
The Gaggenau Models and Dimensions. 

Th
e 

G
ag

ge
na

u 
M

od
el

s 
an

d 
D

im
en

si
on

s.
 E

di
tio

n 
20

13
/2

01
4.

Edition 2013/2014.

Q
9G

1L
A

00
73

International Enquiries:

Gaggenau Hausgeräte GmbH
P.O. Box 830101
81701 Munich
Germany
www.gaggenau.com



Духові шафи 400 серії. 2

Духові шафи 200 серії. 34

Духові шафи EB 388 / EB 385. 64

Варильні поверхні Vario. 74

Варильні поверхні. 142

Вентиляціні системи. 178

Прилади для охолодження / заморожування продуктів. 248

Посудомийні машини / Пральні машини / Сушильні машини.  310



Духові шафи серії 400.

Огляд можливих комбінацій приладів серії 400. 4

Вказівки щодо монтажу духових шаф / комбінацій приладів серії 400. 6

Духові шафи серії 400. 8

Духові шафи-пароварки серії 400. 10

Духова шафа з мікрохвильовим режимом серії 400. 13

Повністю автоматична кавомашина серії 400. 14

Шафи для підігрівання серії 400. 15

Аксесуари / спеціальні аксесуари для приладів серії 400. 18

Технічна специфікація приладів серії 400. 24

3



Огляд можливих комбінацій приладів серії 400.

У цьому огляді представлено 
параметри, що можуть визначити вибір 
приладу, та необхідні для розрахунку 
оптимальної комбінації духових шаф, 
духових шаф-пароварок, духових шаф 
з мікрохвильовим режимом, повністю 
автоматичних кавомашин, шаф для 
підігрівання та посудомийних машин.

Загальні вказівки:

□ Усі наведені прилади доступні з 
дверцятами з нержавіючої сталі 
під скляною панеллю. 

□ При вказанні кількох моделей 
(BS/BM) на малюнку зображено 
першу з них.

Вертикальні комбінації 
Плануючи розміщення та готуючи 
замовлення, слід враховувати наступне:

□ Дверцята усіх приладів повинні 
навішуватися з однієї сторони. 

□ Можливість перенавішування 
дверцят відсутня. 

□ Прилади мають бути однакові за 
шириною.

□ Панелі управління приладів мають 
сполучатися по центру комбінації.

□ Встановлення інших приладів над 
моделями BS неможливе.

□ Над посудомийними машинами 
можна встановлювати лише 
прилади з панеллю управління, 
розміщеною зверху. Ширина ніші 
для такого приладу має складати 
56 см. Ширина посудомийних 
машин складає 60 см. Дверцята 
з нержавіючої сталі під склом 
доступні як спеціальний аксесуар.

Горизонтальні комбінації 
Плануючи розміщення та готуючи 
замовлення, слід враховувати наступні 
особливості: 

□ Щоб повністю використовувати 
кут відчинення дверцят, петлі 
мають знаходитись за межами 
меблевого фасаду.

□ Можливість перенавішування 
дверцят відсутня.  

□ Між дверцятами обох приладів 
слід залишити 10 мм відстані.

□ Висота комбінації духових 
шаф-пароварок, духових шаф з 
мікрохвильовим режимом та 
повністю автоматичних кавомашин 
з шафою для підігрівання 
заввишки 14 см дорівнює висоті 
духової шафи завширшки 60 см.  

□ Панелі управління приладів мають 
знаходитися або зверху, або знизу.

BO Духові шафи
BS Духові шафи-пароварки
BM Духові шафи з мікрохвильовим
        режимом
CM Повністю автоматичні кавомашини
WS Шафи для підігрівання
DF Посудомийні машини

Вертикальна комбінація приладів завширшки 60 см

Комбінація чотирьох приладів завширшки 60 см з шафою для підігрівання.

Горизонтальна комбінація приладів завширшки 60 см

•BO 470/BO 450
•DF

•BS 470/BS 450/BM 450
•DF

•CM 450
•DF

•BS 474/BS 454/BM 454
•BO 470/BO 450
•WS 462

•BS 454/BS 474/BM 454
•BO 470/BO 450
•WS 462

•BS 454/BS 474/BM 454
•BM 450
•WS 461

•BM 454/BS 474/BS 454
•CM 450
•WS 461

•BO 471/BO 451 

•BO 471/BO 451 

•BS 455/BS 475/BM 455
•BO 471/BO 451

•BM 451/BS 471/BS 451
•WS 461

•BS 451/BS 471/BM 451
•WS 461

•CM 450
•WS 461

•BM 454/BS 474/BS 454
•CM 450
•WS 461

•CM 450
•WS 461

•BS 471/BS 451/BM 451
•WS 461

•BO 470/BO 450

•BM 450/BS 470/BS 450
•WS 461

•BS 470/BS 450/BM 450
•WS 461

•BS 450/BS 470/BM 450
•WS 461

•CM 450
•WS 461

•BO 471/BO 451 •BS 470/BS 450/BM 450
•WS 461

•BO 471/BO 451 •CM 450
•WS 461
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 Вентиляційний зазор на верхній / нижній кромці дверцят

Вентиляційний зазор
на бокових кромках дверцят

макс.

Загальні вказівки

Рекомендації щодо вентиляції 
приладів

Встановлення приладів з меблевим 
фронтом дверцят
Слід вжити заходів, щоб запобігти 
зачиненню дверцят такого типу під 
час нагрівання чи охолодження 
приладу (під час роботи вентилятора).

Комбінація духових шаф та приладів 
для охолодження та заморожування 
Vario серії 400
Будь-ласка, перегляньте вказівки 
щодо монтажу приладів для 
охолодження / заморожування серії 
400 з метою уникнення зіткнення 
дверцят холодильника з духовою 
шафою.

Встановлення приладів за типом 
side-by-side
У випадку встановлення приладів 
за типом side-by-side відстань між 
приладами має скаладати не менше 
10 мм (при стандартних габаритах 
меблевого корпусу 600 чи 762 мм). 
Щоб повністю використовувати кут 
відчинення дверцят, петлі мають 
знаходитись за межами меблевого 
фасаду.

Духові шафи Gaggenau серії 400 
охолоджуються свіжим повітрям 
через верхні та бокові кромки 
дверцят. Гаряче повітря виходить 
через нижню кромку дверцят. В духові 
шафи-пароварки та духові шафи з 
мікрохвильовим режимом холодне 
повітря надходить в районі бокових 
кромок дверцят, а гаряче повітря 
та пара виводяться зверху. З метою 
запобігання перегріванню пристрою та 
забезпечення оптимальної вентиляції 
слід залишити вказану на кресленні 
відстань між фронтом приладу та 
меблевим фасадом.

Наведені на кресленні розміри дійсні 
для всіх приладів. Крім того, слід 
врахувати наступні особливості:

Зона над приладами моделі
BS: 
Над приладами моделі BS не можна 
встановлювати інші електричні 
пристрої. Не рекомендується 
встановлювати горизонтальну ручку 
на меблевий фронт над приладами 
моделі BS.  
Якщо кромка меблевого фронту 
виступає за рівень ніші на більше ніж 
20 мм, необхідно використовувати 
меблевий фронт дверцят з 
вологостійкого матеріалу, як при 
вбудовуванні посудомийних машин, 
оскільки пара може проникати 
всередину шафи.

Зона над приладами моделі
WS:
Слід впевнитись у наявності доступу 
до нижньої кромки шафи для 
підігрівання, якщо меблевий фронт 
дверцят виступає за рівень ніші 
більше ніж на 20 мм.

Вентиляційні зазори по боках приладу
Якщо товщина дверного фронту 
перевищує 34 см або бокові стінки 
приладу виступають з-за кромки ніші 
на 34 см, необхідно залишити
щонайменше 10 мм зазору з боку 
петель приладу для забезпечення
оптимальної вентиляції приладу та 
кута відчинення дверцят до 120°. 
Зі сторони ручки прилад за 
необхідності може закриватися 
стінкою за умови дотримання 
мінімальної відстані.

Вказівки щодо монтажу духових шаф / комбінацій приладів серії 400.
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*200 мм у комбінації з ВА 016 103

*200 мм у комбінації з ВА 016 103

Панель управління угорі
Правостороннє навішування дверцят
B O 470 110 
Дверцята: нержавіюча сталь під 
склом
Ширина: 60 см

Лівостороннє навішування дверцят 
B O 471 110 
Дверцята: нержавіюча сталь під 
склом
Ширина: 60 см

Аксесуари, що входять до 
комплектаціі 
2 емальовані дека, придатні для
піролитичного очищення
1 рожен
1 скляне деко
1 решітка гриля
1 деко для гриля з решіткою
1 температурний щуп 

Аксесуари, що замовляються окремо
B A 476 110 
Ручка дверцят, нержавіюча сталь
Довжина 577 мм.

Аксесуари, що замовляються окремо
B A 016 103 
Повністю висувні телескопічні 
напрямні з чавунним каркасом, 
придатним для піролітичного 
очищення 
B A 026 103 
Емальоване деко для гриля
Глибина: 30 мм.
B A 026 113 
Емальоване деко
Глибина: 15 мм.
B A 036 103 
Решітка для гриля, хромована
Без отвору, на ніжках
B A 046 113 
Скляне деко
Глибина: 24 мм.
B A 056 113 
Нагрівальний елемент каменя для 
випікання та для жаровні Gastronorm
B A 056 133 
Камінь для випікання  
Включаючи тримач каменя для 
випікання та лопатку   
для піци (нагрівальний елемент 
замовляти окремо). 
Не використовувати у поєднанні з
телескопічними напрямними.  
B S 020 002 
Лопатка для піци (2 шт.)
G N 340 230 
Жаровня Gastronorm з литого 
алюмінію  
GN 2/3, 165 мм заввишки, з 
антипригарним покриттям.  

Духова шафа серії 400 
B O 470/B O 471

 – Дверцята без ручки/автоматичне 
відчинення дверцят 

 – Система піролітичного 
самоочищення 

 – 17 видів нагрівання, температурний 
щуп, рожен, можливість 
використання каменя для випікання

 – Символьно-текстовий 
рідкокристалічний TFT-дисплей з 
сенсорним управлінням

 – Прилад з блоком управління 
безпосередньо на дверцятах

 – Електронний поградусний 
контроль температури від 30 °C 
до 300 °C

 – Внутрішній об'єм: 76 л
 – Клас енергоспоживання: A  

  
Види нагрівання 
Гаряче повітря.    
Гаряче повітря Eco.    
Верхнє + нижнє нагрівання.  
Верхнє + 1/3 нижнього нагрівання.  
Верхнє нагрівання.   
1/3 верхнього нагрівання + нижнє 
нагрівання.   
Нижнє нагрівання.   
Гаряче повітря + нижнє нагрівання.  
Гаряче повітря +1/3 нижнього 
нагрівання.   
Гриль по всій поверхні + конвекція.  
Гриль по всій поверхні.   
Компактний гриль.   
Режим готування на камені для 
випікання.   
Режим запікання.   
Режим сходження тіста.  
Розморожування.   
Режим підтримання страв у теплому 
стані.

Управління 
Автоматичне відчинення дверцят. 
Управління за допомогою поворотного 
перемикача та сенсорного TFT-дисплея.
Чіткий текстовий дисплей з 
підтримкою 25 мов. 
Можливість запам’ятовування 
персональних рецептів (включно з 
показниками термощупа).  
Інформаційна клавіша для доступу до 
вказівок щодо користування.  
Дверцята приладу відчиняються убік 
(максимальний кут відчинення 180°).

Оснащення
Температурний щуп з функцією 
автоматичного відключення.  
Рожен для гриля.   
Розетка для підключення 
нагрівального елемента каменя для 
випікання.    
Індикація рівня температури у духовій 
шафі. 
Швидке нагрівання.   
Функції таймера: тривалість 
приготування, час закінчення 
приготування, таймер, секундомір, 
довгостроковий таймер. 
Галогенове освітлення на верхній 
панелі, 60 Вт.   
Галогенове освітлення на бокових 
стінках, 2 х 10 Вт.   
Емальовані бокові тримачі для дек на 
4 рівнях, придатні для піролітичного 
очищення. 

Безпека
Дверцята з термоізоляцією та 
4-шаровим заскленням. 
Функція "Блокування від дітей".  
Автоматичне захисне відключення.  
Посилена теплоізоляція та 
охолодження корпусу.   

Очищення
Система піролітичного 
самоочищення.   
Унікальна емаль Gaggenau з 
екологічно чистої органічної 
сировини. 
Каталітичне очищення повітря 
всередині духової шафи. 

Особливості вбудовування
Дверцята без можливості 
перенавішування.   
Фронтальна поверхня пристрою 
виступає на 47 мм за межі ніші для 
вбудовування.   
У модифікації пристрою з ручкою 
(спеціальний аксесуар) зовнішній 
край ручки дверцят виступає на 
94 мм за межі меблевої ніші. 
При встановленні приладу у нішу, 
збоку від якої знаходяться шухляди, 
слід враховувати, що занадто великий 
виступ дверного фронту з ручкою (за 
наявності) може заважати 
відчиненню цих шухляд. 
У випадку встановлення пристрою в 
куті слід врахувати, що дверцята 
мають відчинятися як мінімум на 90°. 
При глибині вбудовування 550 мм 
кабель живлення слід прокладати по 
скошеному куту корпусу справа 
знизу.   
Розетка має знаходитися поза нішею 
для вбудовування.  

Будь-ласка, зверніть увагу на 
рекомендації щодо вентиляції 
приладів на стор. 6-7. 

Підключення 
Клас енергоспоживання: A.  
Потужність підключення: 3,7 кВт.  
Кабель живлення не входить до 
комплекту поставки. 

Панель управління угорі
Правостороннє навішування дверцят
B O 450 110 
Дверцята: нержавіюча сталь під 
склом
Ширина: 60 см

Лівостороннє навішування дверцят 
B O 451 110 
Дверцята: нержавіюча сталь під 
склом
Ширина: 60 см

Аксесуари, що входять до 
комплектаціі
1 емальоване деко, придатне для
піролитичного очищення
1 скляне деко
1 решітка гриля
1 температурний щуп 

Аксесуари для монтажу
B A 476 110 
Ручка дверцят, нержавіюча сталь 
Довжина 577 мм.

Аксесуари, що замовляються окремо
B A 016 103 
Повністю висувні телескопічні 
напрямні з чавунним каркасом, 
придатним для піролітичного 
очищення. 
B A 026 113 
Емальоване деко
Глибина: 15 мм.
B A 036 103 
Решітка для гриля, хромована
Без отвору, на ніжках.
B A 046 113 
Скляне деко
Глибина: 24 мм.
B A 056 113 
Нагрівальний елемент каменя для 
випікання та для жаровні Gastronorm
B A 056 133 
Камінь для випікання  
Включаючи тримач каменя для 
випікання та лопатку   
для піци (нагрівальний елемент 
замовляти окремо)  
B A 226 103 
Емальоване деко для гриля
Глибина: 30 мм.
B S 020 002 
Лопатка для піци (2 шт.)
G N 340 230 
Жаровня Gastronorm з литого 
алюмінію 
GN 2/3, 165 мм заввишки, з 
антипригарним покриттям  

Духова шафа серії 400 
B O 450/B O 451

 – Дверцята без ручки/автоматичне 
відчинення дверцят 

 – Система піролітичного 
самоочищення

 – 13 видів нагрівання, 
температурний щуп, можливість 
використання каменя для 
випікання

 – Символьно-текстовий 
рідкокристалічний TFT-дисплей з 
сенсорним управлінням

 – Прилад з блоком управління 
безпосередньо на дверцятах

 – Електронний поградусний 
контроль температури від 30 °C 
до 300 °C.

 – Внутрішній об'єм: 76 л
 – Клас енергоспоживання: A  

   
Види нагрівання 
Гаряче повітря.   
Гаряче повітря Eco.   
Верхнє + нижнє нагрівання.  
Верхнє нагрівання.  
Нижнє нагрівання.   
Гаряче повітря + нижнє нагрівання. 
Гриль по всій поверхні + конвекція.  
Гриль по всій поверхні.   
Компактний гриль.   
Режим готування на камені для 
випікання.   
Режим запікання.   
Режим сходження тіста.  
Розморожування.  

Управління 
Автоматичне відчинення дверцят. 
Управління за допомогою 
поворотного перемикача та 
сенсорного TFT-дисплея. 
Чіткий текстовий дисплей з 
підтримкою 25 мов.   
Можливість запам’ятовування 
персональних рецептів (включно з 
показниками термощупа).  
Інформаційна клавіша для доступу до 
вказівок щодо користування.  
Дверцята приладу відчиняються убік 
(максимальний кут відчинення 180°).

Оснащення
Температурний щуп з функцією 
автоматичного відключення. 
Розетка для підключення 
нагрівального елемента каменя для 
випікання.    
Індикація рівня температури у духовій 
шафі. 
Швидке нагрівання.   
Функції таймера: тривалість  
приготування, час закінчення 
приготування, таймер, секундомір, 
довгостроковий таймер. 
Галогенове освітлення на верхній 
панелі, 60 Вт.   
Галогенове освітлення на боковій 
стінці, 10 Вт.   
Емальовані бокові тримачі для дек на 
4 рівнях, придатні для піролітичного 
очищення.

Безпека
Дверцята з термоізоляцією та 
4-шаровим заскленням.  
Функція "Блокування від дітей".  
Автоматичне захисне відключення.  
Посилена теплоізоляція та 
охолодження корпусу.

Очищення
Система піролітичного самоочищення. 
Унікальна емаль Gaggenau з 
екологічно чистої органічної сировини. 
Каталітичне очищення повітря 
всередині духової шафи. 

Особливості вбудовування  
Дверцята без можливості 
перенавішування.   
Фронтальна поверхня пристрою 
виступає на 47 мм за межі ніші для 
вбудовування.   
У модифікації пристрою з ручкою 
(спеціальний аксесуар) зовнішній 
край ручки дверцят виступає на 
94 мм за межі ніші для 
вбудовування.  
При встановленні приладу у нішу, 
збоку від якої знаходяться шухляди, 
слід враховувати, що занадто великий 
виступ дверного фронту з ручкою (за 
наявності) може заважати 
відчиненню цих шухляд. 
У випадку встановлення пристрою в 
куті слід врахувати, що дверцята 
мають відчинятися як мінімум на 90°. 
При глибині вбудовування 550 мм 
кабель живлення слід прокладати по 
скошеному куту корпусу справа 
знизу. 
Розетка має знаходитися поза нішею 
для вбудовування.   
 
Будь-ласка, зверніть увагу на 
рекомендації щодо вентиляції 
приладів на стор. 6-7.

Підключення  
Клас енергоспоживання: A.  
Потужність підключення: 3,7 кВт.  
Кабель живлення не входить до 
комплекту поставки. 
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* Лише якщо шланги подачі та відведення води не можна
   прокласти по скошених кутах корпусу.

Підключення до каналізаційної мережі

(4) Блок комутації
(5) Підключення до системи постачання холодної води
(6) Підключення до каналізаційної мережі

Панель управління угорі
Правостороннє навішування дверцят 
B S 470 110 
Дверцята: нержавіюча сталь під склом
Ширина: 60 см 

Лівостороннє навішування дверцят 
B S 471 110 
Дверцята: нержавіюча сталь під склом 
Ширина: 60 см 

Панель управління знизу
Правостороннє навішування дверцят 
B S 474 110 
Дверцята: нержавіюча сталь під склом
Ширина: 60 см 

Лівостороннє навішування дверцят 
B S 475 110 
Дверцята: нержавіюча сталь під склом
Ширина: 60 см 

Аксесуари, що входять до 
комплектаціі 
1 деко Gastronorm з нержавіючої 

сталі, GN 2/3, неперфороване
1   деко Gastronorm з нержавіючої 

сталі, GN 2/3, перфороване
1   решітка гриля  
1   шланг подачі води: 3,0 м
1   шланг відведення води: 3,0 м
1   температурний щуп   

Аксесуари для монтажу
B A 476 310 
Ручка дверцят, нержавіюча сталь 
Довжина 447 мм. .
G F 111 100 
Фільтр для запобігання утворенню 
вапняного нальоту та очищення води
G F 121 110 
Змінна касета фільтра
G Z 010 011 
Подовжувачі для системи захисту від 
протікань Aqua stop завдовжки 2 м 
Подовжувачі шлангів подачі та  
відведення води.  

Аксесуари, що замовляються окремо
G N 114 130 
Деко Gastronorm з нержавіючої  сталі, 
GN 1/3 
Неперфороване, глибина: 40 мм, 
об'єм: 1,5 л.  
G N 114 230 
Деко Gastronorm з нержавіючої сталі, 
GN 2/3 
Неперфороване, глибина: 40 мм, 
об'єм: 3 л.  
G N 124 130 
Деко Gastronorm з нержавіючої сталі, 
GN 1/3 
Перфороване, глибина: 40 мм, об'єм: 
1,5 л. .
G N 124 230 
Деко Gastronorm з нержавіючої сталі, 
GN 2/3
Перфороване, глибина: 40 мм, 
об'єм: 3 л. 
G N 340 230 
Жаровня Gastronorm з литого 
алюмінію  
GN 2/3, 165 мм заввишки, з 
антипригарним покриттям  

G N 410 130 
Кришка з нержавіючої сталі для дека 
Gastronorm, GN 1/3  
G N 410 230 
Кришка для дека Gastronorm з 
нержавіючої сталі, GN 2/3  
G R 220 046 
Решітка хромована
Без отвору, на ніжках.

Духова шафа-пароварка серії 400 
B S 470/B S 471/B S 474/B S 475

 – Дверцята без ручки/автоматичне 
відчинення дверцят

 – Стаціонарне підключення шлангів 
подачі та відведення води

 – Гаряче повітря за температури від 
30°C до 230 °C може 
поєднуватись з обраним рівнем 
вологості:  0%, 30%, 60%, 80% або 
100%

 – Гриль великої площі нагрівання 
під склокерамічною панеллю, 
можливість комбінування 
конвекцією та приготуванням на 
парі за температури до 230°C

 – Символьно-текстовий 
рідкокристалічний TFT-дисплей з 
сенсорним управлінням

 – Прилад з блоком управління 
безпосередньо на дверцятах

 – Можливість приготування на парі 
без тиску

 – Електронний контроль 
температури у діапазоні від 30 °C 
до 230 °C

 – Знімний температурний щуп
 – Корисний об'єм: 44 л
 – Клас енергоспоживання: A  

   
Види нагрівання 
Гаряче повітря + 100 % вологості.  
Гаряче повітря + 80 % вологості.  
Гаряче повітря + 60 % вологості.  
Гаряче повітря + 30 % вологості.  
Гаряче повітря + 0 % вологості.  
Гриль по всій поверхні + конвекція.  
Гриль по всій поверхні.   
Гриль по всій поверхні, перший 
рівень потужності + вологість.  
Гриль по всій поверхні, другий рівень 
потужності + вологість.  
Режим сходження тіста.  
Розморожування.   
Розігрівання готових страв та 
продуктів. 
Готування страв за низьких 
температур.  

Управління 
Автоматичне відчинення дверцят.  
Управління за допомогою 
поворотного перемикача та 
сенсорного TFT-дисплея. 
Чіткий текстовий дисплей з 
підтримкою 25 мов.   
Можливість запам’ятовування 
персональних рецептів (включно з 
показниками термощупа).  
Інформаційна клавіша для доступу до 
вказівок щодо користування.  
Дверцята приладу відчиняються убік 
(максимальний кут відчинення 180°). 
   
Оснащення
Гриль великої площі нагрівання 
(2000 Вт) під склокерамічною панеллю. 
Функція швидкого конденсування пари. 
Температурний щуп з функцією 
автоматичного відключення.  
Індикація рівня температури у духовій шафі. 
Функції таймера: тривалість  
приготування, час закінчення 
приготування, таймер, секундомір, 
довгостроковий таймер. 
Автоматичний електронний контроль 
температури закипання. 
Індикація забрудненості фільтра 
(якщо пристрій під’єднано до системи 
видалення вапна GF 111 100).  
Галогенове освітлення на боковій стінці, 
60 Вт.   
Гігієнічна камера духової шафи з 
нержавіючої сталі. 
4 рівні розміщення дек. 

Безпека
Функція "Блокування від дітей". 
Автоматичне захисне відключення. 
Посилена теплоізоляція та охолодження 
корпусу.
  
Очищення
Полегшене очищення приладу. 
Програма просушування внутрішньої 
камери. 
Полегшене видалення накипу. 
Жиропоглинаючий фільтр, придатний 
для миття у посудомийній машині.  
   
Особливості вбудовування 
Дверцята без можливості 
перенавішування.   
Розташування будь-яких інших 
електронних пристроїв над духовою 
шафою-пароваркою не припустиме. 
Шланг відведення води слід 
прокладати не вище нижнього краю 
приладу та щонайменше на 100 мм 
нижче стічного отвору (див. рис. 
«Підключення до каналізаційної 
мережі»).
Максимальна довжина шланга 
відведення води: 5 м. 
Шланг підведення води має 
підключатись до системи 
водопостачання (1) у легко 
доступному місці; розташування 
підключення безпосередньо за 
приладом не припустиме. 
Шланг відведення води має 
підключатись до сифону (2) у легко 
доступному місці; розташування 
підключення безпосередньо за 
приладом не припустиме.
Якщо рівень жорсткості води у 
системі водопостачання перевищує 
7° dH, при підключенні необхідно 
встановити систему запобігання 
утворенню вапняного нальоту 
GF 111 100 (3).
Фронтальна поверхня пристрою 
виступає на 47 мм за межі ніші для 
вбудовування.
У модифікації пристрою з ручкою 
(спеціальний аксесуар) зовнішній 
край ручки дверцят виступає на 94 
мм за межі меблевої ніші.
При встановленні приладу у нішу, 
збоку від якої знаходяться шухляди, 
слід враховувати, що занадто великий 
виступ дверного фронту з ручкою (за 
наявності) може заважати 
відчиненню цих шухляд.
У випадку встановлення пристрою в 
куті слід врахувати, що дверцята 
мають відчинятися як мінімум на 90°.
При глибині вбудовування 550 мм 
кабель живлення слід прокладати по 
скошеному куту корпусу. 
Розетка має знаходитися поза нішею 
для вбудовування.

Будь-ласка, зверніть увагу на 
рекомендації щодо вентиляції 
приладів на стор. 6-7.   
    
Підключення 
Клас енергоспоживання: A.  
Потужність підключення: 2,9 кВт.  
Прилад підключається до системи 
постачання холодної води. 
Шланг підведення води завдовжки 
3,0 м з різьбою 3/4". 
Термостійкий шланг відведення води 
завдовжки 3,0 м (ø 25 мм).
Кабель живлення не входить до 
комплекту поставки.   
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Панель управління угорі
Правостороннє навішування дверцят 
B S 450 110 
Дверцята: нержавіюча сталь під склом
Ширина: 60 см 

Лівостороннє навішування дверцят 
B S 451 110 
Дверцята: нержавіюча сталь під склом
Ширина: 60 см 

Панель управління знизу
Правостороннє навішування дверцят 
B S 454 110 
Дверцята: нержавіюча сталь під склом 
Ширина: 60 см 

Лівостороннє навішування дверцят 
B S 455 110 
Дверцята: нержавіюча сталь під склом
Ширина: 60 см 

Аксесуари, що входять до 
комплектаціі 
1 деко Gastronorm з нержавіючої 

сталі, GN 2/3, неперфороване
1   деко Gastronorm з нержавіючої 

сталі, GN 2/3, перфороване
1   решітка гриля  
1   температурний щуп  

Аксесуари для монтажу
B A 476 310 
Ручка дверцят, нержавіюча сталь 
Довжина 447 мм. 

Аксесуари, що замовляються окремо
G N 114 130 
Деко Gastronorm з нержавіючої сталі, 
GN 1/3 
Неперфороване, глибина: 40 мм, 
об'єм: 1,5 л  
G N 114 230 
Деко Gastronorm з нержавіючої сталі, 
GN 2/3 
Неперфороване, глибина: 40 мм, 
об'єм: 3 л  
G N 124 130 
Деко Gastronorm з нержавіючої сталі, 
GN 1/3 
Перфороване, глибина: 40 мм, об'єм: 
1,5 л  
G N 124 230 
Деко Gastronorm з нержавіючої сталі, 
GN 2/3 
Перфороване, глибина: 40 мм, 
об'єм: 3 л 
G N 340 230 
Жаровня Gastronorm з литого алюмінію 
GN 2/3, 165 мм заввишки, з 
антипригарним покриттям   
G N 410 130 
Кришка з нержавіючої сталі для дека 
Gastronorm, GN 1/3  
G N 410 230 
Кришка для дека Gastronorm з 
нержавіючої сталі, GN 2/3  
G R 220 046 
Решітка гриля хромована
Без отвору, на ніжках

Духова шафа-пароварка серії 400 
B S 450/B S 451/B S 454/B S 455

 – Дверцята без ручки/автоматичне 
відчинення дверцят

 – Ємність для води 
 – Гаряче повітря за температури від 

30°C до 230 °C може поєднуватись 
з обраним рівнем вологості: 0%, 
30%, 60%, 80% або 100%

 – Символьно-текстовий 
рідкокристалічний TFT-дисплей з 
сенсорним управлінням

 – Прилад з блоком управління 
безпосередньо на дверцятах

 – Можливість приготування на парі 
без тиску

 – Електронний контроль 
температури у діапазоні від 30 °C 
до 230 °C

 – Знімний температурний щуп
 – Корисний об'єм: 43 л
 – Клас енергоспоживання: A  

  
Види нагрівання 
Гаряче повітря + 100 % вологості.  
Гаряче повітря + 80 % вологості.  
Гаряче повітря + 60 % вологості.  
Гаряче повітря + 30 % вологості.  
Гаряче повітря + 0 % вологості.  
Режим сходження тіста.  
Розморожування.    
Розігрівання готових страв та 
продуктів. 
Готування страв за низьких 
температур.  

Управління 
Автоматичне відчинення дверцят.  
Управління за допомогою 
поворотного перемикача та 
сенсорного TFT-дисплея.  
Чіткий текстовий дисплей з 
підтримкою 25 мов.   
Можливість запам’ятовування 
персональних рецептів (включно з 
показниками термощупа).  
Інформаційна клавіша для доступу до 
вказівок щодо користування.  
Дверцята приладу відчиняються убік 
(максимальний кут відчинення 180°).
   
Оснащення
Знімна ємність для води місткістю 1,3 л. 
Індикація кількості води у ємності. 
Температурний щуп з функцією 
автоматичного відключення.  
Індикація рівня температури у духовій 
шафі. 
Функції таймера: тривалість  
приготування, час закінчення 
приготування, таймер, секундомір, 
довгостроковий таймер. 
Автоматичний електронний контроль 
температури закипання.  
Галогенове освітлення на боковій 
стінці, 60 Вт.   
Гігієнічна камера духової шафи з 
нержавіючої сталі.   
4 рівні розміщення дек.   
   
Безпека
Функція "Блокування від дітей". 
Автоматичне захисне відключення. 
Посилена теплоізоляція та 
охолодження корпусу. 
  
Очищення
Полегшене очищення приладу. 
Програма просушування внутрішньої 
камери. 
Програма видалення вапна. 
Жиропоглинаючий фільтр, придатний 
для миття у посудомийній машині.  
  

Особливості вбудовування
Дверцята без можливості 
перенавішування.   
Розташування будь-яких інших 
електронних пристроїв над духовою 
шафою-пароваркою не припустиме. 
Фронтальна поверхня пристрою 
виступає на 47 мм за межі ніші для 
вбудовування.
У модифікації пристрою з ручкою 
(спеціальний аксесуар) зовнішній 
край ручки дверцят виступає на 
94 мм за межі меблевої ніші.
При встановленні приладу у нішу, 
збоку від якої знаходяться шухляди, 
слід враховувати, що занадто великий 
виступ дверного фронту з ручкою (за 
наявності) може заважати 
відчиненню цих шухляд. 
У випадку встановлення пристрою в 
куті слід врахувати, що дверцята 
мають відчинятися як мінімум на 90°.
При глибині вбудовування 550 мм 
кабель живлення слід прокладати по 
скошеному куту корпусу. 
Розетка має знаходитися поза нішею 
для вбудовування. 

Будь-ласка, зверніть увагу на 
рекомендації щодо вентиляції 
приладів на стор. 6-7.

Підключення  
Клас енергоспоживання: A.  
Потужність підключення: 2,0 кВт.  
Кабель живлення не входить до 
комплекту поставки.
 

    
    
    
   

Панель управління угорі
Правостороннє навішування дверцят 
B M 450 110 
Дверцята: нержавіюча сталь під склом 
Ширина: 60 см 

Лівостороннє навішування дверцят 
B M 451 110 
Дверцята: нержавіюча сталь під склом
Ширина: 60 см

Панель управління знизу
Правостороннє навішування дверцят 
B M 454 110 
Дверцята: нержавіюча сталь під склом
Ширина: 60 см

Лівостороннє навішування дверцят 
без можливості перенавішування
B M 455 110 
Дверцята: нержавіюча сталь під склом
Ширина: 60 см

Аксесуари, що входять до 
комплектаціі 
1 комбіновна решітка
1 скляне деко

Аксесуари для монтажу
B A 476 310 
Ручка дверцят, нержавіюча сталь
Довжина 447 мм.

Духова шафа з мікрохвильовим 
режимом серії 400  
B M 450/B M 451/B M 454/B M 455

 – Дверцята без ручки/автоматичне 
відчинення дверцят

 – Мікрохвильовий режим, режими 
гриля та духової шафи, можливість 
їх комбінування

 – Послідовне вмикання до 5 
режимів з можливістю 
програмування комбінованого 
режиму та налаштування пауз в 
процесі приготування

 – Символьно-текстовий 
рідкокристалічний TFT-дисплей з 
сенсорним управлінням

 – Прилад з блоком управління 
безпосередньо на дверцятах

 – Електронний контроль 
температури

 – Внутрішній об'єм: 36 л.  
  

Програми
Мікрохвильовий режим з 5 рівнями 
потужності: 1000, 600, 360, 180, 90 Вт. 
Режим духової шафи з 4-ма видами 
нагрівання: гаряче повітря 40°C та 
від 100°C до 250°C.   
Гриль по всій поверхні + гаряче 
повітря від 100°C до 250°C;  
Гриль по всій поверхні + конвекція 
від 100°C до 250°C.  
Гриль по всій поверхні з 3-ма рівнями 
інтенсивності, максимальна 
потужність 2000 Вт.   
Можливість комбінування видів 
нагрівання з мікрохвильовим режимом 
потужністю 600, 360, 180, 90 Вт.  
15 автоматичних програм з 
можливістю індивідуального 
налаштування ваги продуктів:  
4 програми розморожування  
4 програми запікання 
7 комбінованих програм  
Можливість запам'ятовування 
персональних рецептів.   
  
Управління 
Автоматичне відчинення дверцят.  
Управління за допомогою 
поворотного перемикача та 
сенсорного TFT-дисплея.  
Чіткий текстовий дисплей з 
підтримкою 25 мов.   
Інформаційна клавіша для доступу до 
вказівок щодо користування.  
Дверцята приладу відчиняються убік 
(максимальний кут відчинення 180°).
    
Оснащення
Технологія Innowave: інвертор 
дозволяє скоротити час приготування 
та знизити кількість споживаної 
енергії. 
Швидке розігрівання до потрібної 
температури.   
4 рівні розміщення дек.   
Індикація рівня температури у духовій 
шафі. 
Галогенове освітлення на боковій 
стінці, 60 Вт.   
   
Безпека
Дверцята з термоізоляцією та 
3-шаровим заскленням. 
Потрійне блокування дверцят. 
Функція "Блокування від дітей". 
Автоматичне захисне відключення. 
Посилена теплоізоляція та 
охолодження корпусу.  

Очищення
Гігієнічна камера духової шафи з 
нержавіючої сталі зі склокерамічною 
основою.   
Внутрішня задня стінка з 
каталітичним покриттям. 

 
Особливості вбудовування
Дверцята без можливості 
перенавішування.   
Прилад слід вбудовувати у нішу без 
задньої стінки.  
Фронтальна поверхня пристрою 
виступає на 47 мм за межі ніші для 
вбудовування.   
У модифікації пристрою з ручкою 
(спеціальний аксесуар) зовнішній 
край ручки дверцят виступає на 
94 мм за межі меблевої ніші.  
При встановленні приладу у нішу, 
збоку від якої знаходяться шухляди, 
слід враховувати, що занадто великий 
виступ дверного фронту з ручкою (за 
наявності) може заважати 
відчиненню цих шухляд.   

У випадку встановлення пристрою в 
куті слід врахувати, що дверцята мають 
відчинятися як мінімум на 110°.  
Розетка має знаходитися поза нішею 
для вбудовування.

Будь-ласка, зверніть увагу на 
рекомендації щодо вентиляції 
приладів на стор. 6-7.

Підключення
Потужність підключення: 3,1 кВт.
Кабель живлення задовжки 1,5 м без 
штекера.
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W S 461 110 
Фронтальна поверхня з нержавіючої 
сталі під склом   
Ширина 60 см, висота 14 см. 

Аксесуари для монтажу 
B A 476 510 
Ручка дверцят, нержавіюча сталь  
Довжина 450 мм.  

Шафа для підігрівання серії 400 
W S 461

 – Висувна шафа без ручки
 – Яскраве внутрішнє освітлення
 – Система м'якого зачинення
 – Гігієнічна внутрішня камера шафи 

з нержавіючої сталі зі скляною 
основою

 – 4 температурні режими з 
регулюванням температури в 
діапазоні 40°C - 80°C

 – Шафа може використовуватись 
для приготування страв та 
підтримання їх у теплому стані  
   

Види нагрівання 
Розморожування харчових продуктів/
сходження тіста.  
Підігрівання невеликого за розміром 
посуду для напоїв.  
Підтримання страв у теплому стані/
томління, доведення страв до 
готовності.   
Розігрівання жаростійкого посуду.  
   
Управління 
Управління за допомогою 
поворотного перемикача.  
Захват, утоплений врівень із фасадом 
в нижній частині шафи.   
 
Оснащення
Корисний об'єм: 19 л.   
Місткість: Столовий сервіз на 6 осіб 
включно з пласкими тарілками 
ø 24 см та суповими тарілками, а 
також глибокі тарілки та 
сервірувальний посуд в залежності 
від розміру.  
Завантаження: до 25 кг.  
Корисний внутрішній об’єм:
Ш x В х Г = 475 х 86 х 458 мм. 
Нагрівальний елемент розташований 
під склом для зручності у догляді.  
Вентилятор для рівномірного 
розподілу тепла під час розігрівання 
жаростійкого посуду.   
Індикація стану приладу на скляній 
фронтальній поверхні шафи.  
Скляне дно шафи виконано з 
загартованого скла.   
   
Особливості вбудовування
Фронтальна поверхня пристрою 
виступає на 47 мм за межі ніші для 
вбудовування.  
Можливий монтаж BS/BM/CM 
безпосередньо над шафою для 
підігрівання в нішу завширшки 59 см 
без проміжної полиці між ними.  
Підключення до системи живлення 
може розташовуватись 
безпосередньо за приладом. 
 
Будь-ласка, зверніть увагу на 
рекомендації щодо вентиляції 
приладів на стор. 6-7.

Підключення
Потужність підключення: 0,81 кВт.  
Кабель живлення завдовжки 1,5 м зі 
штекером.   

Панель управління угорі 
C M 450 110 
Фронтальна поверхня: нержавіюча 
сталь під склом  
Ширина: 60 см  

Аксесуари, що входять до 
комплектаціі  
1 фільтр для води
1   дозувальна ложка
1   комплект шурупів для монтажу 

приладу
1   эмність для молока
1   комплект таблеток для чищення
1   тестова смужка для визначення 

рівня жорсткості води
1   трубка подачі молока до 

капучинатора  

Спеціальні аксесуари  
Запч. № 467873  
Фільтр для води 
 
Запч. № 311138 
Засіб для видалення накипу 
   
Запч. № 310575 
Таблетки для чищення 

Повністю автоматична кавомашина 
серії 400   
C M 450

 – Проточний нагрівач забезпечує 
незмінний рівень температури 
заварювання та суттєво зменшує 
час приготування

 – Особлива технологія заварювання 
гарантує збереження аромату 
кави

 – Автоматичне очищення приладу 
після кожного циклу заварювання

 – Символьно-текстовий 
рідкокристалічний TFT-дисплей з 
сенсорним управлінням

 – Приготування усіх напоїв одним 
натисканням клавіші

 – Можливість запам'ятовування  
індивідуальних налаштувань

 – 7-ми ступенева шкала яскравості 
TFT-дисплея   
   

Доступні напої 
Еспресо / подвійне еспресо. 
Кава / подвійна кава.  
Кава з молоком.   
Лате макіято.  
Капучино.
Молочна пінка.  
Тепле молоко.  
Гаряча вода.  

Управління 
Управління за допомогою 
поворотного перемикача та 
сенсорного TFT-дисплея.  
Чіткий текстовий дисплей з 
підтримкою 25 мов.   
Функція приготування індивідуальних 
напоїв з можливістю 
запом’ятовування до 8-ми варіантів 
напоїв з ім’ям користувача.  
З опції для вибору об’єму напою для 
підлаштування під розмір чашки.  
Індивідуальне налаштування міцності 
кави: 5 ступенів.   
Можливість налаштування 
температури кави та гарячої води: 3 
ступені.    
Індивідуальне налаштування ступеня 
помелу кавових зерен: 4 ступені.  
Можливість регулювання відстані між 
соплом подачі кави та підставкою для 
чашок до 15 см для підлаштування 
під висоту чашки.  
Автоматичне висування приладу 
простим натисканням на кнопку.

Оснащення 
Керамічні дискові жорна для помелу 
кавових зерен.   
Окремий контейнер для меленої 
кави.    
Водяний насос з тиском 19 бар.  
Два окремі цикли помелу та 
заварювання задля досягнення 
надзвичайної міцності в одному напої. 
Два окремі цикли помелу та 
заварювання у випадку приготування 
двох напоїв.   
Сопло з інтегрованою системою 
подачі молока.   
Окрема ємність для молока 
місткістю 0,7 л.   
Інтегроване підсвічування за 
допомогою 3 світлодіодів.  
Контейнер для кавових зерен 
місткістю 1 кг. 
Автоматичний вибір необхідної 
кількості кави для помелу залежно 
від обраного напою.   
Знімний резервуар для води 
місткістю 2,5 л.   
Електронний контроль кількості води 
та кавових зерен.   

Електронна індикація необхідності 
заміни фільтра для очищення води.  
Електронний індикатор переповнення 
піддона для крапель та контейнера 
для кавової макухи.

Безпека  
Функція "Блокування від дітей".  
Автоматичне захисне відключення.  
    
Очищення    
Повністю автоматична програма 
очищення під час увімкнення/
вимкнення машини.  
Автоматична програма швидкого 
промивання системи подачі молока. 
Автоматична програма очищення та 
видалення накипу.   
Знімний заварювальний блок.  
Контейнер для кавової макухи та 
піддон для крапель придатні для 
миття у посудомийній машині.  
Капучинатор придатний для миття у 
посудомийній машині.   
   
Особливості вбудовування  
Оптимальна висота монтажу – 95 см 
(від підлоги до  дна ніші для 
вбудовування), максимальна – 120 см. 
Фронтальна поверхня пристрою 
виступає на 47 мм за межі ніші для 
вбудовування. 
У випадку встановлення пристрою в 
куті слід залишити відстань з боків по 
200 мм. 
Прилад може встановлюватись у 
стандартну нішу завширшки 59 см 
безпосередньо над 
14-сантиметровою шафою для 
підігрівання. 
Спеціальні аксесуари слід замовляти 
як запасні деталі.

Будь-ласка, зверніть увагу на 
рекомендації щодо вентиляції 
приладів на стор. 6-7.   
    
Підключення  
Потужність підключення: 1,7 кВт.  
Кабель живлення завдовжки 1,5 м 
зі штекером.   
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W S 462 110 
Фронтальна поверхня з нержавіючої 
сталі під склом  
Ширина 60 см, висота 29 см.

Аксесуари для монтажу
B A 476 510 
Ручка дверцят, нержавіюча сталь 
Довжина 450 мм. 

Шафа для підігрівання серії 400 
W S 462

 – Висувна шафа без ручки
 – Яскраве внутрішнє освітлення
 – Система м'якого зачинення 
 – Гігієнічна внутрішня камера шафи 

з нержавіючої сталі зі скляною 
основою

 – 4 температурні режими з 
регулюванням температури в 
діапазоні 40°C - 80°C

 – Шафа може використовуватись 
для приготування страв та 
підтримання їх у теплому стані  
   

Види нагрівання 
Розморожування харчових продуктів/
сходження тіста.   
Підігрівання невеликого за розміром 
посуду для напоїв.   
Підтримання страв у теплому стані/
томління, доведення страв до 
готовності.   
Розігрівання жаростійкого посуду.  
   
Управління 
Управління за допомогою 
поворотного перемикача.  
Захват, утоплений врівень із фасадом 
в нижній частині шафи.   
  
Оснащення
Корисний об'єм: 51 л.   
Місткість: Столовий сервіз на 12 осіб 
включно з пласкими тарілками 
ø 24 см та суповими тарілками, а 
також глибокі тарілки та 
сервірувальний посуд в залежності 
від розміру.  
Завантаження: до 25 кг.  
Корисний внутрішній об’єм:
Ш x В х Г = 475 х 236 х 458 мм. 
Нагрівальний елемент розташований 
під склом для зручності у догляді.  
Вентилятор для рівномірного 
розподілу тепла під час розігрівання 
жаростійкого посуду.   
Індикація стану приладу на скляній 
фронтальній поверхні шафи.  
Скляне дно шафи виконано з 
загартованого скла.   
   
Особливості вбудовування 
Фронтальна поверхня пристрою 
виступає на 47 мм за межі меблевої 
ніші для вбудовування.   
Можливість підключення до системи 
живлення безпосередньо за 
приладом.

Будь-ласка, зверніть увагу на 
рекомендації щодо вентиляції 
приладів на стор. 6-7.

Підключення 
Потужність підключення: 0,81 кВт. 
Кабель живлення завдовжки 1,5 м зі 
штекером.
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Аксесуари та спеціальні аксесуари для приладів  серії 400.

G N 114 130
Деко Gastronorm з нержавіючої сталі, 
GN 1/3
Неперфороване, глибина: 40 мм, 
об'єм: 1,5 л.

G N 114 230
Деко Gastronorm з нержавіючої сталі, 
GN 2/3
Неперфороване, глибина: 40 мм, 
об'єм: 3 л.

G N 124 130
Деко Gastronorm з нержавіючої сталі, 
GN 1/3
Перфороване, глибина: 40 мм, об'єм: 
1,5 л

G N 124 230
Деко Gastronorm з нержавіючої сталі, 
GN 2/3
Перфороване, глибина: 40 мм, 
об'єм: 3 л

G N 340 230
Жаровня Gastronorm з литого 
алюмінію
GN 2/3, 165 мм заввишки, з 
антипригарним покриттям
Для смаження у духовій шафі з 
режимом запікання або на індукційній 
варильній поверхні
Нижню та верхню частини можна 
використовувати окремо як каструлю 
чи сковорідку, висота 100 мм та 65 мм 
відповідно.
Для духової шафи із системою 
телескопічних напрямних BA 016 103 
(нагрівальний елемент замовляється 
окремо), а також для комбінованих 
духових шаф-пароварок та пароварок
Для індукційної варильної поверхні із 
зоною приготування ø 28 см

G N 410 130
Кришка з нержавіючої сталі для дека 
Gastronorm, GN 1/3

G N 410 230
Кришка для дека Gastronorm з 
нержавіючої сталі, GN 2/3

G R 220 046
Решітка хромована
Без отвору, на ніжках

G Z 010 011
Подовжувачі для системи захисту від 
протікань Aqua stop завдовжки 2 м.
Подовжувачі шлангів подачі та 
відведення води

Порада:
Не усі з наведених аксесуарів 
підходять для використання у 
будь-якій духовій шафі. Для того, 
щоб впевнитись,що обраний Вами 
аксесуар підходить до конкретної 
моделі, див. стор. 20-23  

B A 016 103
Повністю висувні телескопічні 
напрямні з чавунним каркасом, 
придатним для піролітичного 
очищення

B A 026 113
Емальоване деко
Глибина: 15 мм

B A 036 103
Решітка для гриля, хромована
Без отвору, на ніжках

B A 046 113
Скляне деко
Глибина: 24 мм

B A 056 113
Нагрівальний елемент каменя для 
випікання та для жаровні Gastronorm

B A 056 133
Камінь для випікання
Включаючи тримач каменя для 
випікання та лопатку для піци 
(нагрівальний елемент замовляти 
окремо). 
Не використовувати у поєднанні з 
телескопічними напрямними.

B S 020 002
Лопатка для піци (2 шт.)

B A 026 103
Емальоване деко для гриля
Глибина: 30 мм

B A 226 103
Емальоване деко для гриля
Глибина: 30 мм

B A 476 110
Ручка дверцят, нержавіюча сталь
Довжина 577 мм.
B A 476 310
Ручка дверцят, нержавіюча сталь
Довжина 447 мм.

ВА 476 510
Ручка дверцят, нержавіюча сталь
Довжина 450 мм.

G F 111 100
Фільтр для запобігання утворенню 
вапняного нальоту та очищення води
Набір для першого встановлення.
Використання системи запобігання 
утворенню вапняного нальоту 
рекомендоване, якщо жорсткість 
води перевищує 7 °dH або 
карбонатна жорсткість перевищує 
5 °dH.
Голівку фільтра оснащено 
переривачем зворотнього потоку та 
змінною касетою фільтра.

G F 121 110
Змінна касета фільтра
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Аксесуари та спеціальні аксесуари для приладів серії 400.

BO 470/BO 471 BO 450/BO 451 BS 470/BS 471 BS 450/BS 451
BS 474/BS 475 BS 454/BS 455

Емальоване деко Духова шафа Духова шафа
Духова 
шафа-пароварка

Духова  
шафа-пароварка

BA 026 113 15 мм завглибшки • (х2)/∘ •/∘
Система напрямних

BA 016 103
Повністю висувні телескопічні напрямні з чавунним каркасом, придатним для 
піролітичного очищення

∘ ∘

Камінь для випікання 

BA 056 133
Включаючи тримач каменя для випікання та лопатку для піци (нагрівальний елемент 
замовляється окремо)

∘ ∘

Дека Gastronorm з нержавіючої сталі

GN 114 130 GN 1/3, неперфороване, 40 мм завглибшки, об'єм: 1,5 л ∘ ∘
GN 114 230 GN 2/3, неперфороване, 40 мм завглибшки, об'єм: 3 л •/∘ •/∘
GN 124 130 GN 1/3, перфороване, 40 мм завглибшки, об'єм: 1,5 л ∘ ∘
GN 124 230 GN 2/3, перфороване, 40 мм завглибшки, об'єм: 3 л •/∘ •/∘
GN 410 130 Кришка з нержавіючої сталі для дека Gastronorm, GN 1/3 ∘ ∘
GN 410 230 Кришка з нержавіючої сталі для дека Gastronorm, GN 2/3 ∘ ∘

Жаровня Gastronorm з литого алюмінію

GN 340 230 GN 2/3, 165 мм заввишки, з антипригарним покриттям ∘ ∘ ∘ ∘

Для використання у духових шафах з системою напрямних BA 016 103 
та нагрівальним елементом (замовляється окремо) та у духових шафах-пароварках

Скляне деко

BA 046 113 24 мм завглибшки •/∘ •/∘
Ручка з нержавіючої сталі

BA 476 110 Завдовжки 577 мм ∘ ∘
BA 476 310 Завдовжки 447 мм ∘ ∘
BA 476 510 Завдовжки 450 мм

Хромована решітка для гриля

BA 036 103 Без отвору, на ніжках •/∘ •/∘
GR 220 046 Без отвору, без ніжок •/∘ •/∘
Запч. № 672921 Для дек для гриля BA 026 103 / BA 226 103, з отвором та з ніжками •/∘ ∘
Запч. № 706321 Для дека для гриля запч. № 687055, з отвором та з ніжками

Емальоване деко для гриля

BA 026 103 З ніжками та тримачем рожна, 30 мм завглибшки •/∘
BA 226 103 30 мм завглибшки ∘
Запч. № 687055 З ніжками та тримачем рожна, 30 мм завглибшки

Нагрівальний елемент

BA 056 113 Необхідне приладдя для роботи каменя для випікання BA 056 133 ∘ ∘
Лопатка для піци

BS 020 002 Набір з двох одиниць ∘ ∘
Аксесуари для чищення та догляду

Запч. № 467873 Змінна касета фільтра для води
Запч. № 310967 Таблетки для видалення накипу
Запч. № 310575 Таблетки для очищення

Підключення до системи водопостачання

GF 111 100 Фільтр для запобігання утворенню вапняного нальоту та очищення води (для першого встановлення) ∘
GF 121 110 Змінна касета фільтра GF 111 100 ∘
GZ 010 011 Подовжувачі шлангів подачі та відведення води ∘

• Стандартна комплектація.

∘ Спеціальний аксесуар.
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BM 450/BM 451 CM 450 WS 462
BM 454/BM 455 WS 461

Емальоване деко
Духова шаф 
з мікрохвильовим 
режимом

Повністю автоматична 
кавомашина

Шафа для 
підігрівання

BA 026 113 15 мм завглибшки
Система напрямних

BA 016 103
Повністю висувні телескопічні напрямні з чавунним каркасом, придатним для 
піролітичного очищення

Камінь для випікання

BA 056 133
Включаючи тримач каменя для випікання та лопатку для піци (нагрівальний елемент 
замовляється окремо)

Дека Gastronorm з нержавіючої сталі

GN 114 130 GN 1/3, неперфороване, 40 мм завглибшки, об'єм: 1,5 л
GN 114 230 GN 2/3, неперфороване, 40 мм завглибшки, об'єм: 3 л
GN 124 130 GN 1/3, перфороване, 40 мм завглибшки, об'єм: 1,5 л
GN 124 230 GN 2/3, перфороване, 40 мм завглибшки, об'єм: 3 л
GN 410 130 Кришка з нержавіючої сталі для дека Gastronorm, GN 1/3
GN 410 230 Кришка з нержавіючої сталі для дека Gastronorm, GN 2/3

Жаровня Gastronorm з литого алюмінію

GN 340 230 GN 340 230 GN 2/3, 165 мм заввишки, з антипригарним покриттям
Для використання у духових шафах з системою напрямних BA 016 103 та нагрівальним 
(замовляється окремо) та у духових шафах-пароварках

Скляне деко

BA 046 113 24 мм завглибшки
Ручка з нержавіючої сталі

BA 476 110 Завдовжки 577 мм
BA 476 310 Завдовжки 447 мм ∘
BA 476 510 Завдовжки 450 мм

Хромована решітка для гриля

BA 036 103 Без отвору, на ніжках
GR 220 046 Без отвору, без ніжок
Запч. № 672921 Для дек для гриля BA 026 103 / BA 226 103, з отвором та з ніжками
Запч. № 706321 Для дека для гриля запч. № 687055, з отвором та з ніжками

Емальоване деко для гриля

BA 026 103 З ніжками та тримачем рожна, 30 мм завглибшки
BA 226 103 30 мм завглибшки
Запч. № 687055 З ніжками та тримачем рожна, 30 мм завглибшки

Нагрівальний елемент

BA 056 113 Необхідне приладдя для роботи каменя для випікання BA 056 133
Лопатка для піци

BS 020 002 Набір з двох одиниць
Аксесуари для чищення та догляду

Запч. № 467873 Змінна касета фільтра для води
Запч. № 310967 Таблетки для видалення накипу
Запч. № 310575 Таблетки для очищення

Підключення до системи водопостачання

GF 111 100 Фільтр для запобігання утворенню вапняного нальоту та очищення води (для першого встановлення)
GF 121 110 Змінна касета фільтра GF 111 100
GZ 010 011 Подовжувачі шлангів подачі та відведення води

• Стандартна комплектація.

∘ Спеціальний аксесуар.

Аксесуари та спеціальні аксесуари для приладів серії 400.
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Духові шафи серії 400.

Тип приладу Духова шафа  Духова шафа 

Відчинення дверцят приладу убік, правостороннє / лівостороннє навішування BO 470/BO 471 BO 450/BO 451
Фронтальна панель з нержавіючої сталі під скляною панеллю BO 470/471 110 BO 450/451 110
Розміри

Ширина (см) 60 60
Розміри приладу Ш x В x Г¹ (мм) 590 x 595 x 547 590 x 595 x 547
Відстань від дверної панелі до меблевого фронту (мм) 47 47
Розміри ніші для вбудовування Ш х В х Г (мм) 560 x 590 x 550 560 x 590 x 550
Вага нетто (кг) 64 64
Місткість / енергоспоживання (за стандартом EN 50304)

Корисний об'єм (л) 76 76
Розмір внутрішньої камери Ш х В х Г (см) 47,5 x 38,3 x 41,4 47,5 x 38,3 x 41,4
Розмір приладу: малий / середній / великий –/–/• –/–/•
Клас енергоспоживання, розрахунковий режим - "Гаряче повітря Eco" A A
Споживання енергії у режимі "Верхнє / нижнє нагрівання" (кВт-год) 1,29 1,29
Споживання енергії у режимі "Гаряче повітря Eco" (кВт-год) 0,97 0,97
Час приготування при стандартному завантаженні (хв) 46,20 46,20
Види нагрівання

Діапазон можливих температур (°C) 30 – 300 30 – 300
Гаряче повітря / гаряче повітря Eco / верхнє + нижнє нагрівання •/•/• •/•/•
Верхнє нагрівання / нижнє нагрівання / гаряче повітря + нижнє нагрівання •/•/• •/•/•
Верхнє + ¹/₃ нижнього нагрівання • –
¹/₃ верхнього + нижнє нагрівання • –
Гаряче повітря + ¹/₃ нижнього нагрівання • –
Гриль по всій поверхні + конвекція • •
Гриль по всій поверхні • •
Компактний гриль • •
Режим каменя для випікання • •
Режим запікання • •
Режим сходження тіста / розморожування / підтримання страв у теплому стані •/•/• •/•/–
Система управління

Сенсорний TFT-дисплей • •
Розташування дисплея зверху / по центру / знизу •/– /– •/– /–
Автоматичне відчинення дверцят • •
Індикація тексту на дисплеї (Кількість мов) 25 25
Запам’ятовування персональних рецептів 50 50
Кут відчинення дверцят (°) 180 180
Оснащення

Електронне регулювання температури • •
Щуп для визначення температури м'яса та печені • •
Рожен, що обертається • –
Розетка для підключення нагрівального елемента каменя для випікання • •
Режим обсмажування • •
Відображення актуального рівня температури • •
Швидке нагрівання • •
Відображення тривалості та часу завершення приготування, таймер 
короткотривалого приготування, секундомір

• •

Таймер довготривалого приготування • •
Галогенове освітлення (зверху) (Вт) 60 60
Галогенове освітлення (збоку) (Вт) 2 x 10 10
Рівні розташування дек (Кількість) 4 4
Аксесуари

Емальоване деко для випікання 2 1
Розмір найбільшого дека для випікання  (см²) 1 200 1 200
Решітка для гриля 1 1
Емальоване деко для гриля / рештіка дека для гриля 1/1 BA 226 103² /672 921²
Скляне деко 1 1
Безпека

Дверцята з термоізоляцією та багатошаровим заскленням 4 шари 4 шари
Блокування від дітей / блокування дверцят / система автоматичного відключення •/•/• •/•/•
Охолодження корпусу та термозахист • •
Очищення

Піролітична система очищення • •
Емаль Gaggenau • •
Каталітичне очищення повітря всередині духової шафи • •
Підключення

Потужність підключення (кВт) 3,7 3,7

• Стандартна комплектація.     – Оснащення / аксесуар відсутні.
¹ Глибина пристрою - глибина встановлення приладу у нішу для вбудовування.
² Спеціальні аксесуари, див. стор. 18-23.
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Духові шафи-пароварки серії 400.

Тип приладу
Духова 
шафа-пароварка

Духова 
шафа-пароварка

Духова 
шафа-пароварка

Духова 
шафа-пароварка

Відчинення дверцят приладу убік, правостороннє / лівостороннє навішування BS 470/BS 471 BS 474/BS 475 BS 450/BS 451 BS 454/BS 455
Фронтальна панель з нержавіючої сталі під скляною панеллю BS 470/BS 471 110 BS 474/BS 475 110 BS 450/BS 451 110 BS 454/BS 455 110
Розміри

Ширина (см) 60 60 60 60
Розміри приладу Ш x В x Г¹ (мм) 590 x 455 x 535 590 x 455 x 535 590 x 455 x 535 590 x 455 x 535
Відстань від дверної панелі до меблевого фронту (мм) 47 47 47 47
Розміри ніші для вбудовування Ш х В х Г (мм) 560 x 450 x 550 560 x 450 x 550 560 x 450 x 550 560 x 450 x 550
Вага нетто (кг) 46 46 38 38
Місткість / енергоспоживання (за стандартом EN 50304)

Корисний об'єм (л) 44 44 43 43
Розмір внутрішньої камери Ш х В х Г (см) 35,4 x 24,5 x 49,4 35,4 x 24,5 x 49,4 35,5 x 29,0 x 40,5 35,5 x 29,0 x 40,5
Розмір приладу: малий / середній / великий –/•/– –/•/– –/•/– –/•/–
Клас енергоспоживання, розрахунковий режим - "Гаряче повітря" A A A A
Споживання енергії у режимі "Верхнє / нижнє нагрівання" (кВт-год) 0,68 0,68 0,60 0,60
Час приготування при стандартному завантаженні (хв) 39,8 39,8 37,2 37,2
Види нагрівання

Діапазон можливих температур (°C) 30 – 230 30 – 230 30 – 230 30 – 230
Гаряче повітря + 100% вологості повітря • • • •
Гаряче повітря + 80% вологості повітря • • • •
Гаряче повітря + 60% вологості повітря • • • •
Гаряче повітря + 30% вологості повітря • • • •
Гаряче повітря + 0% вологості повітря • • • •
Гриль по всій поверхні + конвекція • • – –
Гриль по всій поверхні • • – –
Гриль по всій поверхні, рівень 1 + вологе повітря • • – –
Гриль по всій поверхні, рівень 2 + вологе повітря • • – –
Режим сходження тіста / розморожування •/• •/• •/• •/•
Розігрівання готових страв та продуктів • • • •
Готування страв за низьких температур • • • •
Система управління

Сенсорний TFT-дисплей • • • •
Розташування дисплея зверху / знизу •/– – /• •/– – /•
Автоматичне відчинення дверцят • • • •
Індикація тексту на дисплеї (Кількість мов) 25 25 25 25
Запам’ятовування персональних рецептів 50 50 50 50
Кут відчинення дверцят (°) 180° 180° 180° 180°
Оснащення

Готування на парі без тиску • • • •
Електронне регулювання температури • • • •
Гриль по всій поверхні під склокерамічною панеллю (Вт) 2 000 2 000 – –
Швидке конденсування пари / гігротермічна обробка •/• •/• –/– –/–
Щуп для визначення температури м'яса та печені • • • •
Відображення актуального рівня температури • • • •
Відображення тривалості та часу завершення приготування, таймер 
короткотривалого приготування, секундомір

• • • •

Таймер довготривалого приготування • • • •
Електронний контроль температури закипання • • • •
Індикація необхідності заміни касети фільтра • • – –
Місткість ємності для води / індикація рівня води (л) – /– – /– 1,3/• 1,3/•
Галогенове освітлення (збоку) (Вт) 60 60 60 60
Рівні розташування дек / внутрішня камера з нержавіючої сталі (Кількість) 4 /• 4 /• 4 /• 4 /•
Аксесуари

Розмір найбільшого дека для випікання (cм²) 810 810 810 810
Решітка для гриля 1 1 1 1
Деко з нержавіючої сталі Gastronorm, GN 2/3, 40 мм, перфороване / 
неперфороване

1/1 1/1 1/1 1/1

Безпека

Дверцята з термоізоляцією та багатошаровим заскленням 2 шари 2 шари 2 шари 2 шари
Блокування від дітей / блокування дверцят / система автоматичного відключення •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•
Охолодження корпусу та термозахист • • • •
Очищення

Полегшене очищення приладу / програма просушування внутрішньої камери •/• •/• •/• •/•
Полегшене видалення накипу / окрема програма для видалення накипу •/– •/– –/• –/•
Жиропоглинаючий фільтр перед вентилятором подачі гарячого повітря • • • •
Підключення

Потужність підключення (кВт) 2,9 2,9 2,0 2,0
Стаціонарне підключення шлангів подачі та відведення води • • – –

• Стандартна комплектація.     – Оснащення / аксесуар відсутні.
¹ Глибина пристрою - глибина встановлення приладу у нішу для вбудовування.
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Духові шафи з мікрохвильовим режимом серії 400.

Тип приладу
Духова шафа з 
мікрохвильовим режимом

Духова шафа з 
мікрохвильовим режимом

Відчинення дверцят приладу убік, правостороннє / лівостороннє навішування BM 450/BM 451 BM 454/BM 455
Фронтальна панель з нержавіючої сталі під скляною панеллю BM 450/451 110 BM 454/455 110
Розміри

Ширина (cм) 60 60
Розміри приладу Ш x В x Г¹ (мм) 590 x 455 x 580 590 x 455 x 580
Відстань від дверної панелі до меблевого фронту (мм) 47 47
Розміри ніші для вбудовування Ш х В х Г (мм) 560 x 450 x 550 560 x 450 x 550
Вага нетто (кг) 37 37
Місткість

Місткість внутрішньої камери (л) 36 36
Розмір внутрішньої камери Ш х В х Г (мм) 445 x 236 x 348 445 x 236 x 348
Види нагрівання / програми

Максимальна потужність у мікрохвильовому режимі (Вт) 1000 1000
Рівні потужності мікрохвильового режиму (Кількість) 5 5
Режим "Гаряче повітря" з діапазоном температур (°C) 40, 100 – 250 40, 100 – 250
Гриль по всій поверхні + гаряче повітря з діапазоном температур (°C) 100 – 250 100 – 250
Гриль по всій поверхні + конвекція з діапазоном температур (°C) 100 – 250 100 – 250
Гриль по всій поверхні в режимі кварцевого гриля з рівнями потужності (Кількість) 3 3
Максимальна потужність гриля (Вт) 2 000 2 000
Максимальна потужність режиму "Гаряче повітря" (Вт) 1 950 1 950
Максимальна потужність у мікрохвильовому режимі в комбінації з грилем 
та роботою духової шафи

(Вт) 600 600

Одночасна робота до 5 режимів з можливістю програмування 
комбінованого режиму та налаштування пауз в процесі приготування • •

Автоматичні програми з можливістю індивідуального налаштування ваги 
продуктів

(Кількість) 15 15

Система управління

Сенсорний TFT-дисплей • •
Розташування дисплея зверху / знизу •/– –/•
Автоматичне відчинення дверцят • •
Індикація тексту на дисплеї (Кількість мов) 25 25
Запам’ятовування персональних рецептів 50 50
Кут відчинення дверцят 180° 180°
Оснащення

Електронне регулювання температури • •
Відображення актуального рівня температури • •
Швидке розігрівання • •
Технологія Innowave: скорочення часу приготування, зниження кількості 
споживаної електроенергії

• •

Відображення тривалості та часу завершення приготування, таймер 
короткотривалого приготування, секундомір

•/•/•/• •/•/•/•

Таймер довготривалого приготування • •
Внутрішнє освітлення (збоку) (Вт) 60 60
Рівні розташування дек (Кількість) 4 4
Аксесуари

Скляне деко • •

Решітка для гриля • •

Скляна паличка для кип'ятіння • •
Безпека

Дверцята з термоізоляцією та багатошаровим заскленням • •
Блокування від дітей / система автоматичного відключення •/• •/•
Потрійне блокування дверцят • •
Охолодження корпусу та термозахист • •
Очищення

Спеціальне каталітичне покриття задньої стінки внутрішньої камери • •
Матеріал внутріншьої камери: нержавіюча сталь, керамічна основа • •
Підключення

Потужність підключення (кВт) 3,1 3,1

• Стандартна комплектація.     – Оснащення / аксесуар відсутні.
¹ Глибина пристрою - глибина встановлення приладу у нішу для вбудовування.
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Повністю автоматична кавомашина серії 400.

Тип приладу Повністю автоматична кавомашина
Фронтальна панель з нержавіючої сталі під скляною панеллю CM 450 110
Розміри
Ширина (cм) 60
Розміри приладу Ш x В x Г¹ (мм) 590 x 455 x 515
Відстань від дверної панелі до меблевого фронту (мм) 47
Розміри ніші для вбудовування Ш х В х Г (мм) 560 x 450 x 550
Вага нетто (кг) 29
Види напоїв

Еспресо / подвійнe еспресо
Кава / подвійна кава
Кава з молоком, лате макіято, капучино
Молочна піна, тепле молоко
Гаряча вода

Система управління
Сенсорний TFT-дисплей •
Розташування дисплея зверху •
Індикація тексту на дисплеї (Кількість мов) 25
Можливість індивідуального налаштування напоїв та запам'ятовування 
індивідуальних налаштувань

(Кількість) 8

Налаштування кількості напою (Кількість) 3
Режими міцності кави (Кількість) 5
Рівні температури кави та гарячої води (Кількість) 3
Регульована відстань між соплом подачі кави та підставкою для чашок (см) 15
Автоматичне висування приладу •
Можливість програмування базових налаштувань
   - Режими освітлення (Кількість) 7
   - Налаштування кількості напою у залежності від виду напою та розміру чашки (год) •
   - Таймер відключення (час) (год) 1 – 12
   - Рівні жорсткості води (Кількість рівнів) 4
   - Фільтр для води •
Оснащення
Технологія збереження аромату напою при заварюванні •
Подрібнювач з керамічними дисками •
Автоматичне налаштування кількості меленої кави •
Система проточного підігрівання •
Тиск подачі води насосом (бар) 19
Інтегрована система подачі молока •
Окрема ємність для молока (л) 0,7
Контейнер для зерен (г) 1 000
Окремий контейнер для меленої кави •
Регулювання ступеня помелу (Кількість рівнів) 4
Місткість камери заварювання (г) 8 – 10
Два окремі цикли помелу та заварювання задля досягнення надзвичайної 
міцності в одному напої

•

Два окремі цикли помелу та заварювання у випадку приготування двох напоїв •
Знімний резервуар для води (л) 2,5
Касета фільтра в резервуарі для води 1
Самоочищення після кожного циклу заварювання •
Електронний індикатор заміни фільтра для води •
Електронний контроль заповнення резервуара для води та контейнера для 
зерен

•

Електронний контроль заповнення піддону для крапель та контейнера для 
кавової макухи

•

Інтегроване світлодіодне освітлення •
Безпека
Блокування від дітей / система автоматичного відключення •/•
Очищення
Повністю автоматична програма промивання при увімкненні / вимкненні •/•
Автоматичне швидке очищення системи подачі молока •
Автоматична програма очищення та видалення накипу •
Автоматична програма очищення •
Автоматична програма видалення накипу •
Знімний заварювальний блок •
Піддон для крапель та контейнер для кавової макухи знімні та придатні для 
миття у посудомийній машині

•

Капучинатор знімний та придатний для миття у посудомийній машині •
Підключення
Потужність підключення (кВт) 1,7

• Стандартна комплектація.     – Оснащення / аксесуар відсутні.
¹ Глибина пристрою - глибина встановлення приладу у нішу для вбудовування.
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Тип приладу Шафа для підігрівання Шафа для підігрівання

Фронтальна панель з нержавіючої сталі під склом WS 461 110 WS 462 110
Розміри

Ширина (см) 60 60
Розміри приладу Ш x В x Г¹ (мм) 590 x 140 x 535 590 x 288 x 535
Відстань від дверної панелі до меблевого фронту (мм) 47 47
Розміри ніші для вбудовування Ш х В х Г (мм) 560 x 140 x 550 560 x 288 x 550
Вага нетто (кг) 18 23
Місткість

Корисний об'єм (л) 19 51
Розмір внутрішньої камери Ш х В х Г (мм) 475 x 86 x 458 475 x 236 x 458
Максимальна кількість наборів посуду (Кількість) 6 12
Види нагрівання

Розморожування страв / сходження дріжджового тіста • •
Попереднє підігрівання невеликого посуду • •
Підтримання страв у теплому стані / томління • •
Розігрівання жаростійкого посуду • •
Гаряче повітря + нижнє нагрівання • •
Діапазон температур від 40 °C до 80 °C (Pівні потужності) 4 4
Система управління

Поворотний перемикач • •
Індикація стану приладу на скляній фронтальній поверхні шафи • •
Висувна шафа без ручки • •
Інтегрований захват • •
Система м'якого зачинення • •
Оснащення

Внутрішнє освітлення • •
Максимальне завантаження (кг) 25 25
Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь, скляна нижня панель • •
Вентилятор для рівномірного розподілу тепла • •
Підключення

Потужність підключення (кВт) 0,81 0,81

• Стандартна комплектація.     – Оснащення / аксесуар відсутні.
¹ Глибина пристрою - глибина встановлення приладу у нішу для вбудовування.

Шафи для підігрівання серії 400.
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У цьому огляді представлено 
найважливіші параметри, що можуть 
визначити вибір приладу, та необхідні 
для розрахунку оптимальної 
комбінації духових шаф, духових 
шаф-пароварок, пароварок, духових 
шаф з мікрохвильовим режимом, 
мікрохвильових печей, повністю 
автоматичних кавомашин, шаф для 
підігрівання та посудомийних машин.

При вказанні кількох моделей (BSР/
BMР) на малюнку зображено першу 
з них.

Вертикальні комбінації 
Плануючи розміщення та готуючи 
замовлення, слід враховувати 
наступні особливості:

□ Дверцята усіх приладів повинні 
навішуватися з однієї сторони. 

□ Можливість перенавішування 
дверцят відсутня.

□ Встановлення інших приладів над 
моделями BSР неможливе.

□ Над посудомийними машинами 
можна встановлювати лише 
прилади з панеллю управління, 
розміщеною зверху. При цьому 
ширина ніші для такого приладу 
має складати 56 см. Ширина 
посудомийних машин складає 
60 см. Дверцята з нержавіючої 
сталі під скляною панеллю у 
кольорі Gaggenau Антрацит 
доступні як спеціальний аксесуар.

Горизонтальні комбінації 
Плануючи розміщення та готуючи 
замовлення, слід враховувати 
наступні особливості:

□ Петлі дверцят можуть 
розташовуватись як всередині, 
так і поза меблевим 
фасадом. Обидва варіанти не 
обмежуватимуть кут відкривання 
дверцят.

□ Прилади з навішуванням 
дверцят з іншої сторони можна 
отримати лише за попереднім 
замовленням.

□ Між дверцятами обох приладів 
слід залишити 10 мм відстані.

□ Висота комбінації духових 
шаф-пароварок, пароварок, 
духових шаф з мікрохвильовим 
режимом, мікрохвильових печей 
та повністю автоматичних 
кавомашин з шафою для 
підігрівання заввишки 14 см 
дорівнює висоті духової шафи 
завширшки 60 см. 

BOP Духові шафи
BSP Духові шафи-пароварки /  
           пароварки
BMP  Духові шафи з мікрохвильовим 

режимом / мікрохвильові печі
CMP  Повністю автоматична 

кавомашина
WSP Шафи для підігрівання
DF Посудомийні машини

Огляд можливих комбінацій приладів серії 200.

Вертикальна комбінація приладів завширшки 60 см

Комбінація чотирьох приладів завширшки 60 см з шафою для підігрівання.

•BOP 2 . 0
•DF

•BSP 250/BSP 220/BMP 250
•DF

•CMP 250
•DF

•BSP 250/BSP 220/BMP 250
•BOP 2 . 0
•WSP 222

•BMP 224
•BOP 2 . 0
•WSP 222

•BSP 250/BSP 220/BMP 250
•BMP 250
•WSP 221

•BMP 250/BSP 2 . 0
•CMP 250
•WSP 221

•BMP 224
•CMP 250
•WSP 221

•BOP 2 . 1Gaggenau Антрацит Gaggenau Металік Gaggenau Срібло

•BOP 251

•BOP 2 . 1

• BSP 251/BSP 221/
BMP 251

•BOP 2 . 1

•BMP 251/BSP 2 . 1
•WSP 221

• BSP 221/BSP 251/
BMP 251

•WSP 221

•CMP 250
•WSP 221

• BSP 250/BSP 220/ 
BMP 250

•WSP 221

•BMP 250/BSP 2 . 0
•CMP 250
•WSP 221

•CMP 250
•WSP 221

•BMP 251/BSP 2 . 1
•WSP 221

•BOP 2 . 0

•BMP 250/BSP 2 . 0
•WSP 221

•BSP 250/BSP 220/BMP 250
•WSP 221

•BMP 250/BSP 2 . 0
•WSP 221

•BSP 250/BSP 220/BMP 250
•WSP 221

•CMP 250
•WSP 221

•BO 2 . 1 •BSP 250/BSP 220/BMP 250
•WSP 221

•BOP 251 •CMP 250
•WSP 221

Усі представлені прилади доступні у наступних кольорах Горизонтальна комбінація приладів завширшки 60 см
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Панель управління угорі
Правостороннє навішування дверцят
BO P 250 100 
Дверцята зі скляною панеллю, колір: 
"Gaggenau Антрацит"  
Ширина: 60 см  
BO P 250 110 
Дверцята зі скляною панеллю, колір: 
"Gaggenau Металік"  
Ширина: 60 см  
BO P 250 130 
Дверцята зі скляною панеллю, колір: 
"Gaggenau Срібло"  
Ширина: 60 см  

Лівостороннє навішування дверцят
BO P 251 100 
Дверцята зі скляною панеллю, колір: 
"Gaggenau Антрацит"  
Ширина: 60 см  
BO P 251 110 
Дверцята зі скляною панеллю, колір: 
"Gaggenau Металік"  
Ширина: 60 см  
BO P 251 130 
Дверцята зі скляною панеллю, колір: 
"Gaggenau Срібло"  
Ширина: 60 см  

Аксесуари, що входять до 
комплектаціі 
1 емальоване деко, придатне для 

піролитичного очищення
1   скляне деко
1   решітка гриля
1   температурний щуп 

Аксесуари, що замовляються окремо
B A 016 103 
Повністю висувні телескопічні 
напрямні для дек та решіток з 
чавунним каркасом, придатним для 
піролітичного очищення. 
B A 026 113 
Емальоване деко
Глибина: 15 мм
B A 036 103 
Решітка для гриля, хромована
Без отвору, на ніжках.
B A 046 113 
Скляне деко
Глибина: 24 мм.
B A 056 113 
Нагрівальний елемент каменя для 
випікання та для жаровні Gastronorm
B A 056 133 
Камінь для випікання  
Включаючи тримач каменя для 
випікання та лопатку   
для піци (нагрівальний елемент 
замовляється окремо)  
B A 226 103 
Емальоване деко для гриля
Глибина: 30 мм
B S 020 002 
Лопатка для піци (2 шт.)
G N 340 230 
Жаровня Gastronorm з литого алюмінію
GN 2/3, 165 мм заввишки, з 
антипригарним покриттям  

Духова шафа серії 200 
BO P 250/BO P 251

 – Вбудовування врівень з меблевим 
фасадом

 – Система піролітичного 
самоочищення

 – 13 видів нагрівання, 
температурний щуп, можливість 
використання каменя для 
випікання

 – Символьно-текстовий 
рідкокристалічний TFT-дисплей з 
сенсорним управлінням

 – Прилад з блоком управління 
безпосередньо на дверцятах

 – Електронний поградусний 
контроль температури від 30 °C 
до 300 °C

 – Внутрішній об'єм: 76 л
 – Клас енергоспоживання: A  

   
Види нагрівання 
Гаряче повітря.   
Гаряче повітря Есо.   
Верхнє + нижнє нагрівання.  
Верхнє нагрівання.   
Нижнє нагрівання.  
Гаряче повітря + нижнє нагрівання.  
Гриль по всій поверхні + конвекція.  
Гриль по всій поверхні.   
Компактний гриль.   
Режим готування на камені для 
випікання.   
Режим запікання.   
Режим сходження тіста .  
Розморожування.  

Управління 
Управління за допомогою 
поворотного перемикача та 
сенсорного TFT-дисплея. 
Чіткий текстовий дисплей з 
підтримкою 25 мов.   
Можливість запам’ятовування 
персональних рецептів (включно з 
показниками термощупа).  
Інформаційна клавіша для доступу до 
вказівок щодо користування.  
Дверцята приладу відчиняються убік 
(максимальний кут відчинення 110°).

Оснащення
Температурний щуп з функцією 
автоматичного відключення.  
Розетка для підключення 
нагрівального елемента каменя для 
випікання.    
Індикація рівня температури у духовій 
шафі. 
Швидке нагрівання.   
Функції таймера: тривалість 
приготування, час закінчення 
приготування, таймер, секундомір, 
довгостроковий таймер. 
Галогенове освітлення на верхній 
панелі, 60 Вт.   
Емальовані бокові тримачі для дек на 
4 рівнях, придатні для піролітичного 
очищення.    
 
Безпека
Дверцята з термоізоляцією та 
5-шаровим заскленням.
Функція "Блокування від дітей". 
Автоматичне захисне відключення. 
Посилена теплоізоляція та 
охолодження корпусу.   

Очищення
Система піролітичного 
самоочищення.  
Унікальна емаль Gaggenau з 
екологічно чистої органічної сировини 
Каталітичне очищення повітря.  

Панель управління угорі
Правостороннє навішування дверцят
BO P 240 100 
Дверцята зі скляною панеллю, колір: 
"Gaggenau Антрацит"  
Ширина: 60 см  
BO P 240 110 
Дверцята зі скляною панеллю, колір: 
"Gaggenau Металік"  
Ширина: 60 см  
BO P 240 130 
Дверцята зі скляною панеллю, колір: 
"Gaggenau Срібло"  
Ширина: 60 см  

Лівостороннє навішування дверцят 
BO P 241 100 
Дверцята зі скляною панеллю, колір: 
"Gaggenau Антрацит"  
Ширина: 60 см  
BO P 241 110 
Дверцята зі скляною панеллю, колір: 
"Gaggenau Металік"  
Ширина: 60 см  
BO P 241 130 
Дверцята зі скляною панеллю, колір: 
"Gaggenau Срібло"  
Ширина: 60 см  

Аксесуари, що входять до 
комплектаціі
1 емальоване деко, придатне для 

піролитичного очищення
1   скляне деко
1   решітка гриля
1   температурний щуп 

Аксесуари, що замовляються окремо
B A 016 103 
Повністю висувні телескопічні
напрямні з чавунним каркасом,
придатним для піролітичного
очищення.
B A 026 113 
Емальоване деко
Глибина: 15 мм
B A 036 103 
Решітка для гриля, хромована
Без отвору, на ніжках.
B A 046 113 
Скляне деко
Глибина: 24 мм.
B A 056 113 
Нагрівальний елемент каменя для 
випікання та для жаровні Gastronorm
B A 056 133 
Камінь для випікання  
Включаючи тримач каменя для 
випікання та лопатку для піци 
(нагрівальний елемент замовляється 
окремо)  
B A 226 103 
Емальоване деко для гриля
Глибина: 30 мм
B S 020 002 
Лопатка для піци (2 шт.)
G N 340 230 
Жаровня Gastronorm з литого алюмінію
GN 2/3, 165 мм заввишки, з 
антипригарним покриттям  

Духова шафа серії 200 
BO P 240/BO P 241

 – Вбудовування врівень з меблевим 
фасадом

 – 13 видів нагрівання, 
температурний щуп, можливість 
використання каменя для 
випікання

 – Символьно-текстовий 
рідкокристалічний TFT-дисплей з 
сенсорним управлінням

 – Прилад з блоком управління 
безпосередньо на дверцятах

 – Електронний поградусний 
контроль температури від 30 °C 
до 300 °C

 – Внутрішній об'єм: 76 л
 – Клас енергоспоживання: A  

   
Види нагрівання 
Гаряче повітря.  
Гаряче повітря Есо.   
Верхнє + нижнє нагрівання.  
Верхнє нагрівання.   
Нижнє нагрівання.   
Гаряче повітря + нижнє нагрівання.  
Гриль по всій поверхні + конвекція.  
Гриль по всій поверхні.   
Компактний гриль.   
Режим готування на камені для 
випікання.   
Режим запікання.   
Режим сходження тіста.  
Розморожування.  

Управління 
Управління за допомогою 
поворотного перемикача та 
сенсорного TFT-дисплея.  
Чіткий текстовий дисплей з 
підтримкою 25 мов.   
Можливість запам’ятовування 
персональних рецептів (включно з 
показниками термощупа).  
Інформаційна клавіша для доступу до 
вказівок щодо користування.  
Дверцята приладу відчиняються убік 
(максимальний кут відчинення 110°). 
   
Оснащення
Температурний щуп з функцією 
автоматичного відключення.  
Розетка для підключення нагрівального 
елемента каменя для випікання.  
Індикація рівня температури у духовій 
шафі. 
Швидке нагрівання.   
Функції таймера: тривалість 
приготування, час закінчення 
приготування, таймер, секундомір, 
довгостроковий таймер. Галогенове 
освітлення на верхній панелі, 60 Вт.  
Емальовані бокові тримачі для дек на 4 
рівнях, придатні для піролітичного 
очищення.    
 
Безпека
Дверцята з термоізоляцією та 
3-шаровим заскленням. 
Функція "Блокування від дітей". 
Автоматичне захисне відключення. 
Посилена теплоізоляція та 
охолодження корпусу.   

Очищення
Задня стінка та стеля духової шафи з 
каталітичним покриттям.  
Унікальна емаль Gaggenau з 
екологічно чистої органічної сировини 
Каталітичне очищення повітря.  
Жиропоглинаючий фільтр, 
розташований перед вентилятором 
подачі  гарячого повітря.

Особливості вбудовування 
Дверцята без можливості 

перенавішування. 
Поверхня дверцят пристрою виступає 
на 21 мм за межі меблевої ніші.  
Зовнішній край ручки дверцят виступає 
на 72 мм за межі меблевої ніші.  
Необхідна мінімальна бокова відстань 
між дверцятами пристрою та 
меблевим фасадом становить 5 мм. 
При встановленні приладу у нішу, 
збоку від якої знаходяться шухляди, 
слід враховувати, що занадто великий 
виступ дверного фронту з ручкою (за 
наявності) може заважати 
відчиненню цих шухляд.
У випадку встановлення пристрою в 
куті слід врахувати, що дверцята мають 
відчинятися як мінімум на 110°.
При монтажі під варильною 
поверхнею між нижньою частиною 
варильної поверхні та верхнім краєм 
ніші для вбудовування духової шафи 
слід лишити щонайменше 15 мм 
відстані.
Зверніть увагу на схеми вбудовування 
варильних поверхонь (зокрема 
вимоги до вентиляції, підключення 
газу/електрики). 
При глибині вбудовування 550 мм 
кабель живлення слід прокладати по 
скошеному куту корпусу.
Розетка має знаходитися поза нішею 
для вбудовування. 

Будь-ласка, зверніть увагу на 
рекомендації щодо вентиляції 
приладів на стор. 6-7.   

Підключення 
Клас енергоспоживання: A. 
Потужність підключення: 3,7 кВт. 
Кабель живлення не входить до 
комплекту поставки. 
 

 
Особливості вбудовування 
Дверцята без можливості 
перенавішування.
Поверхня дверцят пристрою виступає 
на 21 мм за межі меблевої ніші. 
Зовнішній край ручки дверцят 
виступає на 72 мм за межі меблевої 
ніші. 
Необхідна мінімальна бокова 
відстань між дверцятами пристрою 
та меблевим фасадом становить 
5 мм. 
При встановленні приладу у нішу, 
збоку від якої знаходяться шухляди, 
слід враховувати, що занадто великий 
виступ дверного фронту з ручкою (за 
наявності) може заважати 
відчиненню цих шухляд.
У випадку встановлення пристрою в 
куті слід врахувати, що дверцята 
мають відчинятися як мінімум на 
110°.
При монтажі під варильною 
поверхнею між нижньою частиною 
варильної поверхні та верхнім краєм 
ніші для вбудовування духової шафи 
слід лишити щонайменше 15 мм 
відстані.
Зверніть увагу на схеми вбудовування 
варильних поверхонь (зокрема 
вимоги до вентиляції, підключення 
газу/електрики). 
При глибині вбудовування 550 мм 
кабель живлення слід прокладати по 
скошеному куту корпусу.
Розетка має знаходитися поза нішею 
для вбудовування. 

Будь-ласка, зверніть увагу на 
рекомендації щодо вентиляції 
приладів на стор. 6-7.   
   .
Підключення 
Клас енергоспоживання: A. 
Потужність підключення: 3,7 кВт. 
Кабель живлення не входить до 
комплекту поставки.
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Панель управління угорі 
Правостороннє навішування дверцят
BO P 220 100 
Дверцята зі скляною панеллю, колір: 
"Gaggenau Антрацит"  
Ширина: 60 см  
BO P 220 110 
Дверцята зі скляною панеллю, колір: 
"Gaggenau Металік"  
Ширина: 60 см  
BO P 220 130 
Дверцята зі скляною панеллю, колір: 
"Gaggenau Срібло"  
Ширина: 60 см  

Лівостороннє навішування дверцят 
BO P 221 100 
Дверцята зі скляною панеллю, колір: 
"Gaggenau Антрацит"  
Ширина: 60 см  
BO P 221 110 
Дверцята зі скляною панеллю, колір: 
"Gaggenau Металік"  
Ширина: 60 см  
BO P 221 130 
Дверцята зі скляною панеллю, колір: 
"Gaggenau Срібло"  
Ширина: 60 см  

Аксесуари, що входять до 
комплектаціі  
1 емальоване деко, придатне для  

піролитичного очищення
1   скляне деко  
1   решітка гриля  

Аксесуари, що замовляються окремо
B A 016 103 
Повністю висувні телескопічні
напрямні з чавунним каркасом,
придатним для піролітичного
очищення.
B A 026 113 
Емальоване деко 
Глибина: 15 мм 
B A 036 103 
Решітка для гриля, хромована  
Без отвору, на ніжках  
B A 046 113 
Скляне деко 
Глибина: 24 мм 
B A 056 113 
Нагрівальний елемент каменя для 
випікання  та для жаровні Gastronorm
B A 056 133 
Камінь для випікання   
Включаючи тримач каменя для 
випікання та лопатку    
для піци (нагрівальний елемент 
замовляється окремо)   
B A 226 103 
Емальоване деко для гриля  
Глибина: 30 мм.  .
B S 020 002 
Лопатка для піци (2 шт.)  
G N 340 230 
Жаровня Gastronorm з литого алюмінію
GN 2/3, 165 мм заввишки, з 
антипригарним покриттям   

Духова шафа серії 200 
BO P 220/BO P 221

 – Вбудовування врівень з меблевим 
фасадом

 – Система піролітичного 
самоочищення

 – 9 видів нагрівання, температурний 
щуп, можливість використання 
каменя для випікання

 – Символьно-текстовий 
рідкокристалічний TFT-дисплей

 – Прилад з блоком управління 
безпосередньо на дверцятах

 – Електронний поградусний 
контроль температури від 30 °C 
до 300 °C

 – Внутрішній об'єм: 76 л
 – Клас енергоспоживання: A  

Види нагрівання 
Гаряче повітря.  
Гаряче повітря Есо.   
Верхнє + нижнє нагрівання.  
Верхнє нагрівання.   
Нижнє нагрівання.  
Гаряче повітря + нижнє нагрівання.  
Гриль по всій поверхні + конвекція.  
Гриль по всій поверхні.   
Режим готування на камені для 
випікання.   

Управління 
Управління за допомогою поворотного 
перемикача та сенсорного TFT-дисплея. 
Чіткий текстовий дисплей з підтримкою 
25 мов.   
Можливість запам’ятовування 
персональних рецептів.   
Інформаційна клавіша для доступу до 
вказівок щодо користування.  
Дверцята приладу відчиняються убік 
(максимальний кут відчинення 110°). 
   
Оснащення
Розетка для підключення 
нагрівального елемента каменя для 
випікання.    
Індикація рівня температури у духовій 
шафі. 
Швидке нагрівання.   
Функції таймера: тривалість 
приготування, час закінчення 
приготування, таймер, секундомір, 
довгостроковий таймер. 
Галогенове освітлення на верхній 
панелі, 60 Вт.   
Емальовані бокові тримачі для дек на 
4 рівнях, придатні для піролітичного 
очищення.    
 
Безпека
Дверцята з термоізоляцією та 
5-шаровим заскленням.  
Функція "Блокування від дітей". 
Автоматичне захисне відключення. 
Посилена теплоізоляція та 
охолодження корпусу.   

Очищення
Система піролітичного 
самоочищення.   
Унікальна емаль Gaggenau з 
екологічно чистої органічної 
сировини. 
Каталітичне очищення повітря 
всередині духової шафи.  
 
Особливості вбудовування 
Дверцята без можливості 
перенавішування.  
Поверхня дверцят пристрою виступає 
на 21 мм за межі меблевої ніші.  
Зовнішній край ручки дверцят 
виступає на 72 мм за межі меблевої 
ніші.  

Необхідна мінімальна бокова 
відстань між дверцятами пристрою 
та меблевим фасадом становить 5 мм. 
При встановленні приладу у нішу, 
збоку від якої знаходяться шухляди, 
слід враховувати, що занадто великий 
виступ дверного фронту з ручкою (за 
наявності) може заважати 
відчиненню цих шухляд.
У випадку встановлення пристрою в 
куті слід врахувати, що дверцята мають 
відчинятися як мінімум на 110°.
При монтажі під варильною 
поверхнею між нижньою частиною 
варильної поверхні та верхнім краєм 
ніші для вбудовування духової шафи 
слід лишити щонайменше 15 мм 
відстані.
Зверніть увагу на схеми вбудовування 
варильних поверхонь (зокрема 
вимоги до вентиляції, підключення 
газу/електрики). 
При глибині вбудовування 550 мм 
кабель живлення слід прокладати по 
скошеному куту корпусу.
Розетка має знаходитися поза нішею 
для вбудовування. 

Будь-ласка, зверніть увагу на 
рекомендації щодо вентиляції 
приладів на стор. 6-7.   
   
Підключення 
Клас енергоспоживання: A. 
Потужність підключення: 3,7 кВт. 
Кабель живлення не входить до 
комплекту поставки.
  

Панель управління угорі  
Правостороннє навішування дверцят
BO P 210 100 
Дверцята зі скляною панеллю, колір: 
"Gaggenau Антрацит"  
Ширина: 60 см  
BO P 210 110 
Дверцята зі скляною панеллю, колір: 
"Gaggenau Металік"  
Ширина: 60 см  
BO P 210 130 
Дверцята зі скляною панеллю, колір: 
"Gaggenau Срібло"  
Ширина: 60 см 

Лівостороннє навішування дверцят 
BO P 211 100 
Дверцята зі скляною панеллю, колір: 
"Gaggenau Антрацит"  
Ширина: 60 см  
BO P 211 110 
Дверцята зі скляною панеллю, колір: 
"Gaggenau Металік"  
Ширина: 60 см  
BO P 211 130 
Дверцята: скляні фарба кольору 
"Gaggenau Срібло"  
Ширина: 60 см  

Аксесуари, що входять до 
комплектаціі  
1 емальоване деко, придатне для 

піролитичного очищення
1   скляне деко
1   решітка гриля  

Аксесуари, що замовляються окремо
B A 036 100 
Решітка для гриля, хромована  
Без отвору, на ніжках  
B A 046 113 
Скляне деко 
Глибина: 24 мм 
B A 056 113 
Нагрівальний елемент каменя для 
випікання та для жаровні Gastronorm
B A 056 130 
Камінь для випікання   
Включаючи тримач каменя для 
випікання та лопатку    
для піци (нагрівальний елемент 
замовляється окремо). 
Не використовувати у поєднанні з 
телескопічними напрямними.  
B A 216 102 
Повністю висувні 4-рівневі 
телескопічні напрямні для дек та 
решіток    
B A 226 100 
Емальоване деко для гриля  
Глибина: 37 мм  
B A 226 110 
Емальоване деко 
Глибина: 24 мм 
B S 020 002 
Лопатка для піци (2 шт.)  

Духова шафа серії 200 
BO P 210/BO P 211

 – Вбудовування врівень з меблевим 
фасадом

 – Система піролітичного 
самоочищення

 – 9 видів нагрівання, температурний 
щуп, можливість використання 
каменя для випікання

 – Символьно-текстовий 
рідкокристалічний TFT-дисплей з 
сенсорним управлінням

 – Прилад з блоком управління 
безпосередньо на дверцятах

 – Електронний поградусний 
контроль температури від 30 °C 
до 300 °C

 – Внутрішній об'єм: 76 л
 – Клас енергоспоживання: A  

   
Види нагрівання 
Гаряче повітря.  
Гаряче повітря Есо.   
Верхнє + нижнє нагрівання.  
Верхнє нагрівання.  
Нижнє нагрівання.   
Гаряче повітря + нижнє нагрівання.  
Гриль по всій поверхні + конвекція.  
Гриль по всій поверхні.   
Режим готування на камені для 
випікання.   

Управління 
Управління за допомогою 
поворотного перемикача та 
сенсорного TFT-дисплея.  
Чіткий текстовий дисплей з 
підтримкою 25 мов.   
Можливість запам’ятовування 
персональних рецептів.   
Інформаційна клавіша для доступу до 
вказівок щодо користування.  
Дверцята приладу відчиняються убік 
(максимальний кут відчинення 110°). 
   
Оснащення
Розетка для підключення 
нагрівального елемента каменя для 
випікання.    
Індикація рівня температури у духовій 
шафі. 
Швидке нагрівання.   
Функції таймера: тривалість 
приготування, час закінчення 
приготування, таймер, секундомір, 
довгостроковий таймер. 
Галогенове освітлення на верхній 
панелі, 60 Вт.   
Емальовані бокові тримачі для дек на 
4 рівнях, придатні для піролітичного 
очищення.    
 
Безпека
Дверцята з термоізоляцією та 
5-шаровим заскленням. 
Функція "Блокування від дітей". 
Автоматичне захисне відключення. 
Посилена теплоізоляція та 
охолодження корпусу.   

Очищення
Унікальна емаль Gaggenau з 
екологічно чистої органічної 
сировини. 
Каталітичне очищення повітря 
всередині духової шафи. 
 
Особливості вбудовування 
Дверцята без можливості 
перенавішування. 
Поверхня дверцят пристрою виступає 
на 21 мм за межі меблевої ніші. 
Зовнішній край ручки дверцят 
виступає на 72 мм за межі меблевої 
ніші.  

Необхідна мінімальна бокова 
відстань між дверцятами пристрою 
та меблевим фасадом становить 5 мм.  
При встановленні приладу у нішу, 
збоку від якої знаходяться шухляди, 
слід враховувати, що занадто великий 
виступ дверного фронту з ручкою (за 
наявності) може заважати 
відчиненню цих шухляд.
У випадку встановлення пристрою в 
куті слід врахувати, що дверцята мають 
відчинятися як мінімум на 110°.
При монтажі під варильною 
поверхнею між нижньою частиною 
варильної поверхні та верхнім краєм 
ніші для вбудовування духової шафи 
слід лишити щонайменше 15 мм 
відстані.
Зверніть увагу на схеми вбудовування 
варильних поверхонь (зокрема 
вимоги до вентиляції, підключення 
газу/електрики). 
При глибині вбудовування 550 мм 
кабель живлення слід прокладати по 
скошеному куту корпусу.
Розетка має знаходитися поза нішею 
для вбудовування. 

Будь-ласка, зверніть увагу на 
рекомендації щодо вентиляції 
приладів на стор. 6-7.

Підключення 
Клас енергоспоживання: A. 
Потужність підключення: 3,7 кВт. 
Кабель живлення не входить до 
комплекту поставки. 
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Панель управління угорі
Правостороннє навішування дверцят
BS P 250 100 
Дверцята зі скляною панеллю, колір: 
"Gaggenau Антрацит"  
Ширина: 60 см  
BS P 250 110 
Дверцята зі скляною панеллю, колір: 
"Gaggenau Металік"  
Ширина: 60 см  
BS P 250 130 
Дверцята зі скляною панеллю, колір: 
"Gaggenau Срібло"  
Ширина: 60 см  

Лівостороннє навішування дверцят 
BS P 251 100 
Дверцята зі скляною панеллю, колір: 
"Gaggenau Антрацит"  
Ширина: 60 см  
BS P 251 110 
Дверцята зі скляною панеллю, колір: 
"Gaggenau Металік"  
Ширина: 60 см  
BS P 251 130 
Дверцята зі скляною панеллю, колір: 
"Gaggenau Срібло"  
Ширина: 60 см  

Аксесуари, що входять до 
комплектаціі 
1 деко Gastronorm з нержавіючої 

сталі, GN 2/3 неперфороване
1   деко Gastronorm з нержавіючої 

сталі, GN 2/3 перфороване
1   решітка гриля  
1   температурний щуп   

Аксесуари, що замовляються окремо
G N 114 130 
Деко Gastronorm з нержавіючої  сталі, 
GN 1/3 
Неперфороване, глибина: 40 мм, 
об'єм: 1,5 л  
G N 114 230 
Деко Gastronorm з нержавіючої сталі, 
GN 2/3 
Неперфороване, глибина: 40 мм, 
об'єм: 3 л  
G N 124 130 
Деко Gastronorm з нержавіючої сталі, 
GN 1/3 
Перфороване, глибина: 40 мм, об'єм: 
1,5 л  
G N 124 230 
Деко Gastronorm з нержавіючої  сталі, 
GN 2/3
Перфороване, глибина: 40 мм, об'єм: 3 л
G N 340 230 
Жаровня Gastronorm з литого 
алюмінію  
GN 2/3, 165 мм заввишки, з 
антипригарним покриттям  
G N 410 130 
Кришка з нержавіючої сталі для дека 
Gastronorm, GN 1/3  
G N 410 230 
Кришка для дека Gastronorm з нерж.
сталі, GN 2/3  
G R 220 046 
Xромована решітка для гриля, 
Без отвору, на ніжках

Панель управління угорі
Правостороннє навішування дверцят
BS P 220 100 
Дверцята зі скляною панеллю, колір: 
"Gaggenau Антрацит"  
Ширина: 60 см  
BS P 220 110 
Дверцята зі скляною панеллю, колір: 
"Gaggenau Металік"  
Ширина: 60 см  
BS P 220 130 
Дверцята зі скляною панеллю, колір: 
"Gaggenau Срібло"  
Ширина: 60 см  

Лівостороннє навішування дверцят 
BS P 221 100 
Дверцята зі скляною панеллю, колір: 
"Gaggenau Антрацит"  
Ширина: 60 см  
BS P 221 110 
Дверцята зі скляною панеллю, колір: 
"Gaggenau Металік"  
Ширина: 60 см  
BS P 221 130 
Дверцята зі скляною панеллю, колір: 
"Gaggenau Срібло"  
Ширина: 60 см  

Аксесуари, що входять до 
комплектаціі 
1 деко Gastronorm з нержавіючої 

сталі, GN 2/3 неперфороване
1   деко Gastronorm з нержавіючої 

сталі, GN 2/3 перфороване
1   решітка гриля  

Аксесуари, що замовляються окремо
G N 114 130 
Деко Gastronorm з нержавіючої сталі, 
GN 1/3 
Неперфороване, глибина: 40 мм, 
об'єм: 1,5 л  
G N 114 230 
Деко Gastronorm з нержавіючої сталі, 
GN 2/3 
Неперфороване, глибина: 40 мм, 
об'єм: 3 л  
G N 124 130 
Деко Gastronorm з нержавіючої сталі, 
GN 1/3 
Перфороване, глибина: 40 мм, об'єм: 
1,5 л  
G N 124 230 
Деко Gastronorm з нержавіючої сталі, 
GN 2/3
Перфороване, глибина: 40 мм, об'єм: 
3 л 
G N 340 230 
Жаровня Gastronorm з литого алюмінію
GN 2/3, 165 мм заввишки, з 
антипригарним покриттям   
G N 410 130 
Кришка з нержавіючої сталі для дека 
Gastronorm, GN 1/3  
G N 410 230 
Кришка для дека Gastronorm з 
нержавіючої сталі, GN 2/3  
G R 220 046 
Хромована решітка гриля,    
Без отвору, на ніжках   

Пароварка серії 200 
BS P 220/BS P 221

 – Вбудовування врівень з меблевим 
фасадом

 – Ємність для води 
 – Готування на парі без тиску за 

вологості 100% та при температурі 
від 30 °C до 100 °C

 – Символьно-текстовий 
рідкокристалічний TFT-дисплей

 – Прилад з блоком управління 
безпосередньо на дверцятах

 – Електронний контроль 
температури у діапазоні від 30 °C 
до 100 °C.

 – Корисний об'єм: 43 л  
   

Види нагрівання 
Вологість 100 %.  
Приготування на парі без тиску.  
Режим сходження тіста.  
Розморожування.  
Розігрівання готових страв та 
продуктів. 
Готування страв на парі за низьких 
температур.  

Управління 
Управління за допомогою 
поворотного перемикача та 
сенсорного TFT-дисплея. 
Чіткий текстовий дисплей з 
підтримкою 25 мов.   
Інформаційна клавіша для доступу до 
вказівок щодо користування.  
Дверцята приладу відчиняються убік 
(максимальний кут відчинення 110°). 
   
Оснащення
Знімна ємність для води місткістю 1,3 л. 
Індикація кількості води у ємності. 
Індикація рівня температури у духовій 
шафі. 
Функції таймера: тривалість 
приготування, час закінчення 
приготування, таймер, секундомір, 
довгостроковий таймер. 
Автоматичний електронний контроль 
температури закипання.  
Галогенове освітлення на боковій 
стінці, 60 Вт.   
Гігієнічна камера духової шафи із 
нержавіючої сталі.   
4 рівні розміщення дек.   
   .
Безпека
Функція "Блокування від дітей". 
Автоматичне захисне відключення. 
Посилена теплоізоляція та 
охолодження корпусу.

Очищення
Полегшене очищення приладу. 
Програма видалення накипу.   

Особливості вбудовування 
Дверцята без можливості 
перенавішування.
Розташування будь-яких інших 
електронних пристроїв над духовою 
шафою-пароваркою не припустиме.
Поверхня дверцят пристрою виступає 
на 21 мм за межі меблевої ніші. 
Зовнішній край ручки дверцят 
виступає на 72 мм за межі меблевої 
ніші. 
Необхідна мінімальна бокова відстань 
між дверцятами пристрою та 
меблевим фасадом становить 5 мм. 
При встановленні приладу у нішу, 
збоку від якої знаходяться шухляди, 
слід враховувати, що занадто великий 
виступ дверного фронту з ручкою (за 
наявності) може заважати 
відчиненню цих шухляд. 

У випадку встановлення пристрою в 
куті слід врахувати, що дверцята мають 
відчинятися як мінімум на 110°.
При глибині вбудовування 550 мм 
кабель живлення слід прокладати по 
скошеному куту корпусу.
Розетка має знаходитися поза нішею 
для вбудовування. 

Будь-ласка, зверніть увагу на 
рекомендації щодо вентиляції 
приладів на стор. 6-7.   

Підключення
Потужність підключення: 1,9 кВт.  
Кабель живлення завдовжки 1,5 м 
без штекера. 
  .

Духова шафа-пароварка серії 200 
BS P 250/BS P 251

 – Вбудовування врівень з меблевим 
фасадом

 – Ємність для води 
 – Гаряче повітря за температури від 

30°C до 230°C може 
поєднуватись з обраним рівнем 
вологості: 0%, 30%, 60%, 80% або 
100%

 – Символьно-текстовий 
рідкокристалічний TFT-дисплей з 
сенсорним управлінням

 – Прилад з блоком управління 
безпосередньо на дверцятах

 – Можливість приготування на парі 
без тиску

 – Електронний контроль 
температури у діапазоні від 30 °C 
до 230 °C

 – Знімний температурний щуп
 – Корисний об'єм: 43 л
 – Клас енергоспоживання: A  

Види нагрівання 
Гаряче повітря + 100 % вологості.  
Гаряче повітря + 80 % вологості.  
Гаряче повітря + 60 % вологості.  
Гаряче повітря + 30 % вологості. 
Гаряче повітря + 0 % вологості.  
Режим сходження тіста.  
Розморожування.  
Розігрівання готових страв та 
продуктів. 
Готування страв за низьких 
температур.  

Управління 
Управління за допомогою 
поворотного перемикача та 
сенсорного TFT-дисплея.  
Чіткий текстовий дисплей з 
підтримкою 25 мов.   
Можливість запам’ятовування 
персональних рецептів (включно з 
показниками термощупа).  
Інформаційна клавіша для доступу до 
вказівок щодо користування.  
Дверцята приладу відчиняються убік 
(максимальний кут відчинення 110°). 
   
Оснащення
Знімна ємність для води місткістю 1,3 л. 
Індикація кількості води у ємності. 
Температурний щуп з функцією 
автоматичного відключення.  
Індикація рівня температури у духовій 
шафі. 
Функції таймера: тривалість 
приготування, час закінчення 
приготування, таймер, секундомір, 
довгостроковий таймер. 
Автоматичний електронний контроль 
температури закипання.  
Галогенове освітлення на боковій 
стінці, 60 Вт.   
Гігієнічна камера духової шафи із 
нержавіючої сталі.   
4 рівні розміщення дек.   
 
Безпека
Функція "Блокування від дітей". 
Автоматичне захисне відключення. 
Посилена теплоізоляція та 
охолодження корпусу. 
   
Очищення
Полегшене очищення приладу. 
Програма просушування внутрішньої 
камери. 
Програма видалення накипу. 
Жиропоглинаючий фільтр, придатний 
для миття у посудомийній машині.  
 
 
 

Особливості вбудовування 
Дверцята без можливості 
перенавішування. 
Розташування будь-яких інших 
електронних пристроїв над духовою 
шафою-пароваркою не припустиме. 
Поверхня дверцят пристрою виступає 
на 21 мм за межі меблевої ніші.  
Зовнішній край ручки дверцят 
виступає на 72 мм за межі меблевої 
ніші.    
Необхідна мінімальна бокова відстань 
між дверцятами пристрою та 
меблевим фасадом становить 5 мм.  
При встановленні приладу у нішу, 
збоку від якої знаходяться шухляди, 
слід враховувати, що занадто великий 
виступ дверного фронту з ручкою (за 
наявності) може заважати 
відчиненню цих шухляд.  
У випадку встановлення пристрою в 
куті слід врахувати, що дверцята мають 
відчинятися як мінімум на 110°.  
При глибині вбудовування 550 мм 
кабель електроживлення слід 
прокладати по канавці у корпусі.  
Розетка має знаходитися поза нішею 
для вбудовування. 
 
Будь-ласка, зверніть увагу на 
рекомендації щодо вентиляції 
приладу, вказані на стор. 6-7.  
   
Підключення 
Клас енергоспоживання: A. 
Потужність підключення: 2,0 кВт.  
Кабель живлення завдовжки 1,5 м 
без штекера.
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Панель управління угорі
Правостороннє навішування дверцят
BM P 250 100 
Дверцята зі скляною панеллю, колір: 
"Gaggenau Антрацит"  
Ширина: 60 см  
BM P 250 110 
Дверцята зі скляною панеллю, колір: 
"Gaggenau Металік"  
Ширина: 60 см  
BM P 250 130 
Дверцята зі скляною панеллю, колір: 
"Gaggenau Срібло"  
Ширина: 60 см  

Лівостороннє навішування дверцят
BM P 251 100 
Дверцята зі скляною панеллю, колір: 
"Gaggenau Антрацит"  
Ширина: 60 см  
BM P 251 110 
Дверцята зі скляною панеллю, колір: 
"Gaggenau Металік"  
Ширина: 60 см  
BM P 251 130 
Дверцята зі скляною панеллю, колір: 
"Gaggenau Срібло"  
Ширина: 60 см  

Аксесуари, що входять до 
комплектаціі 
1   комбінована решітка
1   скляна паличка

Духова шафа з мікрохвильовим 
режимом серії 200  
BM P 250/BM P 251

 – Вбудовування врівень з меблевим 
фасадом

 – Мікрохвильовий режим, режими 
гриля та духової шафи, можливість 
їх комбінування

 – Послідовне вмикання до 5 
режимів з можливістю 
програмування комбінованого 
режиму та налаштування пауз в 
процесі приготування

 – Символьно-текстовий 
рідкокристалічний TFT-дисплей з 
сенсорним управлінням

 – Прилад з блоком управління 
безпосередньо на дверцятах

 – Електронний контроль 
температури

 – Внутрішній об'єм: 36 л  
   

Програми
Мікрохвильовий режим з 5 рівнями 
потужності: 1000, 600, 360, 180, 90 Вт. 
Режим духової шафи з 4-ма видами 
нагрівання:   
Гаряче повітря 40°C та від 100°C до 
250°C,    
Гриль по всій поверхні + гаряче 
повітря від 100°C до 250°C,  
Гриль по всій поверхні + конвекція 
від 100 C до 250°C,  
Гриль по всій поверхні з 3-ма рівнями 
інтенсивності, максимальна 
потужність 2000 Вт.   
Можливість комбінування видів 
нагрівання з мікрохвильовим режимом 
потужністю 600, 360, 180, 90 Вт.  
15 автоматичних програм з 
можливістю індивідуального 
налаштування ваги продуктів:  
4 програми розморожування.  
4 програми запікання.   
7 комбінованих програм.  
Можливість запам’ятовування 
персональних рецептів.   
   
Управління 
Управління за допомогою 
поворотного перемикача та 
сенсорного TFT-дисплея.  
Чіткий текстовий з підтримкою 25 мов. 
Інформаційна клавіша для доступу до 
вказівок щодо користування.  
Дверцята приладу відчиняються убік 
(максимальний кут відчинення 110°). 
  
Оснащення
Технологія Innowave: інвертор 
дозволяє скоротити час приготування 
та знизити кількість споживаної 
енергії. 
Швидке розігрівання до потрібної 
температури.   
4 рівні розміщення дек.   
Індикація рівня температури у духовій 
шафі 
Галогенове освітлення на боковій 
стінці, 60 Вт.   
   
Безпека
Дверцята з термоізоляцією та 
3-шаровим заскленням. 
Потрійне блокування дверцят.  
Функція "Блокування від дітей".  
Автоматичне захисне відключення.  
Посилена теплоізоляція та 
охолодження корпусу. 
  
Очищення
Гігієнічна камера духової шафи з 
нержавіючої сталі зі склокерамічною 
основою.   
Внутрішня задня стінка з 
каталітичним покриттям.  

Особливості вбудовування
Дверцята без можливості 
перенавішування.
Прилад слід вбудовувати у нішу без 
задньої стінки. 
Поверхня дверцят пристрою виступає 
на 21 мм за межі меблевої ніші. 
Зовнішній край ручки дверцят 
виступає на 72 мм за межі меблевої 
ніші. 
Необхідна мінімальна бокова відстань 
між дверцятами пристрою та 
меблевим фасадом становить 5 мм. 
При встановленні приладу у нішу, 
збоку від якої знаходяться шухляди, 
слід враховувати, що занадто великий 
виступ дверного фронту з ручкою (за 
наявності) може заважати відчиненню 
цих шухляд.
У випадку встановлення пристрою в 
куті слід врахувати, що дверцята 
мають відчинятися як мінімум на 
110°.
Розетка має знаходитися поза нішею 
для вбудовування. 

Будь-ласка, зверніть увагу на 
рекомендації щодо вентиляції 
приладів на стор. 6-7. 

Підключення
Потужність підключення: 3,1 кВт. 
Кабель живлення завдовжки 1,5 м 
без штекера. 

  

Панель управління угорі  
Правостороннє навішування дверцят
BM P 224 100 
Дверцята зі скляною панеллю, колір: 
"Gaggenau Антрацит"  
Ширина: 60 см  
BM P 224 110 
Дверцята зі скляною панеллю, колір: 
"Gaggenau Металік"  
Ширина: 60 см  
BM P 224 130 
Дверцята зі скляною панеллю, колір: 
"Gaggenau Срібло"  
Ширина: 60 см  

Лівостороннє навішування дверцят 
BM P 225 100 
Дверцята зі скляною панеллю, колір: 
"Gaggenau Антрацит"  
Ширина: 60 см  
BM P 225 110 
Дверцята зі скляною панеллю, колір: 
"Gaggenau Металік"  
Ширина: 60 см  
BM P 225 130 
Дверцята зі скляною панеллю, колір: 
"Gaggenau Срібло"  
Ширина: 60 см  

Аксесуари, що входять до 
комплектаціі 
1 скляне деко 
1   решітка гриля

Мікрохвильова піч серії 200 
BM P 224/BM P 225

 – Вбудовування врівень з меблевим 
фасадом

 – Дверцята без ручки/автоматичне 
відчинення дверцят 

 – Можливість роздільного та 
одночасного використання 
мікрохвильового режиму та гриля

 – Послідовне вмикання до 5 
режимів з можливістю 
програмування комбінованого 
режиму та налаштування пауз в 
процесі приготування

 – Символьно-текстовий 
рідкокристалічний TFT-дисплей

 – Електронний контроль 
температури

 – Внутрішній об'єм: 21 л  
   

Програми
5 можливих рівнів потужності роботи 
мікрохвиль: 900, 600, 360, 180, 90 Вт. 
Гриль по всій поверхні з 3 рівнями 
інтенсивності, максимальна 
потужність: 1300 Вт.   
Гриль по всій поверхні та 
мікрохвильовий режим можна 
вмикати окремо або одночасно на 
різну потужність: 360, 180 та 90 Вт.  
10 автоматичних програм з 
можливістю індивідуального 
налаштування ваги продуктів.  
3 програми розморожування.  
4 програми запікання.  
3 комбіновані програми.  
Можливість запам’ятовування 
персональних рецептів.   
   .
Управління 
Автоматичне відчинення дверцят.  
Управління за допомогою 
поворотного перемикача та 
сенсорного TFT-дисплея.  
Чіткий текстовий дисплей з 
підтримкою 25 мов.   
Інформаційна клавіша для доступу до 
вказівок щодо користування.  
Дверцята приладу відчиняються убік 
(максимальний кут відчинення 110°). 
   
Оснащення
Технологія Innowave: інвертор 
дозволяє скоротити час приготування 
та знизити кількість споживаної 
енергії. 
Індикація рівня температури. 
Освітлення внутрішньої камери, 25 Вт. 
Гігієнічна камера духової шафи зі 
склокерамічною основою.  
   
Безпека
Дверцята з термоізоляцією та 
2-шаровим заскленням. 
Потрійне блокування дверцят. 
Функція "Блокування від дітей"  
Автоматичне захисне відключення.  
Посилена теплоізоляція та 
охолодження корпусу.   

Особливості вбудовування 
Дверцята без можливості 
перенавішування. 
Мінімальна висота встановлення (від 
підлоги до дна ніші): 85 см.
Ніжки регулюються за висотою.
Прилад може встановлюватись над 
духовою шафою ВОР за умови 
використання проміжної 
перегородки. 
Поверхня дверцят пристрою виступає 
на 21 мм за межі меблевої ніші.  
Необхідна мінімальна бокова відстань 
між дверцятами пристрою та 
меблевим фасадом становить 5 мм.  

У випадку встановлення пристрою в 
куті слід врахувати, що дверцята 
мають відчинятися як мінімум на 90°.  

Будь-ласка, зверніть увагу на 
рекомендації щодо вентиляції 
приладів на стор. 6-7. 

Підключення 
Потужність підключення: 2,0 кВт.  
Кабель живлення завдовжки 1,5 м зі 
штекером. 
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Панель управління угорі  
CM P 250 100 
Фронтальна панель дверцят під 
склом, колір: "Gaggenau Антрацит" 
Ширина: 60 см  
CM P 250 110 
Фронтальна панель дверцят під 
склом, колір: "Gaggenau Металік" 
Ширина: 60 см  
CM P 250 130 
Фронтальна панель дверцят під 
склом, колір: "Gaggenau Срібло" 
Ширина: 60 см  

Аксесуари, що входять до 
комплектаціі  
1 фільтр для води
1   дозувальна ложка
1   комплект шурупів для монтажу 

приладу
1   ємність для молока
1   комплект таблеток для чищення
1   тестова смужка для визначення 

рівня жорсткості води
1   трубка подачі молока до 

капучинатора
1   контейнер для очищення приладу 

від накипу

Спеціальні аксесуари  
Запч. № 467873 
Фільтр для води.

Запч. № 311138 
Засіб для видалення накипу.
 
Запч. № 310575  
Таблетки для чищення.

Запч. № 310967 
Таблетка для чищення.

Повністю автоматична кава-машина 
серії 200
CM P 250

 – Вбудовування врівень з меблевим 
фасадом

 – Проточний нагрівач забезпечує 
незмінний рівень температури 
заварювання та суттєво зменшує 
час приготування

 – Особлива технологія заварювання 
гарантує збереження аромату кави

 – Автоматичне очищення приладу 
після кожного циклу заварювання

 – Символьно-текстовий 
рідкокристалічний TFT-дисплей з 
сенсорним управлінням

 – Приготування усіх напоїв одним 
натисканням клавіші

 – Можливість запам'ятовування 
індивідуальних налаштувань

 – 7-ми ступенева шкала яскравості 
TFT-дисплея

Варіанти вибору напою
Еспресо / подвійне еспресо.
Кава / подвійна кава.
Кава з молоком.
Лате макіято.
Капучино.
Молочна пінка.
Тепле молоко.
Гаряча вода.

Управління
Управління за допомогою поворотного 
перемикача та сенсорного TFT-
дисплея.
Чіткий текстовий дисплей з підтримкою 
25 мов.
Функція пприготування індивідуальних 
напоїв з можливістю 
запам’ятовування до 8-ми варіантів 
напоїв з ім’ям користувача.
З опції для вибору об’єму напою для 
підлаштування під розмір чашки. 
Індивідуальне налаштування міцності 
кави: 5 ступенів. 
Можливість налаштування температури 
кави та гарячої води: 3 ступені. 
Індивідуальне налаштування ступенів 
помелу кавових зерен: 4 ступені. 
Можливість регулювання відстані між 
соплом подачі кави та підставкою для 
чашок до 15 см для підлаштування під 
висоту чашки. 
Автоматичне висування приладу 
простим натисканням на кнопку. 
 
Оснащення
Керамічні дискові жорна для помелу 
кавових зерен. 
Окремий контейнер для меленої кави. 
Водяний насос з тиском 19 бар. 
Два окремі цикли помелу та 
заварювання задля досягнення 
надзвичайної міцності в одному напої. 
Два окремі цикли помелу та 
заварювання у випадку приготування 
двох напоїв.
Сопло з інтегрованою системою 
подачі молока.
Окрема ємність для молока місткістю 
0,55 л.
Інтегроване підсвічування за 
допомогою 3 світлодіодів.
Контейнер для кавових зерен 
місткістю 1 кг.
Автоматичний вибір необхідної 
кількості кави для помелу залежно від 
обраного напою. 
Знімний резервуар для води місткістю 
2,5 л. 
Електронний контроль кількості води 
та кавових зерен. 
Електронна індикація необхідності 
заміни фільтра для очищення води. 

Електронний індикатор переповнення 
піддону для крапель та контейнера 
для кавової макухи.

Безпека
Функція "Блокування від дітей".
Автоматичне захисне відключення.

Очищення
Повністю автоматична програма 
очищення під час увімкнення/
вимкнення машини.
Автоматична програма швидкого 
промивання системи подачі молока.
Автоматична програма очищення та 
видалення накипу.
Знімний заварювальний блок.
Контейнер для макухи та піддон для 
крапель придатні для миття у 
посудомийній машині.
Капучинатор придатний для миття у 
посудомийній машині.
 
Особливості вбудовування
Оптимальна висота монтажу – 95 см 
(від підлоги до дна ніші для 
вбудовування), максимальна – 120 см.
Необхідна мінімальна бокова відстань 
між дверцятами пристрою та 
меблевим фасадом становить 5 мм.
Фронтальна поверхня пристрою 
виступає на 21 мм за межі ніші для 
вбудовування. 
У випадку встановлення пристрою в 
куті слід залишити відстань з боків по 
200 мм. 
Прилад може встановлюватись у 
стандартну нішу завширшки 59 см 

безпосередньо над 14-сантиметровою 
шафою для підігрівання.
Спеціальні аксесуари слід замовляти 
як запасні деталі.

Будь-ласка, зверніть увагу на 
рекомендації щодо вентиляції 
приладів на стор. 6-7.

Підключення
Потужність підключення: 1,7 кВт.
Кабель живлення завдовжки 1,5 м зі 
штекером.

WS P 221 100 
Фронтальна панель дверцят під 
склом, колір: "Gaggenau 
Антрацит"   
Ширина 60 см, висота 14 см. 
WS P 221 110 
Фронтальна панель дверцят під 
склом, колір: "Gaggenau Металік" 
Ширина 60 см, висота 14 см. 
WS P 221 130 
Фронтальна панель дверцят під 
склом, колір: "Gaggenau Срібло" 
Ширина 60 см, висота 14 см. 

Шафа для підігрівання серії 200 
WS P 221

 – Вбудовування врівень з меблевим 
фасадом

 – Висувна шафа без ручки
 – Система відчинення шафи 

«Push-to-open»
 – Гігієнічна внутрішня камера шафи 

з нержавіючої сталі зі скляною 
основою

 – 4 температурні режими з 
регулюванням температури в 
діапазоні 40°C - 80°C

 – Шафа може використовуватись 
для приготування страв та 
підтримання їх у теплому стані  
   

Види нагрівання 
Розморожування харчових продуктів/
сходження тіста.   
Підігрівання невеликого за розміром 
посуду для напоїв.   
Підтримання страв у теплому стані/
томління, доведення страв до 
готовності.    
Розігрівання жаростійкого посуду.  
   
Управління 
Управління за допомогою 
поворотного перемикача. 

Оснащення
Корисний об'єм: 20 л.   
Місткість: Столовий сервіз на 6 осіб 
включно з пласкими тарілками 
ø 24 см та суповими тарілками, а 
також глибокі тарілки та 
сервірувальний посуд в залежності 
від розміру.  
Завантаження: до 25 кг .  
Користний внутрішній об’єм: 
Ш х В х Г = 468 х 92 х 458 мм.  
Нагрівальний елемент розташований 
під склом для зручності у догляді.  
Вентилятор для рівномірного 
розподілу тепла під час розігрівання 
жаростійкого посуду.   
Індикатор стану приладу на скляній 
фронтальній поверхня шафи.  
Скляне дно шафи виконано з 
загартованого скла.   
   
Особливості вбудовування  
Мінімальна бокова відстань між 
фронтальною поверхнею пристрою та 
меблевими панелями – 5 мм.
Фронтальна поверхня пристрою 
виступає на 21 мм за межі ніші для 
вбудовування. 
Монтаж моделей BSP/BMP/CMP 
безпосередньо над шафою для 
підігрівання в в нішу завширшки 
59 см можливий без проміжної 
полиці між ними. 
Підключення до системи живлення 
може розташовуватись 
безпосередньо за приладом.  
  
Підключення 
Потужність підключення: 0,81 кВт. 
Кабель живлення завдовжки 1,5 м зі 
штекером.   

під



48 Духові шафи серії 200 Духові шафи серії 200 49

WS P 222 100 
Фронтальна панель дверцят під 
склом, колір: "Gaggenau 
Антрацит"   
Ширина 60 см, висота 29 см. 
WS P 222 110 
Фронтальна панель дверцят під 
склом, колір: "Gaggenau Металік" 
Ширина 60 см, висота 29 см. 
WS P 222 130 
Фронтальна панель дверцят під 
склом, колір: "Gaggenau Срібло" 
Ширина 60 см, висота 29 см. 

Шафа для підігрівання серії 200 
WS P 222

 – Вбудовування врівень з меблевим 
фасадом

 – Висувна шафа без ручки
 – Система відчинення шафи 

«Push-to-open»
 – Гігієнічна внутрішня камера шафи 

з нержавіючої сталі зі скляною 
основою

 – 4 температурні режими з 
регулюванням температури в 
діапазоні 40°C - 80°C

 – Шафа може використовуватись 
для приготування страв та 
підтримання їх у теплому стані  
   

Види нагрівання 
Розморожування харчових продуктів/
сходження тіста.   
Підігрівання невеликого за розміром 
посуду для напоїв.   
Підтримання страв у теплому стані/
томління, доведення страв до 
готовності.    
Розігрівання жаростійкого посуду.  
   
Управління 
Управління за допомогою 
поворотного перемикача. 

Оснащення
Корисний об'єм: 20 л.   
Місткість: Столовий сервіз на 6 осіб 
включно з пласкими тарілками ø 24 см 
та суповими тарілками, а також 
глибокі тарілки та сервірувальний 
посуд в залежності від розміру.  
Завантаження: до 25 кг.  
Користний внутрішній об’єм : 
Ш х В х Г = 468 х 242 х 458.  
Нагрівальний елемент розташований 
під склом для зручності у догляді.  
Вентилятор для рівномірного 
розподілу тепла під час розігрівання 
жаростійкого посуду.   
Індикація стану приладу на скляній 
фронтальній поверхня шафи.  
Скляне дно шафи виконано з 
загартованого скла.   
   
Особливості вбудовування 
Мінімальна бокова відстань між 
фронтальною поверхнею пристрою та 
меблевими панелями – 5 мм.
Фронтальна поверхня пристрою 
виступає на 21 мм за межі ніші для 
вбудовування. 
Підключення до системи живлення 
може розташовуватись 
безпосередньо за приладом.  
  
Підключення 
Потужність підключення: 0,81 кВт. 
Кабель живлення завдовжки 1,5 м зі 
штекером.   
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B A 016 103
Повністю висувні телескопічні 
напрямні з чавунним каркасом, 
придатним для піролітичного 
очищення.

B A 026 113
Емальоване деко
Глибина: 15 мм

BA 226 110
Емальоване деко
Глибина: 24 мм

B A 036 100
Решітка для гриля, хромована
Без отвору, на ніжках

B A 036 103
Решітка для гриля, хромована
Без отвору, на ніжках.

B A 046 113
Скляне деко
Глибина: 24 мм

B A 056 113
Нагрівальний елемент каменя для 
випікання та для жаровні Gastronorm

B A 056 130
Камінь для випікання
Включаючи тримач каменя для 
випікання та лопатку для піци 
(нагрівальний елемент замовляється 
окремо).
Не використовувати у поєднанні з 
телескопічними напрямними.
B A 056 133
Камінь для випікання
Включаючи тримач каменя для 
випікання та лопатку для піци 
(нагрівальний елемент замовляти 
окремо). 
Не використовувати у поєднанні з 
телескопічними напрямними.
B S 020 002
Лопатка для піци (2 шт.)

B A 216 102
Повністю висувні 4-рівневі 
телескопічні напрямні для дек та 
решіток

B A 226 100
Емальоване деко для гриля
Глибина: 37 мм

B A 226 103
Емальоване деко для гриля
Глибина: 30 мм

G N 114 130
Деко Gastronorm з нержавіючої сталі, 
GN 1/3
Неперфороване, глибина: 40 мм, 
об'єм: 3 л.

G N 114 230
Деко Gastronorm з нержавіючої сталі, 
GN 2/3
Неперфороване, глибина: 40 мм, 
об'єм: 3 л.

G N 124 130
Деко Gastronorm з нержавіючої сталі, 
GN 1/3
Перфороване, глибина: 40 мм, об'єм: 
1,5 л

G N 124 230
Деко Gastronorm з нержавіючої сталі, 
GN 2/3
Перфороване, глибина: 40 мм, 
об'єм: 3 л

G N 340 230
Жаровня Gastronorm з литого 
алюмінію
GN 2/3, 165 мм заввишки, з 
антипригарним покриттям
Для смаження у духовій шафі з 
режимом запікання або на індукційній 
варильній поверхні
Нижню та верхню частини можна 
використовувати окремо як каструлю 
чи сковорідку, висота 100 мм чи 65 мм 
відповідно
Для духової шафи із системою 
телескопічних напрямних BA016103 
(нагрівальний елемент замовляється 
окремо), а також для комбінованих 
духових шаф-пароварок та пароварок
Для індукційної варильної поверхні із 
зоною приготування ø 28 см

G N 410 130
Кришка з нержавіючої сталі для дека 
Gastronorm, GN 1/3

G N 410 230
Кришка для дека Gastronorm з 
нержавіючої сталі, GN 2/3

G R 220 046
Решітка хромована
Без отвору, на ніжках

Порада:
Не усі з наведених аксесуарів 
підходять для використання у 
будь-якій духовій шафі.
Для того, щоб упевнитись, що 
обраний Вами аксесуар підходить до 
конкретної моделі - див. стор. 52-53.

Аксесуари та спеціальні аксесуари для приладів серії 200.
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Аксесуари та спеціальні аксесуари для приладів серії 200.

BOP 250/BOP 251 BOP 240/BOP 241 BOP 220/BOP 221 BOP 210/BOP 211 BSP 250/BSP 251 BSP 220/BSP 221 CMP 250

Емальоване деко для випікання Духова шафа Духова шафа Духова шафа Духова шафа
Духова 
шафа-пароварка

Пароварка
Повністю автоматична 
кавомашина

BA 026 113 15 мм завглибшки •/∘ •/∘ •/∘

BA 226 110 24 мм завглибшки •/∘
Система напрямних

BA 016 103
Система повністю висувних телескопічних напрямних з чавунним каркасом, придатним 
для піролітичного очищення

∘ ∘ ∘

BA 216 102 Повністю висувні 4-рівневі телескопічні напрямні для дек та решіток ∘
Панелі для внутрішньої камери зі спеціальною каталітичною емаллю

Запч. № 664048 Верхня панель •/∘ ∘

Запч. № 664248 Комплект бокових панелей •/∘ ∘
Камінь для випікання

BA 056 130
Включаючи тримач каменя для випікання та лопатку для піци 
(нагрівальний елемент замовляється окремо)

∘

BA 056 133
Включаючи тримач каменя для випікання та лопатку для піци 
(нагрівальний елемент замовляється окремо)

∘ ∘ ∘

Дека Gastronorm з нержавіючої сталі

GN 114 130 GN 1/3, неперфороване, 40 мм завглибшки, об'єм: 1,5 л ∘ ∘

GN 114 230 GN 2/3, неперфороване, 40 мм завглибшки, об'єм: 3 л •/∘ •/∘

GN 124 130 GN 1/3, перфороване, 40 мм завглибшки, об'єм: 1,5 л ∘ ∘

GN 124 230 GN 2/3, перфороване, 40 мм завглибшки, об'єм: 3 л •/∘ •/∘

GN 410 130 Кришка з нержавіючої сталі для дека Gastronorm, GN 1/3 ∘ ∘

GN 410 230 Кришка з нержавіючої сталі для дека Gastronorm, GN 2/3 ∘ ∘
Жаровня Gastronorm з литого алюмінію

GN 340 230 GN 2/3, 165 мм заввишки, з антипригарним покриттям ∘ ∘ ∘ (без режиму запікання) ∘ ∘

Для використання у духових шафах з системою напрямних BA 016 103 та 
(замовляється окремо) та духових шафах-пароварках  

Скляне деко

BA 046 113 24 мм завглибшки •/∘ •/∘ •/∘ ∘
Хромована решітка для гриля

BA 036 100 Без отвору, з ніжками •/∘

BA 036 103 Без отвору, з ніжками •/∘ •/∘ •/∘

GR 220 046 Без отвору, без ніжок •/∘ •/∘

Запч. № 435794 Для дека для гриля BA 226 100, вигнута, без отвору ∘

Запч. № 672921 Для дека для гриля BA 226 103, з отвором, на ніжках ∘ ∘ ∘
Емальоване деко для гриля

BA 226 100 37 мм завглибшки •/∘

BA 226 103 30 мм завглибшки ∘ ∘ ∘
Нагрівальний елемент 

BA 056 113 Необхідне приладдя для роботи каменя для випікання BA 056 133 ∘ ∘ ∘ ∘
Лопатка для піци

BS 020 002 Набір з двох одиниць ∘ ∘ ∘ ∘
Чищення та догляд

Запч. № 467873 Змінна касета фільтра для води •/∘

Запч. № 310967 Таблетки для видалення накипу –/∘

Запч. № 310575 Таблетки для очищення •/∘

• Стандартна комплектація.

∘ Спеціальний аксесуар.
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Духові шафи серії 200.

Тип приладу Духова шафа Духова шафа Духова шафа Духова шафа 

Відчинення дверцят приладу убік, правостороннє / лівостороннє навішування BOP 250/BOP 251 BOP 240/BOP 241 BOP 220/BOP 221 BOP 210/BOP 211
Дверцята під скляною панеллю, колір: Gaggenau Антрацит BOP 250/251 100 BOP 240/241 100 BOP 220/221 100 BOP 210/211 100
Дверцята під скляною панеллю, колір: Gaggenau Металік BOP 250/251 110 BOP 240/241 110 BOP 220/221 110 BOP 210/211 110
Дверцята під скляною панеллю, колір: Gaggenau Срібло BOP 250/251 130 BOP 240/241 130 BOP 220/221 130 BOP 210/211 130
Розміри

Ширина (cм) 60 60 60 60
Розміри приладу Ш x В x Г¹ (мм) 590 x 595 x 547 590 x 595 x 547 590 x 595 x 547 590 x 595 x 547
Відстань від дверної панелі до меблевого фронту (мм) 21 21 21 21
Розміри ніші для вбудовування Ш х В х Г (мм) 560 x 590 x 550 560 x 590 x 550 560 x 590 x 550 560 x 590 x 550
Вага нетто (кг) 56 56 56 56
Місткість / енергоспоживання (за стандартом EN 50304)

Корисний об'єм (л) 76 76 76 76
Розмір внутрішньої камери Ш х В х Г (см) 48,7 x 38,3 x 40,5 48,7 x 38,3 x 40,5 48,7 x 38,3 x 40,5 48,7 x 38,3 x 40,5
Розмір приладу: малий / середній / великий –/–/• –/–/• –/–/• –/–/•
Клас енергоспоживання, розрахунковий режим - "Гаряче повітря Eco" A A A A
Споживання енергії у режимі "Верхнє / нижнє нагрівання" (кВт-год) 1,29 1,29 1,29 1,29
Споживання енергії у режимі "Гаряче повітря Eco" (кВт-год) 0,97 0,97 0,97 0,97
Час приготування при стандартному завантаженні (хв) 50 50 50 50
Види нагрівання

Діапазон можливих температур (°C) 30 – 300 30 – 300 50 – 300 50 – 300
Гаряче повітря / гаряче повітря Eco / верхнє + нижнє нагрівання •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•
Верхнє нагрівання / нижнє нагрівання / гаряче повітря + нижнє нагрівання •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•
Гриль по всій поверхні + конвекція • • • •
Гриль по всій поверхні • • • •
Компактний гриль • • – –
Режим каменя для випікання • • • •
Режим запікання • • – –
Режим сходження тіста / розморожування / підтримання страв у теплому стані •/•/– •/•/– – /– /– – /– /–
Система управління

Сенсорний TFT-дисплей • • • •
Розташування дисплея зверху / знизу •/– •/– •/– •/–
Індикація тексту на дисплеї (Кількість мов) 25 25 25 25
Запам’ятовування персональних рецептів 50 50 50 50
Кут відчинення дверцят 110° 110° 110° 110°
Оснащення

Електронне регулювання температури • • • •
Щуп для визначення температури м'яса та печені • • – –
Розетка для підключення нагрівального елемента каменя для випікання • • • •
Режим обсмажування • • – –
Відображення актуального рівня температури • • • •
Швидке нагрівання • • • •
Відображення тривалості та часу завершення приготування, таймер 
короткотривалого приготування, секундомір

• • • •

Таймер довготривалого приготування • • • •
Галогенове освітлення (зверху) (Вт) 60 60 60 60
Рівні розташування дек (Кількість) 4 4 4 4
Аксесуари

Емальоване деко для випікання 1 1 1 1
Розмір найбільшого дека для випікання  (cм²) 1 200 1 200 1 200 1 350
Решітка для гриля 1 1 1 1
Емальоване деко для гриля / рештіка дека для гриля BA 226 103² /672 921² BA 226 103² /672 921² BA 226 103² /672 921² 1/–
Скляне деко 1 1 1 BA 046 113²
Безпека

Дверцята з термоізоляцією та багатошаровим заскленням 5 шарів 3 шари 5 шарів 3 шари
Блокування від дітей / система автоматичного відключення •/• •/• •/• •/•
Охолодження корпусу та термозахист • • • •
Очищення

Піролітична система очищення • – • –
Каталітичне покриття на задній / верхній панелі внутрішньої камери – •/• – 664 248² / 664 048²
Емаль Gaggenau • • • •
Каталітичне очищення повітря всередині духової шафи • • • •
Жиропоглинаючий фільтр перед вентилятором подачі гарячого повітря – • – –
Підключення

Потужність підключення (кВт) 3,7 3,7 3,7 3,7

• Стандартна комплектація.     – Оснащення / аксесуар відсутні.
¹ Глибина пристрою - глибина встановлення приладу у нішу для вбудовування.
² Спеціальні аксесуари, див. стор. 50-53.
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Духові шафи-пароварки та пароварки серії 200.

Тип приладу Духова шафа-пароварка Пароварка

Відчинення дверцят приладу убік, правостороннє / лівостороннє навішування BSP 250/BSP 251 BSP 220/BSP 221
Дверцята під скляною панеллю, колір: Gaggenau Антрацит BSP 250/BSP 251 100 BSP 220/BSP 221 100
Дверцята під скляною панеллю, колір: Gaggenau Металік BSP 250/BSP 251 110 BSP 220/BSP 221 110
Дверцята під скляною панеллю, колір: Gaggenau Срібло BSP 250/BSP 251 130 BSP 220/BSP 221 130
Розміри

Ширина (cм) 60 60
Розміри приладу Ш x В x Г¹ (мм) 590 x 455 x 547 590 x 455 x 547
Відстань від дверної панелі до меблевого фронту (мм) 21 21
Розміри ніші для вбудовування Ш х В х Г (мм) 560 x 450 x 550 560 x 450 x 550
Вага нетто (кг) 37 35
Місткість / енергоспоживання (за стандартом EN 50304)

Корисний об'єм (л) 43 43
Розмір внутрішньої камери Ш х В х Г (см) 35,5 x 29,0 x 40,5 35,5 x 29,0 x 40,5
Розмір приладу: малий / середній / великий –/•/– –/•/–
Клас енергоспоживання, розрахунковий режим - "Гаряче повітря" A
Споживання енергії у режимі "Гаряче повітря" (кВт-год) 0,60
Час приготування при стандартному завантаженні (хв) 41
Види нагрівання

Діапазон можливих температур (°C) 30 – 230 30 – 100
Гаряче повітря + 100% вологості повітря • –
Гаряче повітря + 80% вологості повітря • –
Гаряче повітря + 60% вологості повітря • –
Гаряче повітря + 30% вологості повітря • –
Гаряче повітря + 0% вологості повітря • –
100% вологості повітря – •
Повільна обробка парою – •
Режим сходження тіста / розморожування •/• •/•
Розігрівання готових страв та продуктів • •
Готування страв / обробка парою за низьких температур •/– – /•
Система управління

Сенсорний TFT-дисплей • •
Розташування дисплея зверху / знизу •/– •/–
Індикація тексту на дисплеї (Кількість мов) 25 25
Запам’ятовування персональних рецептів 50 –
Кут відчинення дверцят 110° 110°
Оснащення

Готування на парі без тиску • •
Електронне регулювання температури • •
Щуп для визначення температури м'яса та печені • –
Відображення актуального рівня температури • •
Відображення тривалості та часу завершення приготування, таймер 
короткотривалого приготування, секундомір

• •

Таймер довготривалого приготування • –
Електронний контроль температури закипання • •
Місткість ємності для води / індикація рівня води (л) 1,3/• 1,3/•
Галогенове освітлення (збоку) (Вт) 60 60
Рівні розташування дек / внутрішня камера з нержавіючої сталі (Кількість) 4 /• 4 /•
Аксесуари

Розмір найбільшого дека для випікання (cм²) 810 810
Решітка для гриля 1 1
Деко з нержавіючої сталі Gastronorm, GN 2/3, 40 мм, перфороване / неперфороване 1/1 1/1
Безпека

Дверцята з термоізоляцією та багатошаровим заскленням 3 шари 3 шари
Блокування від дітей / система автоматичного відключення •/• •/•
Охолодження корпусу та термозахист • •
Очищення

Полегшене очищення приладу / програма просушування внутрішньої камери •/• •/–
Полегшене видалення накипу / окрема програма для видалення накипу –/• –/•
Жиропоглинаючий фільтр перед вентилятором подачі гарячого повітря • –
Підключення

Потужність підключення (кВт) 2,0 1,9

• Стандартна комплектація.     – Оснащення / аксесуар відсутні.
¹ Глибина пристрою - глибина встановлення приладу у нішу для вбудовування.
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Духові шафи з мікрохвильовим режимом та мікрохвильові печі серії 200.

Тип приладу
Духова шафа з 
мікрохвильовим режимом

Мікрохвильова піч

Відчинення дверцят приладу убік, правостороннє / лівостороннє навішування BMP 250/BMP 251 BMP 224/BM 225
Дверцята під скляною панеллю, колір: Gaggenau Антрацит BMP 250/251 100 BMP 224/225 100
Дверцята під скляною панеллю, колір: Gaggenau Металік BMP 250/251 110 BMP 224/225 110
Дверцята під скляною панеллю, колір: Gaggenau Срібло BMP 250/251 130 BMP 224/225 130
Розміри

Ширина (cм) 60 60
Розміри приладу Ш x В x Г¹ (мм) 590 x 455 x 559 590 x 382 x 321
Відстань від дверної панелі до меблевого фронту (мм) 21 21
Розміри ніші для вбудовування Ш х В х Г (мм) 560 x 450 x 550 560 x 380 x 320

560 x 362 x 300 (висока шафа)
Вага нетто (кг) 34 15
Місткість

Місткість внутрішньої камери (л) 36 21
Розмір внутрішньої камери Ш х В х Г (мм) 445 x 236 x 348 350 x 220 x 270
Види нагрівання / програми

Максимальна потужність у мікрохвильовому режимі (Вт) 1 000 900
Рівні потужності мікрохвильового режиму (Кількість) 5 5
Режим "Гаряче повітря" з діапазоном температур (°C) 40, 100 – 250 –
Гриль по всій поверхні + гаряче повітря з діапазоном температур (°C) 100 – 250 –
Гриль по всій поверхні + конвекція з діапазоном температур (°C) 100 – 250 –
Гриль по всій поверхні в режимі кварцевого гриля з рівнями потужності (Кількість) 3 3
Максимальна потужність гриля (Вт) 2 000 1 300
Максимальна потужність режиму "Гаряче повітря" (Вт) 1 950 –
Максимальна потужність у мікрохвильовому режимі в комбінації з грилем 
та роботою духової шафи

(Вт) 600 360

Одночасна робота до 5 режимів з можливістю програмування 
комбінованого режиму та налаштування пауз в процесі приготування

• •

Автоматичні програми з можливістю індивідуального налаштування ваги 
продуктів

(Кількість) 15 10

Система управління

Сенсорний TFT-дисплей • •
Розташування дисплея зверху / знизу •/– –/•
Автоматичне відчинення дверцят • •
Індикація тексту на дисплеї (Кількість мов) 25 25
Запам’ятовування персональних рецептів 50 50
Кут відчинення дверцят 180° 180°
Оснащення

Електронне регулювання температури • •
Відображення актуального рівня температури • –
Швидке розігрівання • –
Технологія Innowave: скорочення часу приготування, зниження кількості 
споживаної електроенергії

• •

Відображення тривалості та часу завершення приготування, таймер 
короткотривалого приготування, секундомір

•/•/•/• •/–/–/–

Таймер довготривалого приготування • –
Внутрішнє освітлення (збоку) (Вт) 60 25
Рівні розташування дек (Кількість) 4 –
Аксесуари

Скляне деко • •
Решітка для гриля • •
Скляна паличка для кип'ятіння • •
Безпека

Дверцята з термоізоляцією та багатошаровим заскленням • •
Блокування від дітей / система автоматичного відключення •/• –/•
Потрійне блокування дверцят • •
Охолодження корпусу та термозахист • •
Очищення

Спеціальне каталітичне покриття задньої стінки внутрішньої камери • –
Матеріал внутріншьої камери: нержавіюча сталь, керамічна основа • •
Підключення

Потужність підключення (кВт) 3,1 1,99

• Стандартна комплектація.     – Оснащення / аксесуар відсутні.
¹ Глибина пристрою - глибина встановлення приладу у нішу для вбудовування.
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Повністю автоматичні кавомашини серії 200.

Тип приладу Повністю автоматична кавомашина
Дверцята під скляною панеллю, колір: Gaggenau Антрацит CMP 250 100
Дверцята під скляною панеллю, колір: Gaggenau Металік CMP 250 110
Дверцята під скляною панеллю, колір: Gaggenau Срібло CMP 250 130
Розміри
Ширина (cм) 60
Розміри приладу Ш x В x Г¹ (мм) 590 x 455 x 534
Відстань від дверної панелі до меблевого фронту (мм) 21
Розміри ніші для вбудовування Ш х В х Г (мм) 560 x 450 x 550
Вага нетто (кг) 27
Види напоїв

Еспресо / подвійне еспресо
Кава / подвійна кава
Кава з молоком, лате макіято, капучино
Молочна піна, тепле молоко
Гаряча вода

Система управління
Сенсорний TFT-дисплей •
Розташування дисплея зверху •
Індикація тексту на дисплеї (Кількість мов) 25
Можливість індивідуального налаштування напоїв та запам'ятовування 
індивідуальних налаштувань

(Кількість) 8

Налаштування кількості напою (Кількість) 3
Режими міцності кави (Кількість) 5
Рівні температури кави та гарячої води (Кількість) 3
Регульована відстань між соплом подачі кави та підставкою для чашок (cм) 15
Автоматичне висування приладу •
Можливість програмування базових налаштувань
   - Режими освітлення (Кількість) 7
   - Налаштування кількості напою у залежності від виду напою та розміру чашки •
   - Таймер відключення (час) (год) 1 – 12
   - Рівні жорсткості води (Кількість) 4
   - Фільтр для води •
Оснащення
Технологія збереження аромату напою при заварюванні •
Подрібнювач з керамічними дисками •
Автоматичне налаштування кількості меленої кави •
Система проточного підігрівання •
Тиск подачі води насосом (бар) 19
Інтегрована система подачі молока •
Окрема ємність для молока (л) 0,55
Контейнер для зерен (г) 1 000
Окремий контейнер для меленої кави •
Регулювання ступеня помелу (Кількість) 4
Місткість камери заварювання (г) 8 – 10
Два окремі цикли помелу та заварювання задля досягнення надзвичайної 
міцності в одному напої

•

Два окремі цикли помелу та заварювання у випадку приготування двох напоїв •
Знімний резервуар для води (л) 2,5
Очисний фільтр в резервуарі для води 1
Самоочищення після кожного циклу заварювання •
Електронний індикатор заміни фільтра для води •
Електронний контроль заповнення резервуара для води та контейнера для зерен •
Електронний контроль заповнення піддону для крапель та контейнера для 
кавової макухи

•

Інтегроване світлодіодне освітлення •
Безпека
Блокування від дітей / система автоматичного відключення •/•
Очищення
Повністю автоматична програма промивання при увімкненні / вимкненні •/•
Автоматичне швидке очищення системи подачі молока •
Автоматична програма очищення та видалення накипу •
Автоматична програма очищення •
Автоматична програма видалення накипу •
Знімний заварювальний блок •
Піддон для крапель та контейнер для кавової макухи знімні та придатні для 
миття у посудомийній машині

•

Капучинатор знімний та придатний для миття у посудомийній машині •
Підключення
Потужність підключення (кВт) 1,7

• Стандартна комплектація.     – Оснащення / аксесуар відсутні.
¹ Глибина пристрою - глибина встановлення приладу у нішу для вбудовування.
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Тип приладу Шафа для підігрівання Шафа для підігрівання

Дверцята під скляною панеллю, колір: Gaggenau Антрацит WSP 221 100 WSP 222 100
Дверцята під скляною панеллю, колір: Gaggenau Металік WSP 221 110 WSP 222 110
Дверцята під скляною панеллю, колір: Gaggenau Срібло WSP 221 130 WSP 222 130
Розміри

Ширина (cм) 60 60
Розміри приладу Ш x В x Г¹ (мм) 590 x 140 x 548 590 x 288 x 548
Відстань від дверної панелі до меблевого фронту (мм) 21 21
Розміри ніші для вбудовування Ш х В х Г (мм) 560 x 140 x 550 560 x 288 x 550
Вага нетто (кг) 16 20
Місткість

Корисний об'єм (л) 20 52
Розмір внутрішньої камери Ш х В х Г (мм) 468 x 92 x 458 468 x 242 x 458
Максимальна кількість наборів посуду (Кількість) 6 12
Види нагрівання

Розморожування страв / сходження дріжджового тіста • •
Попереднє підігрівання невеликого посуду для напоїв • •
Підтримання страв у теплому стані / томління • •
Розігрівання жаростійкого посуду • •
Гаряче повітря + нижнє нагрівання • •
Діапазон температур від 40 °C до 80 °C (Рівні потужності) 4 4
Система управління

Поворотний перемикач • •
Індикація стану приладу на скляній фронтальній поверхні шафи • •
Висувна шафа без ручки • •
Система відчинення шафи «Push-to-open» • •
Оснащення

Максимальне завантаження (кг) 25 25
Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь, скляна нижня панель • •
Вентилятор для рівномірного розподілу тепла • •
Підключення

Потужність підключення (кВт) 0,81 0,81

• Стандартна комплектація.     – Оснащення / аксесуар відсутні.
¹ Глибина пристрою - глибина встановлення приладу у нішу для вбудовування.

Шафи для підігрівання серії 200.
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Духові шафи ЕB 388/EB 385 6766 Духові шафи ЕB 388/EB 385

E B 388 110 
Ширина: 90 cм 
Нержавіюча сталь

Аксесуари, що входять до 
комплектаціі  
2 дека 
1   деко для гриля з решіткою 
1   решітка 
1   температурний щуп  
 
Аксесуари, що замовляються окремо
B S 020 002 
Лопатка для піци (2 шт.) 
D S 070 062 
Рожен
G P 032 062 
Емальоване деко для гриля 
Глибина: 39 мм.
G R 030 062 
Решітка для гриля, хромована 
Вигнута, без отвору.
G R 035 062 
Решітка для гриля, хромована 
З отвором, на ніжках.
K B 032 062 
Емальоване деко 
Глибина: 18 мм.
K B 036 062 
Емальоване деко 
Глибина: 20 мм.
P S 075 001 
Камінь для випікання  
Включаючи нагрівальний елемент,   
тримач каменя для випікання   
та лопатку для піци.

Духова шафа
E B 388

 – Система піролітичного 
самоочищення

 – 11 видів нагрівання з 
температурним щупом, рожном та 
режимом готування на камені для 
випікання

 – Електронний поградусний 
контроль температури у діапазоні 
від 50°C до 300°C

 – Внутрішній об'єм: 78 л

Види нагрівання
Гаряче повітря.
Гаряче повітря + нижнє нагрівання.
Гриль по всій поверхні + гаряче 
повітря.
Гриль по всій поверхні.
Компактний гриль.
Нижнє нагрівання.
1/3 верхнього нагрівання + нижнє 
нагрівання.
Верхнє + нижнє нагрівання.
Верхнє + 1/3 нижнього нагрівання.
Верхнє нагрівання.
Режим готування на камені для 
випікання. 

Управління
Дисплей з відображенням функцій.

Оснащення
Температурний щуп з функцією 
автоматичного відключення.
Розетка для підключення 
нагрівального елемента каменя для 
випікання.
Індикація рівня температури у духовій 
шафі.
Швидке нагрівання.
Функції таймера: тривалість 
приготування, час закінчення 
приготування, короткостроковий 
таймер, довгостроковий таймер.
Галогенове освітлення на верхній 
панелі, 100 Вт. 

Безпека
Дверцята з термоізоляцією та 
5-шаровим заскленням.
Блокування від дітей.
Автоматичне захисне відключення.
Посилена теплоізоляція та 
охолодження корпусу. 

Очищення
Система піролітичного 
самоочищення. 
Каталітичне очищення повітря 
всередині духової шафи. 
Унікальна емаль Gaggenau з 
екологічно чистої органічної 
сировини.

Особливості вбудовування
Розетка має знаходитися поза нішею 
для вбудовування.

Підключення 
Клас енергоспоживання: Е.
Потужність підключення: 6,8 кВт 
Кабель живлення не входить до 
комплекту поставки.

E B 385 110 
Ширина: 90 cм  
Нержавіюча сталь 

Аксесуари, що входять до 
комплектаціі  
2 дека  
1   деко для грилю з решіткою
1   решітка  
1   температурний щуп   
 
Аксесуари, що замовляються окремо
B S 020 002 
Лопатка для піци (2 шт.) 
D S 070 062 
Рожен
G P 032 062 
Емальоване деко для гриля 
Глибина: 39 мм  .
G R 030 062 
Решітка для гриля, хромована 
Вигнута, без отвору
G R 035 062 
Решітка для гриля, хромована 
З отвором, на ніжках.  .
K B 032 062 
Емальоване деко 
Глибина: 18 мм 
K B 036 062 
Емальоване деко 
Глибина: 20 мм .
P S 070 001 
Камінь для випікання 
Включаючи нагрівальний елемент,   
тримач каменя для випікання   
та лопатку для піци  .

Духова шафа
E B 385

 – 11 видів нагрівання з 
температурним щупом, рожном та 
режимом готування на камені для 
випікання 

 – Електронний поградусний 
контроль температури у діапазоні 
від 50 °C до 300 °C 

 – Внутрішній об'єм: 78 л 

Управління 
Гаряче повітря.
Гаряче повітря + нижнє нагрівання.
Гриль по всій поверхні + гаряче 
повітря.
Гриль по всій поверхні.
Компактний гриль.
Нижнє нагрівання.
1/3 верхнього нагрівання + нижнє 
нагрівання.
Верхнє + нижнє нагрівання.
Верхнє + 1/3 нижнього нагрівання.
Верхнє нагрівання.
Режим готування на камені для 
випікання.

Управління
Дисплей з відображенням функцій.

Оснащення
Температурний щуп з функцією 
автоматичного відключення.
Розетка для підключення 
нагрівального елемента каменя для 
випікання.
Індикація рівня температури у духовій 
шафі.
Швидке нагрівання.
Функції таймера: тривалість 
приготування, час закінчення 
приготування, короткостроковий 
таймер, довгостроковий таймер.
Галогенове освітлення на верхній 
панелі, 100 Вт. 

Безпека
Дверцята з термоізоляцією та 
4-шаровим заскленням.
Блокування від дітей.
Автоматичне захисне відключення.
Посилена теплоізоляція та 
охолодження корпусу.

Очищення
Каталітичне очищення повітря 
всередині духової шафи. 
Унікальна емаль Gaggenau з 
екологічно чистої органічної 
сировини. 
Каталітичне покриття верхньої та 
бокових панелей духової камери.
Жиропоглинаючий фільтр перед 
вентилятором подачі гарячого 
повітря.

Особливості вбудовування 
Розетка має знаходитися поза нішею 
для вбудовування.

Підключення 
Клас енергоспоживання: С. 
Потужність підключення: 4,8 кВт. 
Кабель живлення не входить до 
комплекту поставки.

мін. мін.



68 Духові шафи ЕB 388/EB 385 Духові шафи ЕB 388/EB 385 69

Аксесуари та спеціальні аксесуари для духових шаф EB 388 / EB 385.

D S 070 062
Рожен

G P 032 062
Емальоване деко для гриля 
Глибина: 39 мм

G R 030 062
Хромована решітка для гриля 
Вигнута, без отвору

G R 035 062
Хромована решітка для гриля 
З отвором, на ніжках

K B 032 062
Емальоване деко 
Глибина: 18 мм

K B 036 062
Емальоване деко 
Глибина: 20 мм

P S 070 001
Камінь для випікання                                      
Включаючи нагрівальний елемент, 
тримач каменя для випікання та 
лопатку для піци
P S 075 001
Камінь для випікання                                            
Включаючи нагрівальний елемент, 
тримач каменя для випікання та 
лопатку для піци

B S 020 002
Лопатка для піци (2 шт.)

Порада:
Не усі з наведених аксесуарів 
підходять для використання у 
будь-якій духовій шафі.
Для того, щоб впевнитись що 
обраний Вами аксесуар підходить до 
конкретної моделі - див. стор. 70-71.



Духові шафи ЕB 388/EB 385 7170 Духові шафи ЕB 388/EB 385

Аксесуари та спеціальні аксесуари для духових шаф EB 388 / EB 385.

EB 388 EB 385

Емальоване деко Духова шафа Духова шафа

KB 032 062 18 мм завглибшки •/∘ •/∘
KB 036 062 20 мм завглибшки •/∘ •/∘

Камінь для випікання

PS 070 001 Включаючи нагрівальний елемент, тримач каменя для випікання та лопатку для піци ∘
PS 075 001 Включаючи нагрівальний елемент, тримач каменя для випікання та лопатку для піци ∘

Хромована решітка для гриля

GR 030 062 Вигнута, без отвору •/∘ •/∘
GR 035 062 Для комбінації з аксесуаром GP 032, з отвором, на ніжках •/∘ •/∘

Емальоване деко для гриля

GP 032 062 39 мм завглибшки •/∘ •/∘
Лопатка для піци

BS 020 002 Набір з двох одиниць ∘ ∘
Рожен

DS 070 062 Рожен, що обертається ∘ ∘

• Стандартна комплектація.    
∘ Спеціальний аксесуар.

HEADLINE: EB 388/EB 385



Духові шафи ЕB 388/EB 385 7372 Духові шафи ЕB 388/EB 385

Духові шафи EB 388 / EB 385.

HEADLINE: EB 388/EB 385

Тип приладу Духова шафа Духова шафа 

Відкидні дверцята EB 388 EB 385
Матеріал корпусу: нержавіюча сталь EB 388 110 EB 385 110
Розміри

Ширина (cм) 90 90
Розміри приладу Ш x В x Г¹ (мм) 890 x 480 x 571 890 x 480 x 571
Розміри ніші для вбудовування Ш х В х Г (мм) 860 x 475 x 560 860 x 475 x 560
Вага нетто (кг) 94 84
Місткість / енергоспоживання (за стандартом EN 50304)

Корисний об'єм (л) 78 78
Розмір внутрішньої камери Ш х В х Г (cм) 602 x 337 x 382 602 x 337 x 382
Розмір приладу: малий / середній / великий –/–/• –/–/•
Клас енергоспоживання, розрахунковий режим - "Гаряче повітря" E C
Споживання енергії у режимі "Верхнє / нижнє нагрівання" (кВт-год) 1,99 1,48
Споживання енергії у режимі "Гаряче повітря" (кВт-год) 1,79 1,39
Час приготування при стандартному завантаженні (хв) 52,70 41,60
Види нагрівання

Діапазон можливих температур (°C) 50 – 300 50 – 300
Гаряче повітря • •
Гаряче повітря + нижнє нагрівання • •
Гриль по всій поверхні + гаряче повітря • •
Гриль по всій поверхні • •
Компактний гриль • •
Нижнє нагрівання • •
¹/₃ верхнього + нижнє нагрівання • •
Верхнє + нижнє нагрівання • •
Верхнє + ¹/₃ нижнього нагрівання • •
Верхнє нагрівання • •
Режим каменя для випікання • •
Система управління

Дисплей з відображенням функцій • •
Оснащення

Електронне регулювання рівня температури • •
Щуп для визначення температури м'яса та печені • •
Рожен, що обертається DS 070 062² DS 070 062²
Розетка для підключення нагрівального елемента каменя для випікання • •
Відображення актуального рівня температури • •
Швидке нагрівання • •
Відображення тривалості та часу завершення приготування, таймер короткотривалого 
приготування, секундомір

• •

Таймер довготривалого приготування • •
Галогенове освітлення (зверху) (Вт) 100 100
Рівні розташування дек (Кількість) 4 4
Аксесуари

Емальоване деко для випікання 2 2
Розмір найбільшого дека для випікання  (cм²) 1,680 1,680
Решітка для гриля 1 1
Емальоване деко для гриля / рештіка дека для гриля 1/1 1/1
Безпека

Дверцята з термоізоляцією та багатошаровим заскленням 5 шарів 4 шари
Блокування від дітей / система автоматичного відключення •/• •/•
Охолодження корпусу та термозахист • •
Очищення

Піролітична система очищення • –
Каталітичне покриття задньої / верхньої панелі внутрішньої камери –/– •/•
Емаль Gaggenau • •
Каталітичне очищення повітря всередині духової шафи • •
Жиропоглинаючий фільтр перед вентилятором подачі гарячого повітря – •
Підключення

Потужність підключення (кВт) 6,8 4,8

• Стандартна комплектація.     – Оснащення / аксесуар відсутні.
¹ Глибина пристрою - глибина встановлення приладу у нішу для вбудовування.
² Спеціальні аксесуари, див. стор. 68-71.
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VI 491 110  
Рамка з нержавіючої сталі
Ширина: 90 см

Аксесуари для монтажу
VA 420 010 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 у 
випадку встановлення на поверхню 
(накладного монтажу)
VA 420 011 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 з 
кришкою / планкою для підгонки у 
випадку встановлення на поверхню 
(накладного монтажу)
VA 420 000 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 у 
випадку встановлення врівень зі 
стільницею
VA 420 001 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 з 
кришкою / планкою для підгонки у 
випадку встановлення врівень зі 
стільницею 
VA 450 900 
Планка для підгонки з нержавіючої 
сталі, 90 см
Аксесуар необхідний для компенсації 
висоти приладу у випадку комбінаціі 
кількох приладів Vario серії 400, якщо 
у такій комбінації присутній прилад з 
кришкою

Індукційна варильна поверхня Vario 
серії 400
VI 491

 – П'ять конфорок з функцією Boost 
для кухоного посуду діаметром від 
15 до 32 см

 – Перемикачі на панелі управління з 
суцільної нержавіючої сталі

 – Рамка з високоякісної 
нержавіючої сталі товщиною 3 мм

 – Для встановлення на поверхню 
(накладного монтажу) або для 
вбудовання врівень зі стільницею

 – Чудово комбінується з іншими 
приладами Vario серії 400

Зони приготування
1 індукційна конфорка ø 21 см  
(2200 Вт, з функцією Boost  ‒ до 3300 Вт) 
з можливістю автоматичного 
розширення до ø 26 см (2600 Вт, з 
функцією Boost ‒ до 3400 Вт)  чи до 
ø 32см (3300 Вт, з функцією Boost ‒ 
до 4600 Вт).
1 індукційна конфорка ø 21 см (2200 Вт, 
з функцією Boost ‒ до 3300 Вт).
2 індукційні варильні поверхні ø 18 см 
(1800 Вт, з функцією Boost ‒ до 2500 Вт).
1 індукційна конфорка ø 15 см (1400 Вт, 
з функцією Boost ‒ до 1800 Вт).

Управління
Панель управління: перемикачі з 
підсвічуванням, індикація активних 
конфорок та рівня потужності.
Електронне регулювання потужності 
(12 рівнів).

Оснащення
Індикація активних конфорок.
Функція збільшення потужності Boost 
для кожної конфорки.
Функція збільшення потужності.
Super-Boost для конфорки ø 32 см.
Автоматичне розпізнавання наявності 
посуду.
Таймер.

Безпека
Індикація залишкового тепла для 
кожної конфорки.
Автоматичне захисне відключення.

Особливості вбудовування
Параметри розташування ніші для 
вбудовування та отворів під 
перемикачі на меблевому фасаді 
можуть відрізнятися для різних типів 
монтажу (встановлення на поверхню 
(накладний монтаж) чи врівень зі 
стільницею).
При встановленні пристрою з 
кришкою VA 440 або при монтажі з 
використанням планки для підгонки 
VA 450 необхідно передбачити 
додатковий простір по глибині.
У випадку наявності у комбінації хоча 
б одного приладу з кришкою для 
решти приладів необхідно замовити 
планку для підгонки VA 450 для 
вирівнювання глибини вбудовування 
усіх приладів. 
У випадку комбінування кількох 
приладів Vario серії 400 між ними 
необхідно встановлювати 
з'єднувальну планку VA 420. Для 
різних типів вбудовування слід 
застосовувати відповідні типи 
з'єднувальних планок. 
Висота бокових країв ніші для 
вбудовування має складати 
щонайменше 10 мм для встановлен-
ня на поверхню (накладного монтажу) 
та 13 мм для встановлення врівень зі 
стільницею відповідно. Бокові краї по 

всьому периметру ніші мають бути 
розташовані під кутом 90°.
Для забезпечення необхідної несучої 
здатності робочої поверхні та 
стабільності приладу, особливо у 
випадку монтажу приладів на тонкі 
стільниці, слід використовувати 
відповідні опорні конструкції.
При цьому слід враховувати як 
власну вагу приладу, так і можливе 
додаткове навантаження під час 
експлуатації.
Додаткові поради щодо встановлен-
ня приладу врівень з поверхнею:
Прилад може вбудовуватись у 
стільниці з каменю, синтетичних 
матеріалів чи з суцільної деревини.
При цьому слід враховувати такі 
вимоги, як необхідність гідроізоляції 
країв ніші для вбудовування та їх 
жаротривкість.
Щодо можливості вбудовування 
приладу у стільниці, виготовлені з 
інших матеріалів, слід проконсульту-
ватися з виробником стільниці.
Для забезпечення рівномірного 
прилягання приладу до ущільнення 
краї ніші мають бути рівними по 
всьому периметру. Використання 
точкового ущільнення неприпустиме.
Ширина з'єднувальних швів може 
варіюватися залежно від допусків по 
розмірам комбінації приладів та 
розміру ніші для вбудовування.

Більш детальна інформація щодо 
особливостей вбудовування приладу 
вказана на стор. 108-115.

При вбудовуванні декількох приладів 
в окремі ніші між краями сусідніх ніш 
необхідно залишати проміжки 
завширшки щонайменше 50 мм.
Прилад розрахований лише на 
використання спеціалізованого 
феромагнітного посуду для 
індукційних поверхонь. Для 
оптимального розподілу температури 
рекомендоване використання посуду 
з багатошаровим дном.
Прилад не розрахований на використан-
ня сковорідки Wok WP 400 001.
Глибина вбудовування з допуском 
складає 54-57 мм.
Інтегровуваний блок управління 
вбудовується у меблеву тумбу на 
рівні висувних шухляд.
Товщина меблевого фасаду має 
складати 16 - 26 мм.
Якщо товщина меблевого фасаду 
перевищує 26 мм, зверніться до рис. 
"Монтаж перемикачів" (необхідно 
вирізати отвори під перемикачі).
Не рекомендовано комбінувати 
прилад з витяжкою VL 414, оскільки 
ефективне відведення повітря з 
центральної зони в такому випадку не 
може бути гарантоване.
Пристрій встановлюється в/на 
стільницю зверху.
Вага приладу: близько 22 кг.

Будь-ласка, зверніть увагу на 
особливості монтажу з урахуванням 
необхідності вентиляції приладу, 
вказані на стор. 164.
 
Підключення
Потужність підключення: 10,8 кВт.
Кабель живлення завдовжки 1,5 м  
без штекера.

* з планкою для підгонки
  Зверніть увагу на окремі особливості вбудовування.

* з планкою для підгонки
  Зверніть увагу на окремі особливості вбудовування.

* з планкою для підгонки

При монтажі приладу з кришкою або у випадку використання планки
для підгонки слід враховувати більшу глибину ніші.
Також зверніть увагу на ширину заглиблення по периметру ніші,
зокрема спереду та ззаду.

Монтаж перемикачів при встановленні на поверхню
(накладному монтажі)

мін.
мін.

ø ø

Монтаж перемикачів при встановленні врівень зі стільницею

мін.
мін.

ø ø
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VI 481 110
Рамка з нержавіючої сталі
Ширина: 80 см

Аксесуари для монтажу
VA 420 010 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 у 
випадку встановлення на поверхню 
(накладного монтажу)
VA 420 011 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 з 
кришкою / планкою для підгонки у 
випадку встановлення на поверхню 
(накладного монтажу)
VA 420 000 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 у 
випадку встановлення врівень зі 
стільницею
VA 420 001 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 з 
кришкою / планкою для підгонки у 
випадку встановлення врівень зі 
стільницею
VA 450 800 
Планка для підгонки з нержавіючої 
сталі, 80 см
Аксесуар необхідний для компенсації 
висоти приладу у випадку комбінаціі 
кількох приладів Vario серії 400, якщо 
у такій комбінації присутній прилад з 
кришкою

Індукційна варильна поверхня 
Vario серії 400
VI 481

 – Чотири конфорки з функцією 
Boost для кухоного посуду 
діаметром від 15 до 28 см

 – Перемикачі на панелі управління з 
суцільної нержавіючої сталі

 – Рамка з високоякісної з 
нержавіючої сталі товщиною 3 мм

 – Для встановлення на поверхню 
(накладного монтажу) або для 
встановлення врівень зі стільницею

 – Чудово комбінується з іншими 
приладами Vario серії 400

Зони приготування
1 індукційна конфорка ø 28 см (2400 Вт, 
з функцією Boost ‒ до 3600 Вт).
1 індукційна конфорка ø 21 см (2200  Вт, 
з функцією Boost ‒ до 3300 Вт).
2 індукційні конфорки ø 15 см (1400 Вт, 
з функцією Boost ‒ до 1800 Вт).

Управління
Панель управління: перемикачі з 
підсвічуванням, індикація активних 
конфорок та рівня потужності.
Електронне регулювання потужності 
(12 рівнів).

Оснащення
Індикація активних конфорок
Функція збільшення потужності Boost 
для кожної конфорки.
Автоматичне розпізнавання наявності 
посуду.
Таймер.

Безпека
Індикація залишкового тепла для 
кожної конфорки.
Автоматичне захисне відключення.

Особливості вбудовування
Параметри розташування ніші для 
вбудовування та отворів під 
перемикачі на меблевому фасаді 
можуть відрізнятися для різних типів 
монтажу (встановлення на поверхню 
(накладний монтаж) чи врівень зі 
стільницею).
При встановленні пристрою з 
кришкою VA 440 або при монтажі з 
використанням планки для підгонки 
VA 450 необхідно передбачити 
додатковий простір по глибині.
У випадку наявності у комбінації хоча 
б одного приладу з кришкою для 
решти приладів необхідно замовити 
планку для підгонки VA 450 для 
вирівнювання глибини вбудовування 
усіх приладів. 
У випадку комбінування кількох 
приладів Vario серії 400 між ними 
необхідно встановлювати 
з'єднувальну планку VA 420. Для 
різних типів вбудовування слід 
застосовувати відповідні типи 
з'єднувальних планок. 
Висота бокових країв ніші для 
вбудовування має складати 
щонайменше 10 мм для встановлен-
ня на поверхню (накладного монтажу) 
та 13 мм для встановлення врівень зі 
стільницею відповідно. Бокові краї по 
всьому периметру ніші мають бути 
розташовані під кутом 90°.
Для забезпечення необхідної несучої 
здатності робочої поверхні та 
стабільності приладу, особливо у 
випадку монтажу приладів на тонкі 
стільниці, слід використовувати 
відповідні опорні конструкції.
При цьому слід враховувати як 
власну вагу приладу, так і можливе 

додаткове навантаження під час 
експлуатації.
Додаткові поради щодо встановлен-
ня приладу врівень з поверхнею:
Прилад може вбудовуватись у 
стільниці з каменю, синтетичних 
матеріалів чи з суцільної деревини.
При цьому слід враховувати такі 
вимоги, як необхідність гідроізоляції 
країв ніші для вбудовування та їх 
жаротривкість.
Щодо можливості вбудовування 
приладу у стільниці, виготовлені з 
інших матеріалів, слід проконсульту-
ватися з виробником стільниці.
Для забезпечення рівномірного 
прилягання приладу до ущільнення 
краї ніші мають бути рівними по 
всьому периметру. Використання 
точкового ущільнення неприпустиме.
Ширина з'єднувальних швів може 
варіюватися залежно від допусків по 
розмірам комбінації приладів та 
розміру ніші для вбудовування.

Більш детальна інформація щодо 
особливостей вбудовування приладу 
вказана на стор. 108-115.

При вбудовуванні декількох приладів 
в окремі ніші між краями сусідніх ніш 
необхідно залишати проміжки 
завширшки щонайменше 50 мм.
Прилад розрахований лише на 
використання спеціалізованого 
феромагнітного посуду для 
індукційних поверхонь. Для 
оптимального розподілу температури 
рекомендоване використання посуду 
з багатошаровим дном.
Прилад не розрахований на використан-
ня сковорідки Wok WP 400 001.
Глибина вбудовування з допуском 
складає 54-57 мм.
Інтегровуваний блок управління 
вбудовується у меблеву тумбу на 
рівні висувних шухляд.
Товщина меблевого фасаду має 
складати 16 - 26 мм.
Якщо товщина меблевого фасаду 
перевищує 26 мм, зверніться до рис. 
"Монтаж перемикачів" (необхідно 
вирізати отвори під перемикачі).
Не рекомендовано комбінувати 
прилад з витяжкою VL 414, оскільки 
ефективне відведення повітря з 
центральної зони в такому випадку не 
може бути гарантоване.
Пристрій встановлюється в/на 
стільницю зверху.
Вага приладу: близько 17 кг.

Будь-ласка, зверніть увагу на 
особливості монтажу з урахуванням 
необхідності вентиляції приладу, 
вказані на стор. 164.

Підключення
Потужність підключення: 7,2 кВт.
Кабель живлення завдовжки 1,5 м  
без штекера.

* з планкою для підгонки
Зверніть увагу на окремі особливості вбудовування.

* з планкою для підгонки

Поперечний розріз  

При монтажі приладу з кришкою або у випадку
використання планки для підгонки слід враховувати
більшу глибину ніші. Також зверніть увагу на ширину
заглиблення по периметру ніші, зокрема спереду та ззаду.

Монтаж перемикачів при встановленні на поверхню
(накладному монтажі)

мін.
мін.

ø ø

Монтаж перемикачів при встановленні врівень зі стільницею

мін.
мін.

ø ø

* з планкою для підгонки
  Зверніть увагу на окремі особливості вбудовування.
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CX 480 111
Рамка з нержавіючої сталі
Ширина: 80 см

Аксесуари для монтажу
VA 420 010 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 у 
випадку встановлення на поверхню 
(накладного монтажу)
VA 420 011 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 з 
кришкою / планкою для підгонки у 
випадку встановлення на поверхню 
(накладного монтажу)
VA 420 000 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 у 
випадку встановлення врівень зі 
стільницею
VA 420 001 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 з 
кришкою / планкою для підгонки у 
випадку встановлення врівень зі 
стільницею
VA 450 800 
Планка для підгонки з нержавіючої 
сталі, 80 см
Аксесуар необхідний для компенсації 
висоти приладу у випадку комбінаціі 
кількох приладів Vario серії 400, якщо 
у такій комбінації присутній прилад з 
кришкою

Аксесуари, що замовляються окремо
GN 232 110 
Тепан які з багатошарового матеріалу 
GN 1/1
Для комбінування з індукційною 
варильною поверхнею з суцільною 
зоною приготування CX 480
GN 232 230 
Тепан які з багатошарового матеріалу 
GN 2/3
Для комбінування з індукційною 
варильною поверхнею з суцільною 
зоною приготування CX 480

Індукційна варильна поверхня  
з суцільною зоною приготування
CX 480

 – Єдина суцільна зона приготування
 – Можливість вільного 

розташування посуду на поверхні
 – Можливість використання посуду 

будь-якого розміру та форми
 – Зручне управління всіма 

функціями за допомогою 
сенсорного TFT-дисплея

 – Максимальна потужність для 
великого посуду ‒ до 4,4 кВт

 – Рамка з високоякісної 
нержавіючої сталі товщиною 3 мм

 – Для встановлення на поверхню 
(накладного монтажу) або для 
встановлення врівень зі 
стільницею

 – Чудово комбінується з іншими 
приладами Vario серії 400

Зони приготування
Єдина суцільна зона приготування 
площею 2800 см².
Можливість встановлення до 4 
одиниць посуду для одночасного 
приготування.

Управління
Зручний у користуванні кольоровий 
сенсорний TFT-дисплей з рекоменда-
ціями щодо роботи приладу.
Електронне регулювання потужності 
(17 рівнів).

Оснащення
Функція збільшення потужності Boost.
Окреме розпізнавання кожної 
одиниці посуду
Таймер для кожної зони приготування.
Таймер короткотривалого приготування.
Інформаційна клавіша для доступу до
рекомендацій щодо експлуатації 
приладу.
Можливість обмеження потужності 
відповідно до умов місцевої системи 
живлення.

Безпека
Головний вимикач.
Індикація залишкового тепла.
Функція "Блокування від дітей".
Тимчасове блокування панелі 
управління під час чищення.

Особливості вбудовування
Параметри розташування ніші для 
вбудовування можуть відрізнятися 
для різних типів монтажу (встановлен-
ня на поверхню (накладний монтаж) 
чи врівень зі стільницею).
При встановленні пристрою з 
кришкою VA 440 або при монтажі з 
використанням планки для підгонки 
VA 450 необхідно передбачити 
додатковий простір по глибині.
У випадку наявності у комбінації хоча б 
одного приладу з кришкою для решти 
приладів необхідно замовити планку 
для підгонки VA 450 для вирівнювання 
глибини вбудовування усіх приладів. 
У випадку комбінування кількох 
приладів Vario серії 400 між ними 
необхідно встановлювати з'єднувальну 
планку VA 420. Для різних типів 
вбудовування слід застосовувати 
відповідні типи з'єднувальних планок. 
Висота бокових країв ніші для 
вбудовування має складати 
щонайменше 10 мм для встановлення 
на поверхню (накладного монтажу) та 
13 мм для встановлення врівень зі 
стільницею відповідно. Бокові краї по 

всьому периметру ніші мають бути 
розташовані під кутом 90°.
Для забезпечення необхідної несучої 
здатності робочої поверхні та 
стабільності приладу, особливо у 
випадку монтажу приладів на тонкі 
стільниці, слід використовувати 
відповідні опорні конструкції.
При цьому слід враховувати як власну 
вагу приладу, так і можливе додаткове 
навантаження під час експлуатації.
Додаткові поради щодо встановлення 
приладу врівень з поверхнею:
Прилад може вбудовуватись у 
стільниці з каменю, синтетичних 
матеріалів чи з суцільної деревини.
При цьому слід враховувати такі 
вимоги, як необхідність гідроізоляції 
країв ніші для вбудовування та їх 
жаротривкість.
Щодо можливості вбудовування 
приладу у стільниці, виготовлені з 
інших матеріалів, слід проконсультува-
тися з виробником стільниці.
Для забезпечення рівномірного 
прилягання приладу до ущільнення 
краї ніші мають бути рівними по 
всьому периметру. Використання 
точкового ущільнення неприпустиме.
Ширина з'єднувальних швів може 
варіюватися залежно від допусків по 
розмірам комбінації приладів та 
розміру ніші для вбудовування.

Більш детальна інформація щодо 
особливостей вбудовування приладу 
вказана на стор. 108-115.

При вбудовуванні декількох приладів 
в окремі ніші між краями сусідніх ніш 
необхідно залишати проміжки 
завширшки щонайменше 50 мм.
Прилад розрахований лише на 
використання спеціалізованого 
феромагнітного посуду для індукційних 
поверхонь. Для оптимального 
розподілу температури рекомендова-
не використання посуду з багатошаро-
вим дном.
Прилад не розрахований на використан-
ня сковорідки Wok WP 400 001.
Глибина вбудовування з допуском 
складає 64-67 мм.
Використання проміжної перегородки 
обов'язкове.
Пристрій встановлюється в/на 
стільницю зверху.
Вага приладу: близько 27 кг.

Будь-ласка, зверніть увагу на 
особливості монтажу з урахуванням 
необхідності вентиляції приладу, 
вказані на стор. 164.
.
Підключення
Потужність підключення: 7,2 кВт.
Кабель живлення завдовжки 1,5 м  
без штекера.

* з планкою для підгонки
  Зверніть увагу на окремі особливості вбудовування.

мін.

мін.
мін.

* з планкою для підгонки
  Зверніть увагу на окремі особливості вбудовування.

мін.

мін.
мін.

* з планкою для підгонки

Поперечний розріз  

При монтажі приладу з кришкою або у випадку
використання планки для підгонки слід враховувати
більшу глибину ніші. Також зверніть увагу на ширину
заглиблення по периметру ніші, зокрема спереду та ззаду.
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VI 461 110 
Рамка з нержавіючої сталі
Ширина: 60 cм

Аксесуари для монтажу
VA 420 010 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 у 
випадку встановлення на поверхню 
(накладного монтажу)
VA 420 011 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 з 
кришкою / планкою для підгонки у 
випадку встановлення на поверхню 
(накладного монтажу)
VA 420 000 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 у 
випадку встановлення врівень зі 
стільницею
VA 420 001 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 з 
кришкою / планкою для підгонки у 
випадку встановлення врівень зі 
стільницею
VA 450 600 
Планка для підгонки з нержавіючої 
сталі, 60 см
Аксесуар необхідний для компенсації 
висоти приладу у випадку комбінаціі
кількох приладів Vario серії 400, якщо 
у такій комбінації присутній прилад з 
кришкою

Індукційна варильна поверхня Vario 
серії 400
VI 461

 – Три конфорки з функцією Boost 
для кухоного посуду діаметром від 
15 до 18 см

 – Перемикачі на панелі управління з 
суцільної нержавіючої сталі

 – Рамка з високоякісної 
нержавіючої сталі товщиною 3 мм

 – Для  встановлення на поверхню 
(накладного монтажу) або для 
встановлення врівень зі 
стільницею

 – Чудово комбінується з іншими 
приладами Vario серії 400

Зони приготування
1 індукційна конфорка ø 18 см (1800 Вт, 
з функцією Boost ‒ до 2500 Вт)  з 
можливістю автоматичного 
розширення до ø 28 см (2800 Вт, з 
функцією Boost ‒ до 4400 Вт).
1 індукційна конфорка ø 21 см (2200 Вт, 
з функцією Boost ‒ до 3300 Вт).
1 індукційна конфорка ø 15 см (1400 Вт, 
з функцією Boost ‒ до 1800 Вт).

Управління 
Панель управління: перемикачі з 
підсвічуванням, індикація активних 
конфорок та рівня потужності
Електронне регулювання потужності 
(12 рівнів).

Оснащення
Індикація активних конфорок.
Функція збільшення потужності Boost 
для кожної конфорки.
Функція збільшення потужності 
Super-Boost для конфорки ø 28 см.
Автоматичне розпізнавання наявності 
посуду.
Таймер.

Безпека
Індикація залишкового тепла для 
кожної конфорки.
Автоматичне захисне відключення.

Особливості вбудовування
Параметри розташування ніші для 
вбудовування та отворів під 
перемикачі на меблевому фасаді 
можуть відрізнятися для різних типів 
монтажу (встановлення на поверхню 
(накладний монтаж) чи врівень зі 
стільницею).
При встановленні пристрою з 
кришкою VA 440 або при монтажі з 
використанням планки для підгонки 
VA 450 необхідно передбачити 
додатковий простір по глибині.
У випадку наявності у комбінації хоча 
б одного приладу з кришкою для 
решти приладів необхідно замовити 
планку для підгонки VA 450 для 
вирівнювання глибини вбудовування 
усіх приладів. 
У випадку комбінування кількох 
приладів Vario серії 400 між ними 
необхідно встановлювати 
з'єднувальну планку VA 420. Для 
різних типів вбудовування слід 
застосовувати відповідні типи 
з'єднувальних планок. 
Висота бокових країв ніші для 
вбудовування має складати 
щонайменше 10 мм для встановлен-
ня на поверхню (накладного монтажу) 
та 13 мм для встановлення врівень зі 
стільницею відповідно. Бокові краї по 
всьому периметру ніші мають бути 
розташовані під кутом 90°.
Для забезпечення необхідної несучої 
здатності робочої поверхні та 

стабільності приладу, особливо у 
випадку монтажу приладів на тонкі 
стільниці, слід використовувати 
відповідні опорні конструкції.
При цьому слід враховувати як 
власну вагу приладу, так і можливе 
додаткове навантаження під час 
експлуатації.
Додаткові поради щодо встановлен-
ня приладу врівень з поверхнею:
Прилад може вбудовуватись у 
стільниці з каменю, синтетичних 
матеріалів чи з суцільної деревини.
При цьому слід враховувати такі 
вимоги, як необхідність гідроізоляції 
країв ніші для вбудовування та їх 
жаротривкість.
Щодо можливості вбудовування 
приладу у стільниці, виготовлені з 
інших матеріалів, слід проконсульту-
ватися з виробником стільниці.
Для забезпечення рівномірного 
прилягання приладу до ущільнення 
краї ніші мають бути рівними по 
всьому периметру. Використання 
точкового ущільнення неприпустиме.
Ширина з'єднувальних швів може 
варіюватися залежно від допусків по 
розмірам комбінації приладів та 
розміру ніші для вбудовування.

Більш детальна інформація щодо 
особливостей вбудовування приладу 
вказана на стор. 108-115.

При вбудовуванні декількох приладів 
в окремі ніші між краями сусідніх ніш 
необхідно залишати проміжки 
завширшки щонайменше 50 мм.
Прилад розрахований лише на 
використання спеціалізованого 
феромагнітного посуду для 
індукційних поверхонь. Для 
оптимального розподілу температури 
рекомендоване використання посуду 
з багатошаровим дном.
Прилад не розрахований на використан-
ня сковорідки Wok WP 400 001.
Глибина вбудовування з допуском 
складає 54-57 мм.
Інтегровуваний блок управління 
вбудовується у меблеву тумбу на 
рівні висувних шухляд.
Товщина меблевого фасаду має 
складати 16 - 26 мм.
Якщо товщина меблевого фасаду 
перевищує 26 мм, зверніться до рис. 
"Монтаж перемикачів" (необхідно 
вирізати отвори під перемикачі).
Не рекомендовано комбінувати 
прилад з витяжкою VL 414, оскільки 
ефективне відведення повітря з 
центральної зони в такому випадку не 
може бути гарантоване.
Пристрій встановлюється в/на 
стільницю зверху.
Вага приладу: близько 14 кг.

Будь-ласка, зверніть увагу на 
особливості монтажу з урахуванням 
необхідності вентиляції приладу, 
вказані на стор. 164.

Підключення
Потужність підключення: 7,2 кВт.
Кабель живлення завдовжки 1,5 м  
без штекера.

* з планкою для підгонки
  Зверніть увагу на окремі особливості вбудовування.

* з планкою для підгонки
  Зверніть увагу на окремі особливості вбудовування.

* з планкою для підгонки

Поперечний розріз  

При монтажі приладу з кришкою або у випадку
використання планки для підгонки слід враховувати
більшу глибину ніші. Також зверніть увагу на ширину
заглиблення по периметру ніші, зокрема спереду та ззаду.

Монтаж перемикачів при встановленні на поверхню
(накладному монтажі)

мін.
мін.

ø ø

Монтаж перемикачів при встановленні врівень зі стільницею

мін.
мін.

ø ø
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VI 414 110 
Рамка з нержавіючої сталі
Ширина: 38 cм

Аксесуари для монтажу
VA 420 010 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 у 
випадку встановлення на поверхню 
(накладного монтажу)
VA 420 011 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 з 
кришкою / планкою для підгонки у 
випадку встановлення на поверхню 
(накладного монтажу)
VA 420 000 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 у 
випадку встановлення врівень зі 
стільницею
VA 420 001 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 з 
кришкою / планкою для підгонки у 
випадку встановлення врівень зі 
стільницею
VA 440 010 
Кришка приладу з нержавіючої сталі  
з монтажною планкою
VA 450 400 
Планка для підгонки з нержавіючої 
сталі, 38 см
Аксесуар необхідний для компенсації 
висоти приладу у випадку комбінаціі 
кількох приладів Vario серії, якщо у 
такій комбінації присутній прилад з 
кришкою

Аксесуари, що замовляються окремо
WP 400 001 
Сковорідка Wok з багатошарового 
матеріалу
З круглим дном і ручкою, ø 36 см,  
6 л, заввишки 10 см
WZ 400 001 
Кільце-підставка для сковорідки Wok
Виключно для використання з VI 414

Індукційна варильна поверхня Wok 
Vario серії  400
VI 414

 – Конфорка діаметром 28 см  
з функцією Boost

 – Чудово підходить для використання 
сковорідки Wok з круглим дном, 
прилад може бути дооснащений 
відповідним кільцем для конфорки

 – Перемикач на панелі управління з 
суцільної нержавіючої сталі

 – Рамка з високоякісної 
нержавіючої сталі товщиною 3 мм

 – Для встановлення на поверхню 
(накладного монтажу) або для 
встановлення врівень зі 
стільницею

 – Чудово комбінується з іншими 
приладами Vario серії 400

Зони приготування
1 індукційна конфорка Wok ø 18 см 
(1800 Вт, з функцією Boost ‒ до 2500 Вт) 
з можливістю автоматичного 
розширення до ø 28 см (2800 Вт, з 
функцією Boost ‒ до 3600 Вт).

Управління
Панель управління: перемикач з 
підсвічуванням, індикація активних 
конфорок та рівня потужності.
Електронне регулювання потужності 
(18 рівнів).

Оснащення
Індикація активних конфорок.
Функція збільшення потужності Boost 
для кожної конфорки.
Функція розпізнавання наявності 
посуду з автоматичною активацією 
розширення зони приготування.
Таймер.

Безпека
Індикація залишкового тепла.
Автоматичне захисне відключення.

Особливості вбудовування
Параметри розташування ніші для 
вбудовування та отворів під 
перемикачі на меблевому фасаді 
можуть відрізнятися для різних типів 
монтажу (встановлення на поверхню 
(накладний монтаж) чи врівень зі 
стільницею).
При встановленні пристрою з 
кришкою VA 440 або при монтажі з 
використанням планки для підгонки 
VA 450 необхідно передбачити 
додатковий простір по глибині.
У випадку наявності у комбінації хоча 
б одного приладу з кришкою для 
решти приладів необхідно замовити 
планку для підгонки VA 450 для 
вирівнювання глибини вбудовування 
усіх приладів. 
У випадку комбінування кількох 
приладів Vario серії 400 між ними 
необхідно встановлювати 
з'єднувальну планку VA 420. Для 
різних типів вбудовування слід 
застосовувати відповідні типи 
з'єднувальних планок. 
Висота бокових країв ніші для 
вбудовування має складати 
щонайменше 10 мм для встановлен-
ня на поверхню (накладного монтажу) 
та 13 мм для встановлення врівень зі 
стільницею відповідно. Бокові краї по 
всьому периметру ніші мають бути 
розташовані під кутом 90°.
Для забезпечення необхідної несучої 
здатності робочої поверхні та 
стабільності приладу, особливо у 
випадку монтажу приладів на тонкі 

стільниці, слід використовувати 
відповідні опорні конструкції.
При цьому слід враховувати як 
власну вагу приладу, так і можливе 
додаткове навантаження під час 
експлуатації.
Додаткові поради щодо встановлен-
ня приладу врівень з поверхнею:
Прилад може вбудовуватись у 
стільниці з каменю, синтетичних 
матеріалів чи з суцільної деревини.
При цьому слід враховувати такі 
вимоги, як необхідність гідроізоляції 
країв ніші для вбудовування та їх 
жаротривкість.
Щодо можливості вбудовування 
приладу у стільниці, виготовлені з 
інших матеріалів, слід проконсульту-
ватися з виробником стільниці.
Для забезпечення рівномірного 
прилягання приладу до ущільнення 
краї ніші мають бути рівними по 
всьому периметру. Використання 
точкового ущільнення неприпустиме.
Ширина з'єднувальних швів може 
варіюватися залежно від допусків по 
розмірам комбінації приладів та 
розміру ніші для вбудовування.

Більш детальна інформація щодо 
особливостей вбудовування приладу 
вказана на стор. 108-115.

При вбудовуванні декількох приладів 
в окремі ніші між краями сусідніх ніш 
необхідно залишати проміжки 
завширшки щонайменше 50 мм.
Прилад розрахований лише на 
використання спеціалізованого 
феромагнітного посуду для 
індукційних поверхонь. Для 
оптимального розподілу температури 
рекомендоване використання посуду 
з багатошаровим дном.
Глибина вбудовування з допуском 
складає 54-57 мм.
Інтегровуваний блок управління 
вбудовується у меблеву тумбу на 
рівні висувних шухляд.
Товщина меблевого фасаду має 
складати 16 - 26 мм.
Якщо товщина меблевого фасаду 
перевищує 26 мм, зверніться до рис. 
"Монтаж перемикачів" (необхідно 
вирізати отвори під перемикачі).
Пристрій встановлюється в/на 
стільницю зверху.
Вага приладу: близько 9 кг.

Підключення
Потужність підключення: 3,6 кВт.
Кабель живлення завдовжки 1,5 м  
без штекера.

* з планкою для підгонки
  Зверніть увагу на окремі особливості вбудовування.

* з кришкою та планкою для підгонки
(Зверніть увагу на асиметричність монтажу спереду
та ззаду, див. окремі вказівки у розділі "Монтаж приладів
з кришкою /планкою для підгонки").

При монтажі приладу з кришкою або у випадку використання планки для підгонки
слід враховувати більшу глибину ніші. Також зверніть увагу на ширину
заглиблення по периметру ніші, зокрема спереду та ззаду.

Монтаж перемикачів при встановленні
на поверхню (накладному монтажі)

Монтаж перемикачів при встановленні врівень зі стільницею
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VI 424 110 
Рамка з нержавіючої сталі
Ширина: 38 cм

Аксесуари для монтажу
VA 420 010 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 у 
випадку встановлення на поверхню 
(накладного монтажу)
VA 420 011 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 з 
кришкою / планкою для підгонки у 
випадку встановлення на поверхню 
(накладного монтажу)
VA 420 000 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 у 
випадку встановлення врівень зі 
стільницею
VA 420 001 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 з 
кришкою / планкою для підгонки у 
випадку встановлення врівень зі 
стільницею
VA 440 010 
Кришка приладу з нержавіючої сталі з 
монтажною планкою
VA 450 400 
Планка для підгонки з нержавіючої 
сталі, 38 см
Аксесуар необхідний для компенсації 
висоти приладу у випадку комбінаціі 
кількох приладів Vario серії 400, якщо 
у такій комбінації присутній прилад з 
кришкою.

Індукційна варильна поверхня Vario 
серії 400
VI 424

 – Дві конфорки з функцією Boost
 – Загальна потужність 3600 Вт
 – Перемикачі на панелі управління з 

суцільної нержавіючої сталі
 – Рамка з високоякісної 

нержавіючої сталі товщиною 3 мм
 – Для встановлення на поверхню 

(накладного монтажу) або для 
встановлення врівень зі стільницею

 – Чудово комбінується з іншими 
приладами Vario серії 400

Зони приготування
1 індукційна конфорка ø 21 см (2200 Вт, 
з функцією Boost ‒ до 3300 Вт).
1 індукційна конфорка ø 15 см (1400 Вт, 
з функцією Boost ‒  до 1800 Вт).

Управління
Панель управління: перемикачі з 
підсвічуванням, індикація активних 
конфорок та рівня потужності.
Електронне регулювання потужності 
(12 рівнів).

Оснащення
Індикація активних конфорок.
Функція збільшення потужності Boost 
для кожної конфорки (без можливості 
одночасної активації для обох 
конфорок).
Автоматичне розпізнавання наявності 
посуду.
Таймер.

Безпека
Індикація залишкового тепла для 
кожної конфорки.
Автоматичне захисне відключення.

Особливості вбудовування
Параметри розташування ніші для 
вбудовування та отворів під 
перемикачі на меблевому фасаді 
можуть відрізнятися для різних типів 
монтажу (встановлення на поверхню 
(накладний монтаж) чи врівень зі 
стільницею).
При встановленні пристрою з 
кришкою VA 440 або при монтажі з 
використанням планки для підгонки 
VA 450 необхідно передбачити 
додатковий простір по глибині.
У випадку наявності у комбінації хоча 
б одного приладу з кришкою для 
решти приладів необхідно замовити 
планку для підгонки VA 450 для 
вирівнювання глибини вбудовування 
усіх приладів. 
У випадку комбінування кількох 
приладів Vario серії 400 між ними 
необхідно встановлювати 
з'єднувальну планку VA 420. Для 
різних типів вбудовування слід 
застосовувати відповідні типи 
з'єднувальних планок. 
Висота бокових країв ніші для 
вбудовування має складати 
щонайменше 10 мм для встановлен-
ня на поверхню (накладного монтажу) 
та 13 мм для встановлення врівень зі 
стільницею відповідно. Бокові краї по 
всьому периметру ніші мають бути 
розташовані під кутом 90°.
Для забезпечення необхідної несучої 
здатності робочої поверхні та 
стабільності приладу, особливо у 
випадку монтажу приладів на тонкі 
стільниці, слід використовувати 
відповідні опорні конструкції.
При цьому слід враховувати як 
власну вагу приладу, так і можливе 

додаткове навантаження під час 
експлуатації.
Додаткові поради щодо встановлен-
ня приладу врівень з поверхнею:
Прилад може вбудовуватись у 
стільниці з каменю, синтетичних 
матеріалів чи з суцільної деревини.
При цьому слід враховувати такі 
вимоги, як необхідність гідроізоляції 
країв ніші для вбудовування та їх 
жаротривкість.
Щодо можливості вбудовування 
приладу у стільниці, виготовлені з 
інших матеріалів, слід проконсульту-
ватися з виробником стільниці.
Для забезпечення рівномірного 
прилягання ніші мають бути рівними 
по всьому периметру. Використання 
точкового ущільнення неприпустиме.
Ширина з'єднувальних швів може 
варіюватися залежно від допусків по 
розмірам комбінації приладів та 
розміру ніші для вбудовування.

Більш детальна інформація щодо 
особливостей вбудовування приладу 
вказана на стор. 108-115.

При вбудовуванні декількох приладів 
в окремі ніші між краями сусідніх ніш 
необхідно залишати проміжки 
завширшки щонайменше 50 мм.
Прилад розрахований лише на 
використання спеціалізованого 
феромагнітного посуду для 
індукційних поверхонь. Для 
оптимального розподілу температури 
рекомендоване використання посуду 
з багатошаровим дном.
Глибина вбудовування з допуском 
складає 54-57 мм.
Інтегровуваний блок управління 
вбудовується у меблеву тумбу на 
рівні висувних шухляд.
Товщина меблевого фасаду має 
складати 16 - 26 мм.
Якщо товщина меблевого фасаду 
перевищує 26 мм, зверніться до рис. 
"Монтаж перемикачів" (необхідно 
вирізати отвори під перемикачі).
Пристрій встановлюється в/на 
стільницю зверху.
Вага приладу: близько 9 кг.

Підключення
Потужність підключення: 3,6 кВт.
Кабель живлення завдовжки 1,5 м  
без штекера.

* з планкою для підгонки
  Зверніть увагу на окремі особливості вбудовування.

* з планкою для підгонки
  Зверніть увагу на окремі особливості вбудовування.

* з кришкою та планкою для підгонки
  (Зверніть увагу на асиметричність монтажу спереду та
  ззаду, див. окремі вказівки у розділі "Монтаж приладів
  з кришкою /планкою для підгонки").

При монтажі приладу з кришкою або у випадку використання планки
для підгонки слід враховувати більшу глибину ніші. Також зверніть
увагу на ширину заглиблення по периметру ніші, зокрема спереду та ззаду.

Монтаж перемикачів при встановленні на поверхню
(накладному монтажі)

Монтаж перемикачів при встановленні врівень зі стільницею
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VG 491 210 
Нержавіюча сталь
Ширина: 90 см
Природний газ, 20 мбар

Аксесуари для монтажу
VA 420 010 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 у 
випадку встановлення на поверхню 
(накладного монтажу)
VA 420 011 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 з 
кришкою / планкою для підгонки у 
випадку встановлення на поверхню 
(накладного монтажу)
VA 420 000 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 у 
випадку встановлення врівень зі 
стільницею
VA 420 001 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 
з кришкою / планкою для підгонки у 
випадку встановлення врівень зі 
стільницею
VA 440 010 
Кришка приладу з нержавіючої сталі  
з монтажною планкою
VA 450 900 
Планка для підгонки з нержавіючої 
сталі, 90 см
Аксесуар необхідний для компенсації 
висоти приладу у випадку комбінаціі 
кількох приладів Vario серії 400, якщо 
у такій комбінації присутній прилад з 
кришкою
SV 405 001 
Телескопічна штанга для панелі 
управління, подовження до 80 мм
SV 405 002 
Телескопічна штанга для панелі 
управління, подовження до 160 мм
SV 405 003 
Телескопічна штанга для панелі 
управління, подовження до 320 мм
SV 405 011 
Телескопічна штанга для панелі 
управління, подовження до 65 мм
SV 405 012 
Телескопічна штанга для панелі 
управління, подовження до 140 мм

Аксесуари, що замовляються окремо
WP 400 001 
Сковорідка Wok з багатошарового 
матеріалу
З круглим дном і ручкою, ø 36 см,  
6 л, заввишки 10 см

Газова варильна поверхня 
Vario серії 400
VG 491

 – П'ять багатоконтурних конфорок 
потужністю до 18 000 Вт

 – Автоматичне швидке запалювання 
конфорок, електронний контроль 
подачі газу

 – Чавунна решітка для посуду зі 
спеціальним покриттям

 – Перемикачі на панелі управління з 
суцільної нержавіючої сталі

 – Рамка з високоякісної 
нержавіючої сталі товщиною 3 мм

 – Для встановлення на поверхню 
(накладного монтажу) або для 
встановлення врівень зі 
стільницею

 – Чудово комбінується з іншими 
приладами Vario серії 400

Зони приготування
1 триконтурна конфорка Wok (300 Вт 
– 6000 Вт) для посуду ø до 32 см.
2 двоконтурні конфорки підвищеної 
потужності (165 Вт – 4000 Вт) для 
посуду ø до 28 см.
2 стандартні двоконтурні конфорки 
(165 Вт – 2000 Вт) для посуду 
ø до 28 см.

Управління
Перемикачі з індикацією активних 
конфорок та рівня потужності.
Можливість управління однією 
рукою.
Газовий кран з точним регулюванням 
подачі газу.

Оснащення
Чавунна решітка для посуду з трьох 
частин.
Латунні кільця пальників.

Безпека
Електронний контроль подачі газу з 
автоматичним повторним запалюван-
ням.
Автоматичне швидке запалювання.
Автоматичне захисне відключення.

Особливості вбудовування
Параметри розташування ніші для 
вбудовування та отворів під 
перемикачі на меблевому фасаді 
можуть відрізнятися для різних типів 
монтажу (встановлення на поверхню 
(накладний монтаж) чи врівень зі 
стільницею).
При встановленні пристрою з 
кришкою VA 440 або при монтажі з 
використанням планки для підгонки 
VA 450 необхідно передбачити 
додатковий простір по глибині.
У випадку наявності у комбінації хоча 
б одного приладу з кришкою для 
решти приладів необхідно замовити 
планку для підгонки VA 450 для 
вирівнювання глибини вбудовування 
усіх приладів. 
У випадку комбінування кількох 
приладів Vario серії 400 між ними 
необхідно встановлювати 
з'єднувальну планку VA 420. Для 
різних типів вбудовування слід 
застосовувати відповідні типи 
з'єднувальних планок. 
Висота бокових країв ніші для 
вбудовування має складати 
щонайменше 10 мм для встановлен-
ня на поверхню (накладного монтажу) 
та 13 мм для встановлення врівень зі 
стільницею відповідно. Бокові краї по 

всьому периметру ніші мають бути 
розташовані під кутом 90°.
Для забезпечення необхідної несучої 
здатності робочої поверхні та 
стабільності приладу, особливо у 
випадку монтажу приладів на тонкі 
стільниці, слід використовувати 
відповідні опорні конструкції.
При цьому слід враховувати як 
власну вагу приладу, так і можливе 
додаткове навантаження під час 
експлуатації.
Додаткові поради щодо встановлен-
ня приладу врівень з поверхнею:
Прилад може вбудовуватись у 
стільниці з каменю, синтетичних 
матеріалів чи з суцільної деревини.
При цьому слід враховувати такі 
вимоги, як необхідність гідроізоляції 
країв ніші для вбудовування та їх 
жаротривкість.
Щодо можливості вбудовування 
приладу у стільниці, виготовлені з 
інших матеріалів, слід проконсульту-
ватися з виробником стільниці.
Для забезпечення рівномірного 
прилягання приладу до ущільнення 
краї ніші мають бути рівними по 
всьому периметру. Використання 
точкового ущільнення неприпустиме.
Ширина з'єднувальних швів може 
варіюватися залежно від допусків по 
розмірам комбінації приладів та 
розміру ніші для вбудовування.

Більш детальна інформація щодо 
особливостей вбудовування приладу 
вказана на стор. 108-115.

При вбудовуванні декількох приладів 
в окремі ніші між краями сусідніх ніш 
необхідно залишати проміжки 
завширшки щонайменше 50 мм.
Інтегровуваний блок управління 
вбудовується у меблеву тумбу на 
рівні висувних шухляд.
Товщина меблевого фасаду має 
складати 16 - 26 мм.
Якщо товщина меблевого фасаду 
перевищує 26 мм, зверніться до рис. 
"Монтаж перемикачів" (необхідно 
вирізати отвори під перемикачі).
Спеціальні форсунки необхідно 
замовляти окремо.
Прилад потребує підключення до 
мережі живлення (без подачі 
електроенергії прилад не функціону-
ватиме).
Витяжка має встановлюватись над 
приладом.
Використання проміжної перегород-
ки не обов'язкове.
Задня стінка та пристінні плінтуси, що 
примикають до приладу, мають бути 
виконані з жаростійкого та 
вогнетривкого матеріалу.
Бокова відстань до термонестійких 
частин меблів чи контактних 
поверхонь, що примикають до 
приладу, має скаладати не менше 
300 мм у випадку відсутності 
термоізоляції.
Можливе вбудовування в меблеву 
тумбу завширшки 90 см.
Не рекомендовано комбінувати 
прилад з витяжкою VL 414, оскільки 
ефективне відведення повітря з 
центральної зони в такому випадку не 
може бути гарантоване.
Якщо сумарна потужність встановле-
них газових варильних поверхонь 
перевищує 12 кВт, необхідно 
дотримуватись місцевих норм щодо 
вентиляції та розміру приміщень та 
встановити над приладом витяжку. 

При перевищенні сумарного показника 
потужності 12 кВт мінімальна відстань 
до витяжки має складати 70 см.  
Пристрій встановлюється в/на 
стільницю зверху. 
Вага приладу: близько 32 кг.

Підключення
Потужність підключення газу: 18 000 Вт.
Потужність підключення до мережі 
живлення: 15,0 Вт.
Кабель живлення завдовжки 1,4 м 
зі штекером.

* з планкою для підгонки
  Зверніть увагу на окремі особливості вбудовування.

Див. варіанти
використання

телескопічних штанг

* з планкою для підгонки
  Зверніть увагу на окремі особливості вбудовування.

Див. варіанти
використання

телескопічних штанг

При монтажі приладу з кришкою або у випадку використання
планки для підгонки слід враховувати більшу глибину ніші.
Також зверніть увагу на ширину заглиблення по периметру ніші,
зокрема спереду та ззаду.

з планкою для підгонки

Варіанти використання телескопічних штанг при встановленні приладу на поверхню (накладному монтажі)

Варіанти використання телескопічних штанг
при встановленні приладу вріень зі стільницею

* з планкою для підгонки

Вид зверху
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VG 414 210 
Нержавіюча сталь
Ширина: 38 cм
Природний газ, 20 мбар

Аксесуари для монтажу
VA 420 010 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 у 
випадку встановлення на поверхню 
(накладного монтажу)
VA 420 011 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 з 
кришкою / планкою для підгонки у 
випадку встановлення на поверхню 
(накладного монтажу)
VA 420 000 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 у 
випадку встановлення врівень зі 
стільницею
VA 420 001 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400  
кришкою / планкою для підгонки у 
випадку встановлення врівень зі 
стільницею
VA 440 010 
Кришка приладу з нержавіючої сталі  
з монтажною планкою
VA 450 400 
Планка для підгонки з нержавіючої 
сталі, 38 см
Аксесуар необхідний для компенсації 
висоти приладу у випадку комбінаціі 
кількох приладів Vario серії 400, якщо 
у такій комбінації присутній прилад з 
кришкою.
SV 402 090 
Телескопічна штанга для панелі 
управління, подовження до 140 мм
SV 402 205 
Телескопічна штанга для панелі 
управління, подовження до 300 мм

Аксесуари, що замовляються окремо
Вт P40 0001 
Сковорідка Wok з багатошарового 
матеріалу
З круглим дном і ручкою, ø 36 см,  
6 л, заввишки 10 см

Газова конфорка Wтok Vario серії 400
VG 414

 – Триконтурна конфорка потужністю 
до 6000 Вт

 – Автоматичне швидке запалювання 
конфорок, електронний контроль 
подачі газу

 – Перемикач на панелі управління з 
суцільної нержавіючої сталі

 – Рамка з високоякісної 
нержавіючої сталі товщиною 3 мм

 – Для встановлення на поверхню 
(накладного монтажу) або для 
встановлення врівень зі 
стільницею

 – Чудово комбінується з іншими 
приладами Vario серії 400

Зони приготування
1 триконтурна конфорка Wok (300 Вт 
– 6000 Вт) для посуду ø до 32 см.

Управління
Перемикач з індикацією активних 
конфорок та рівня потужності.
Можливість управління однією рукою
Газовий кран з точним регулюванням 
подачі газу.

Оснащення
Суцільна чавунна решітка для посуду.
Латунні кільця пальників.

Безпека
Електронний контроль подачі газу  
з автоматичним повторним 
запалюван ням.
Автоматичне швидке запалювання.
Автоматичне захисне відключення.

Особливості вбудовування
Параметри розташування ніші для 
вбудовування та отворів під 
перемикачі на меблевому фасаді 
можуть відрізнятися для різних типів 
монтажу (встановлення на поверхню 
(накладний монтаж) чи врівень зі 
стільницею).
При встановленні пристрою з 
кришкою VA 440 або при монтажі з 
використанням планки для підгонки 
VA 450 необхідно передбачити 
додатковий простір по глибині.
У випадку наявності у комбінації хоча 
б одного приладу з кришкою для 
решти приладів необхідно замовити 
планку для підгонки VA 450 для 
вирівнювання глибини вбудовування 
усіх приладів. 
У випадку комбінування кількох 
приладів Vario серії 400 між ними 
необхідно встановлювати 
з'єднувальну планку VA 420. Для 
різних типів вбудовування слід 
застосовувати відповідні типи 
з'єднувальних планок. 
Висота бокових країв ніші для 
вбудовування має складати 
щонайменше 10 мм для встановлен-
ня на поверхню (накладного монтажу) 
та 13 мм для встановлення врівень зі 
стільницею відповідно. Бокові краї по 
всьому периметру ніші мають бути 
розташовані під кутом 90°.
Для забезпечення необхідної несучої 
здатності робочої поверхні та 
стабільності приладу, особливо у 
випадку монтажу приладів на тонкі 
стільниці, слід використовувати 
відповідні опорні конструкції.
При цьому слід враховувати як 
власну вагу приладу, так і можлив 
додаткове навантаження під час 
експлуатації. 
Додаткові поради щодо встановлен-
ня приладу врівень з поверхнею: 

Прилад може вбудовуватись у 
стільниці з каменю, синтетичних 
матеріалів чи з суцільної деревини.
При цьому слід враховувати такі 
вимоги, як необхідність гідроізоляції 
країв ніші для вбудовування та їх 
жаротривкість.
Щодо можливості вбудовування 
приладу у стільниці, виготовлені з 
інших матеріалів, слід проконсульту-
ватися з виробником стільниці.
Для забезпечення рівномірного 
прилягання приладу до ущільнення 
краї ніші мають бути рівними по 
всьому периметру. Використання 
точкового ущільнення неприпустиме.
Ширина з'єднувальних швів може 
варіюватися залежно від допусків по 
розмірам комбінації приладів та 
розміру ніші для вбудовування.

Більш детальна інформація щодо 
особливостей вбудовування приладу 
вказана на стор. 108-115.

При вбудовуванні декількох приладів 
в окремі ніші між краями сусідніх ніш 
необхідно залишати проміжки 
завширшки щонайменше 50 мм.
Інтегровуваний блок управління 
вбудовується у меблеву тумбу на 
рівні висувних шухляд.
Товщина меблевого фасаду має 
складати 16 - 26 мм.
Якщо товщина меблевого фасаду 
перевищує 26 мм, зверніться до рис. 
"Монтаж перемикачів" (необхідно 
вирізати отвори під перемикачі).
Спеціальні форсунки необхідно 
замовляти окремо.
Прилад потребує підключення до 
мережі живлення (без подачі 
електроенергії прилад не функціону-
ватиме).
Витяжка має встановлюватись над 
приладом.
Використання проміжної перегород-
ки не обов'язкове.
Задня стінка та пристінні плінтуси, що 
примикають до приладу, мають бути 
виконані з жаростійкого та 
вогнетривкого матеріалу.
Бокова відстань до термонестійких 
частин меблів чи контактних 
поверхонь, що примикають до 
приладу, має скаладати не менше 
150 мм у випадку відсутності 
термоізоляції.
У випадку комбінації приладу з 
витяжкою VL 414 для забезпечення 
максимальної потужності варильної 
поверхні рекомендоване використан-
ня дефлектора АА 414.
Якщо сумарна потужність встановле-
них газових варильних поверхонь 
перевищує 12 кВт, необхідно 
дотримуватись місцевих норм щодо 
вентиляції та розміру приміщень та 
встановити над приладом витяжку. 
При перевищенні сумарного 
показника потужності 12 кВт 
мінімальна відстань до витяжки має 
складати 70 см.  
Пристрій встановлюється в/на 
стільницю зверху. 
Вага приладу: близько 16 кг.

Підключення
Потужність підключення газу: 6,0 кВт.
Потужність підключення до мережі 
живлення: 15,0 Вт.
Кабель живлення завдовжки 1,4 м  
зі штекером.

мін. 50

мін. 105
макс. 162

мін. 35

R 3

90°

   35

  60

1.4 м

3

45

520 (*535)
380

131

492±2

(*515+2)

280
70

360±2

* з планкою для підгонки
  Зверніть увагу на окремі особливості вбудовування.

* з планкою для підгонки
  Зверніть увагу на окремі особливості вбудовування.

* з кришкою та планкою для підгонки
(Зверніть увагу на асиметричність монтажу спереду
та ззаду, див. окремі вказівки у розділі "Монтаж приладів
з кришкою /планкою для підгонки").

При монтажі приладу з кришкою або у випадку використання планки
для підгонки слід враховувати більшу глибину ніші. Також зверніть
увагу на ширину заглиблення по периметру ніші, зокрема спереду та ззаду.планкою для підгонки.

< 140 < 60< 300
Стандарт

60
 35

мін. 5

SV 401 090
SV 402 090

SV 401 205
SV 402 205

30

Варіанти використання телескопічних штанг

Монтаж перемикачів при встановленні на поверхню
(накладному монтажі)

Монтаж перемикачів при встановленні врівень зі стільницею
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VG 424 210 
Нержавіюча сталь
Ширина: 38 cм
Природний газ, 20 мбар

Аксесуари для монтажу
VA 420 010 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 у 
випадку встановлення на поверхню 
(накладного монтажу)
VA 420 011 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 з 
кришкою / планкою для підгонки у 
випадку встановлення на поверхню 
(накладного монтажу) 
VA 420 000 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 у 
випадку встановлення врівень зі 
стільницею
VA 420 001 
З'єднувальна стрічка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 з 
кришкою / планкою для підгонки у 
випадку встановлення врівень зі 
стільницею
VA 440 010 
Кришка приладу з нержавіючої сталі  
з монтажною планкою
VA 450 400 
Планка для підгонки з нержавіючої 
сталі, 38 см
Аксесуар необхідний у випадку 
компенсації висоти приладу для 
комбінаціі кількох приладів Vario серії, 
якщо у такій комбінації присутній 
прилад з кришкою
SV 402 090 
Телескопічна штанга для панелі 
управління, подовження до 140 мм
SV 402 205 
Телескопічна штанга для панелі 
управління, подовження до 300 мм

Газова варильна поверхня 
Vario серії 400
VG 424

 – Дві двоконтурні конфорки 
потужністю до 4000 Вт

 – Автоматичне швидке запалювання 
конфорок, електронний контроль 
подачі газу

 – Перемикачі на панелі управління з 
суцільної нержавіючої сталі

 – Рамка з високоякісної 
нержавіючої сталі товщиною 3 мм

 – Для встановлення на поверхню 
(накладного монтажу) або для 
встановлення врівень зі 
стільницею

 – Чудово комбінується з іншими 
приладами Vario серії 400

Зони приготування
1 двоконтурна конфорка підвищеної 
потужності (165 Вт – 4000 Вт) для 
посуду ø до 28 см.
1 стандартна двоконтурна конфорка 
(165 Вт – 2000 Вт) для посуду ø до 
28 см.

Управління
Панель управління: перемикачі з 
підсвічуванням, індикація активних 
конфорок та рівня потужності.
Можливість управління однією рукою.
Газовий кран з точним регулюванням 
подачі газу.

Оснащення
Суцільна чавунна решітка для посуду.
Латунні кільця пальників.

Безпека
Електронний контроль подачі газу  
з автоматичним повторним 
запалюван ням.
Автоматичне швидке запалювання.
Автоматичне захисне відключення.

Особливості вбудовування
Параметри розташування ніші для 
вбудовування та отворів під 
перемикачі на меблевому фасаді 
можуть відрізнятися для різних типів 
монтажу (встановлення на поверхню 
(накладний монтаж) чи врівень зі 
стільницею).
При встановленні пристрою з 
кришкою VA 440 або при монтажі з 
використанням планки для підгонки 
VA 450 необхідно передбачити 
додатковий простір по глибині.
У випадку наявності у комбінації хоча б 
одного приладу з кришкою для решти 
приладів необхідно замовити планку 
для підгонки VA 450 для вирівнювання 
глибини вбудовування усіх приладів. 
У випадку комбінування кількох 
приладів Vario серії 400 між ними 
необхідно встановлювати з'єднувальну 
планку VA 420. Для різних типів 
вбудовування слід застосовувати 
відповідні типи з'єднувальних планок. 
Висота бокових країв ніші для 
вбудовування має складати 
щонайменше 10 мм для встановлення 
на поверхню (накладного монтажу) та 
13 мм для встановлення врівень зі 
стільницею відповідно. Бокові краї по 
всьому периметру ніші мають бути 
розташовані під кутом 90°.
Для забезпечення необхідної несучої 
здатності робочої поверхні та 
стабільності приладу, особливо у 
випадку монтажу приладів на тонкі 
стільниці, слід використовувати 
відповідні опорні конструкції. 

При цьому слід враховувати як власну 
вагу приладу, так і можливе додаткове 
навантаження під час експлуатації. 
Додаткові поради щодо встановлення 
приладу врівень з поверхнею:
Прилад може вбудовуватись у 
стільниці з каменю, синтетичних 
матеріалів чи з суцільної деревини.
При цьому слід враховувати такі 
вимоги, як необхідність гідроізоляції 
країв ніші для вбудовування та їх 
жаротривкість.
Щодо можливості вбудовування 
приладу у стільниці, виготовлені з 
інших матеріалів, слід проконсультува-
тися з виробником стільниці.
Для забезпечення рівномірного 
прилягання приладу до ущільнення 
краї ніші мають бути рівними по 
всьому периметру. Використання 
точкового ущільнення неприпустиме.
Ширина з'єднувальних швів може 
варіюватися залежно від допусків по 
розмірам комбінації приладів та 
розміру ніші для вбудовування.

Більш детальна інформація щодо 
особливостей вбудовування приладу 
вказана на стор. 108-115.

При вбудовуванні декількох приладів 
в окремі ніші між краями сусідніх ніш 
необхідно залишати проміжки 
завширшки щонайменше 50 мм.
Інтегровуваний блок управління 
вбудовується у меблеву тумбу на рівні 
висувних шухляд.
Товщина меблевого фасаду має 
складати 16 - 26 мм.
Якщо товщина меблевого фасаду 
перевищує 26 мм, зверніться до рис. 
"Монтаж перемикачів" (необхідно 
вирізати отвори під перемикачі).
Спеціальні форсунки необхідно 
замовляти окремо.
Прилад потребує підключення до 
мережі живлення (без подачі 
електроенергії прилад не функціонува-
тиме).
Витяжка має встановлюватись над 
приладом.
Використання проміжної перегородки 
не обов'язкове.
Задня стінка та пристінні плінтуси, що 
примикають до приладу, мають бути 
виконані з жаростійкого та вогнетрив-
кого матеріалу.
Бокова відстань до термонестійких 
частин меблів чи контактних 
поверхонь, що примикають до 
приладу, має скаладати не менше 150 
мм у випадку відсутності термоізоля-
ції.
У випадку комбінації приладу з 
витяжкою VL 414 для забезпечення 
максимальної потужності варильної 
поверхні рекомендоване використан-
ня дефлектора АА 414.
Якщо сумарна потужність встановле-
них газових варильних поверхонь пере-
вищує 12 кВт, необхідно дотримува-
тись місцевих норм щодо вентиляції та 
розміру приміщень та встановити над 
приладом витяжку. При перевищенні 
сумарного показника потужності 
12 кВт мінімальна відстань до 
витяжки має складати 70 см.  
Пристрій встановлюється в/на 
стільницю зверху. 
Вага приладу: близько 15 кг.

Підключення
Потужність підключення газу: 6,0 кВт. 
Потужність підключення до мережі 
живлення: 15,0 Вт. 
Кабель живлення завдовжки 1,4 м  
зі штекером.

* з планкою для підгонки
  Зверніть увагу на окремі особливості вбудовування.

* з планкою для підгонки
  Зверніть увагу на окремі особливості вбудовування.

* з кришкою та планкою для підгонки
(Зверніть увагу на асиметричність монтажу спереду
та ззаду, див. окремі вказівки у розділі "Монтаж приладів
з кришкою /планкою для підгонки").

< 140 < 60< 300
Стандарт

60
 35

мін. 5

SV 401 090
SV 402 090

SV 401 205
SV 402 205

30

Варіанти використання телескопічних штанг

Монтаж перемикачів при встановленні на поверхню
(накладному монтажі)

Монтаж перемикачів при встановленні врівень зі стільницею

планкою для підгонки.
При монтажі приладу з кришкою або у випадку використання планки
для підгонки слід враховувати більшу глибину ніші. Також зверніть
увагу на ширину заглиблення по периметру ніші, зокрема спереду та ззаду.
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VP 414 110 
Нержавіюча сталь
Ширина: 38 cм

Аксесуари, що входять до комплектаціі
2 лопатки

Аксесуари для монтажу
VA 420 010 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 у 
випадку встановлення на поверхню 
(накладного монтажу)
VA 420 011 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 з 
кришкою / планкою для підгонки у 
випадку встановлення на поверхню 
(накладного монтажу)
VA 420 000 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 у 
випадку встановлення врівень зі 
стільницею
VA 420 001 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 з 
кришкою / планкою для підгонки у 
випадку встановлення врівень зі 
стільницею
VA 440 010 
Кришка приладу з нержавіючої сталі  
з монтажною планкою
VA 450 400 
Планка для підгонки з нержавіючої 
сталі, 38 см
Аксесуар необхідний для компенсації 
висоти приладу у випадку комбінаціі 
кількох приладів Vario серії 400, якщо 
у такій комбінації присутній прилад з 
кришкою

Тепан які Vario серії 400
VP 414

 – Можливість смаження 
безпосередньо на хромованій 
металевій поверхні без посуду

 – Точний поградусний контроль 
температури до 240 °C

 – Оптимальний розподіл тепла
 – Перемикачі на панелі управління з 

суцільної нержавіючої сталі
 – Рамка з високоякісної 

нержавіючої сталі товщиною 3 мм
 – Для встановлення на поверхню 

(накладного монтажу) або для 
встановлення врівень зі 
стільницею

 – Чудово комбінується з іншими 
приладами Vario серії 400

Зони приготування
Поверхня для смаження розміром  
31 х 44 см.

Управління
Панель управління: перемикачі з 
підсвічуванням, індикація рівня 
температури та активних зон 
приготування.
Електронне регулювання температу-
ри у діапазоні від 120°C до 240°C.

Оснащення
Дві зони приготування по 1500 Вт 
кожна, що можуть використовува-
тись як одна суцільна зона або як дві 
окремі.
Режим підтримання страв у теплому 
стані.
Поверхня подібна до чавунного 
посуду - її так само легко чистити.

Безпека
Автоматичне захисне відключення.

Особливості вбудовування
Параметри розташування ніші для 
вбудовування та отворів під перемикачі 
на меблевому фасаді можуть 
відрізнятися для різних типів монтажу 
(встановлення на поверхню (накладний 
монтаж) чи врівень зі стільницею).
При встановленні пристрою з кришкою 
VA 440 або при монтажі з використан-
ням планки для підгонки VA 450 
необхідно передбачити додатковий 
простір по глибині.
У випадку наявності у комбінації хоча б 
одного приладу з кришкою для решти 
приладів необхідно замовити планку 
для підгонки VA 450 для вирівнювання 
глибини вбудовування усіх приладів. 
У випадку комбінування кількох 
приладів Vario серії 400 між ними 
необхідно встановлювати з'єднувальну 
планку VA 420. Для різних типів 
вбудовування слід застосовувати 
відповідні типи з'єднувальних планок. 
Висота бокових країв ніші для 
вбудовування має складати 
щонайменше 10 мм для встановлення 
на поверхню (накладного монтажу) та 
13 мм для встановлення врівень зі 
стільницею відповідно. Бокові краї по 
всьому периметру ніші мають бути 
розташовані під кутом 90°.
Для забезпечення необхідної несучої 
здатності робочої поверхні та 
стабільності приладу, особливо у 
випадку монтажу приладів на тонкі 
стільниці, слід використовувати 
відповідні опорні конструкції.
При цьому слід враховувати як власну 
вагу приладу, так і можливе додаткове 
навантаження під час експлуатації. 

Додаткові поради щодо встановлен-
ня приладу врівень з поверхнею:
Прилад може вбудовуватись у 
стільниці з каменю, синтетичних 
матеріалів чи з суцільної деревини.
При цьому слід враховувати такі 
вимоги, як необхідність гідроізоляції 
країв ніші для вбудовування та їх 
жаротривкість.
Щодо можливості вбудовування 
приладу у стільниці, виготовлені з 
інших матеріалів, слід проконсульту-
ватися з виробником стільниці.
Для забезпечення рівномірного 
прилягання приладу до ущільнення 
краї ніші мають бути рівними по 
всьому периметру. Використання 
точкового ущільнення неприпустиме.
Ширина з'єднувальних швів може 
варіюватися залежно від допусків по 
розмірам комбінації приладів та 
розміру ніші для вбудовування.

Більш детальна інформація щодо 
особливостей вбудовування приладу 
вказана на стор. 108-115.

При вбудовуванні декількох приладів 
в окремі ніші між краями сусідніх ніш 
необхідно залишати проміжки 
завширшки щонайменше 50 мм.
Інтегровуваний блок управління 
вбудовується у меблеву тумбу на 
рівні висувних шухляд.
Товщина меблевого фасаду має 
складати 16 - 26 мм.
Якщо товщина меблевого фасаду 
перевищує 26 мм, зверніться до рис. 
"Монтаж перемикачів" (необхідно 
вирізати отвори під перемикачі).
Бокова відстань до термонестійких 
частин меблів чи контактних 
поверхонь, що примикають до 
приладу, має скаладати не менше 
40 мм у випадку відсутності 
термоізоляції.
Пристрій встановлюється в/на 
стільницю зверху.
Вага приладу: близько 14 кг.

Підключення
Потужність підключення: 3,0 кВт.
Кабель живлення не входить до 
комплекту поставки.
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* з кришкою або планкою для підгонки.
  Зверніть увагу на окремі особливості вбудовування.

** 80 мм поряд зі скобою кріплення кабелю (справа по центру)
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* з кришкою або планкою для підгонки.
  Зверніть увагу на окремі особливості вбудовування.

** 83 мм поряд зі скобою кріплення кабелю (справа по центру)

Поздовжній переріз

заізолювати
силіконом

Монтаж перемикачів при встановленні на поверхню
(накладному монтажі)

Монтаж перемикачів при встановленні врівень зі стільницею

мін.
мін.

ø ø

При монтажі приладу з кришкою або у випадку використання планки
для підгонки слід враховувати більшу глибину ніші. Також зверніть
увагу на ширину заглиблення по периметру ніші, зокрема спереду та ззаду.
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VR 414 110
Нержавіюча сталь
Ширина: 38 cм

Аксесуари, що входять до комплектаціі
1 комплект вулканічного каміння
1 щітка для чищення
2 чавунні решітки для гриля
1 вставка для затримування жиру з 

нержавіючої сталі
1 чавунна сковорідка для смаження 

піврозмірна

Аксесуари для монтажу
VA 420 010 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 у 
випадку встановлення на поверхню 
(накладного монтажу)
VA 420 011 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 з 
кришкою / планкою для підгонки у 
випадку встановлення на поверхню 
(накладного монтажу)
VA 420 000 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 у 
випадку встановлення врівень зі 
стільницею
VA 420 001 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400  
з кришкою / планкою для підгонки у 
випадку встановлення врівень зі 
стільницею
VA 440 010 
Кришка приладу з нержавіючої сталі  
з монтажною планкою
VA 450 400 
Планка для підгонки з нержавіючої 
сталі, 38 см
Аксесуар необхідний для компенсації 
висоти приладу у випадку комбінаціі 
кількох приладів Vario серії 400, якщо 
у такій комбінації присутній прилад з 
кришкою.

Аксесуари, що замовляються окремо
LV 030 000 
Комплект вулканічного каміння для 
дозаповнення
VA 461 000 
Чавунна емальована сковорідка, 
напіврозмірна
Для електрогриля Vario серії 400
Для одночасного смаження та 
приготування на грилі
VA 461 001 
Чавунна емальована сковорідка, 
повнорозмірна
Для електрогриля Vario серії 400
Для смаження великої кількості їжі на 
єдиній великій поверхні

Електричний гриль Vario серії 400
VR 414

 – Дві зони з окремим управлінням
 – Чавунне напіврозмірне деко, що 

дозволяє одночасно 
використовувати пристрій як 
сковорідку для смаження та 
класичний гриль завдяки двум 
зонам з окремим управлінням

 – Відкрита чавунна решітка, 
вулканічне каміння

 – Перемикачі на панелі управління з 
суцільної нержавіючої сталі

 – Рамка з високоякісної 
нержавіючої сталі товщиною 3 мм

 – Для встановлення на поверхню 
(накладного монтажу) або для 
встановлення врівень зі 
стільницею

 – Чудово комбінується з іншими 
приладами Vario серії 400

Управління
Панель управління: перемикачі з 
підсвічуванням, індикація активних 
зон приготування та рівня потужності.
Електронне регулювання потужності 
(12 рівнів).

Оснащення
Варильна поверхня, піддон  
з вулканічним камінням, вставка для 
затримування жиру виконані з 
нержавіючої сталі.
2 нагрівальні елементи з окремим 
управлінням (1500 Вт).
Чавунна решітка з двох частин.

Безпека
Автоматичне захисне відключення.

Особливості вбудовування
Параметри розташування ніші для 
вбудовування та отворів під 
перемикачі на меблевому фасаді 
можуть відрізнятися для різних типів 
монтажу (встановлення на поверхню 
(накладний монтаж) чи врівень зі 
стільницею).
При встановленні пристрою з 
кришкою VA 440 або при монтажі з 
використанням планки для підгонки 
VA 450 необхідно передбачити 
додатковий простір по глибині.
У випадку наявності у комбінації хоча 
б одного приладу з кришкою для 
решти приладів необхідно замовити 
планку для підгонки VA 450 для 
вирівнювання глибини вбудовування 
усіх приладів. 
У випадку комбінування кількох 
приладів Vario серії 400 між ними 
необхідно встановлювати 
з'єднувальну планку VA 420. Для 
різних типів вбудовування слід 
застосовувати відповідні типи 
з'єднувальних планок. 
Висота бокових країв ніші для 
вбудовування має складати 
щонайменше 10 мм для встановлен-
ня на поверхню (накладного монтажу) 
та 13 мм для встановлення врівень зі 
стільницею відповідно. Бокові краї по 
всьому периметру ніші мають бути 
розташовані під кутом 90°.
Для забезпечення необхідної несучої 
здатності робочої поверхні та 
стабільності приладу, особливо у 
випадку монтажу приладів на тонкі 
стільниці, слід використовувати 
відповідні опорні конструкції.
При цьому слід враховувати як 
власну вагу приладу, так і можливе 

додаткове навантаження під час 
експлуатації.
Додаткові поради щодо встановлен-
ня приладу врівень з поверхнею:
Прилад може вбудовуватись у 
стільниці з каменю, синтетичних 
матеріалів чи з суцільної деревини.
При цьому слід враховувати такі 
вимоги, як необхідність гідроізоляції 
країв ніші для вбудовування та їх 
жаротривкість.
Щодо можливості вбудовування 
приладу у стільниці, виготовлені з 
інших матеріалів, слід проконсульту-
ватися з виробником стільниці.
Для забезпечення рівномірного 
прилягання приладу до ущільнення 
краї ніші мають бути рівними по 
всьому периметру. Використання 
точкового ущільнення неприпустиме.
Ширина з'єднувальних швів може 
варіюватися залежно від допусків по 
розмірам комбінації приладів та 
розміру ніші для вбудовування.

Більш детальна інформація щодо 
особливостей вбудовування приладу 
вказана на стор. 108-115.

При вбудовуванні декількох приладів 
в окремі ніші між краями сусідніх ніш 
необхідно залишати проміжки 
завширшки щонайменше 50 мм.
Інтегровуваний блок управління 
вбудовується у меблеву тумбу на 
рівні висувних шухляд.
Товщина меблевого фасаду має 
складати 16 - 26 мм.
Якщо товщина меблевого фасаду 
перевищує 26 мм, зверніться до рис. 
"Монтаж перемикачів" (необхідно 
вирізати отвори під перемикачі).
Бокова відстань до термонестійких 
частин меблів чи контактних 
поверхонь, що примикають до 
приладу, має скаладати не менше 
100 мм.
Пристрій встановлюється в/на 
стільницю зверху.
Вага приладу: близько 26 кг.

Підключення
Потужність підключення: 3,0 кВт.
Кабель живлення не входить до 
комплекту поставки.

* з кришкою або планкою для підгонки.
  Зверніть увагу на окремі особливості вбудовування.

** 102 мм поряд зі скобою кріплення кабелю (справа по центру)

* з кришкою або планкою для підгонки.
  Зверніть увагу на окремі особливості вбудовування.

** 105 мм поряд зі скобою кріплення кабелю (справа по центру)

Монтаж перемикачів при встановленні на поверхню
(накладному монтажі)

Монтаж перемикачів при встановленні врівень зі стільницею

Поздовжній переріз

заізолювати
силіконом

При монтажі приладу з кришкою або у випадку використання планки
для підгонки слід враховувати більшу глибину ніші. Також зверніть
увагу на ширину заглиблення по периметру ніші, зокрема спереду та ззаду.
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VK 414 110 
Нержавіюча сталь
Ширина: 38 cм

Аксесуари, що входять до комплектаціі
2 дека для приготування страв
1 скляна кришка
1 ручка
1 стічний фільтр 
1 кран для зливання води

Аксесуари для монтажу
AG 050 000 
Дренажний набір з запірним 
клапаном, відвідною арматурою  
(з номінальним діаметром 40 мм) та 
з'єднувальною муфтою  (½'' на 1½'')
AG 060 000 
Дренажний набір для відведення 
рідини з пароварок у спеціальну 
ємність
VA 420 010 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400  у 
випадку встановлення на поверхню 
(накладного монтажу)
VA 420 011 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 з 
кришкою / планкою для підгонки у 
випадку встановлення на поверхню 
(накладного монтажу)
VA 420 000 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 у 
випадку встановлення врівень зі 
стільницею
VA 420 001 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400  
з кришкою / планкою для підгонки у 
випадку встановлення врівень зі 
стільницею
VA 440 010 
Кришка приладу з нержавіючої сталі  
з монтажною планкою
VA 450 400 
Планка для підгонки з нержавіючої 
сталі, 38 см
Аксесуар необхідний для компенсації 
висоти приладу у випадку комбінаціі 
кількох приладів Vario серії 400, якщо 
у такій комбінації присутній прилад з 
кришкою

Аксесуари, що замовляються окремо
FK 023 000 
Кошик для макаронних виробів
GE 020 010 
Деко неперфороване
GE 020 020 
Деко перфороване

Електрична пароварка Vario серії 400
VK 414

 – Повноцінна пароварка у форматі 
варильної поверхні

 – Точне регулювання температури 
води у діапазоні від 45°C до 95°C

 – Можливість приготування на  
2 рівнях без змішування смаків

 – Перемикачі на панелі управління з 
суцільної нержавіючої сталі

 – Рамка з високоякісної 
нержавіючої сталі товщиною 3 мм

 – Для встановлення на поверхню 
(накладного монтажу) або для 
встановлення врівень зі 
стільницею

 – Чудово комбінується з іншими 
приладами Vario серії 400

Зони приготування
Можливість наповнення водою:  
від 1 до 6 л.

Управління
Панель управління: перемикачі з 
підсвічуванням, індикація рівня 
температури та зливу води.
Точне електронне регулювання 
температури води у діапазоні від 
45°C до 95°C з кроком 5°C.

Оснащення
Режим приготування на парі з 
електронним регулюванням 
інтенсивності пароутворення для 
готування без тиску.
Автоматичний електронний контроль 
температури закипання.
Кран для відведення води 1/2"  
з електроприводом.

Безпека
Автоматичне захисне відключення.

Особливості вбудовування
Параметри розташування ніші для 
вбудовування та отворів під 
перемикачі на меблевому фасаді 
можуть відрізнятися для різних типів 
монтажу (встановлення на поверхню 
(накладний монтаж) чи врівень зі 
стільницею).
При встановленні пристрою з 
кришкою VA 440 або при монтажі з 
використанням планки для підгонки 
VA 450 необхідно передбачити 
додатковий простір по глибині.
У випадку наявності у комбінації хоча 
б одного приладу з кришкою для 
решти приладів необхідно замовити 
планку для підгонки VA 450 для 
вирівнювання глибини вбудовування 
усіх приладів. 
У випадку комбінування кількох 
приладів Vario серії 400 між ними 
необхідно встановлювати 
з'єднувальну планку VA 420. Для 
різних типів вбудовування слід 
застосовувати відповідні типи 
з'єднувальних планок. 
Висота бокових країв ніші для 
вбудовування має складати 
щонайменше 10 мм для встановлен-
ня на поверхню (накладного монтажу) 
та 13 мм для встановлення врівень зі 
стільницею відповідно. Бокові краї по 
всьому периметру ніші мають бути 
розташовані під кутом 90°.
Для забезпечення необхідної несучої 
здатності робочої поверхні та 
стабільності приладу, особливо у 
випадку монтажу приладів на тонкі 
стільниці, слід використовувати 
відповідні опорні конструкції.
При цьому слід враховувати як 
власну вагу приладу, так і можливе 

додаткове навантаження під час 
експлуатації.
Додаткові поради щодо встановлен-
ня приладу врівень з поверхнею:
Прилад може вбудовуватись у 
стільниці з каменю, синтетичних 
матеріалів чи з суцільної деревини.
При цьому слід враховувати такі 
вимоги, як необхідність гідроізоляції 
країв ніші для вбудовування та їх 
жаротривкість.
Щодо можливості вбудовування 
приладу у стільниці, виготовлені з 
інших матеріалів, слід проконсульту-
ватися з виробником стільниці.
Для забезпечення рівномірного 
прилягання приладу до ущільнення 
краї ніші мають бути рівними по 
всьому периметру. Використання 
точкового ущільнення неприпустиме.
Ширина з'єднувальних швів може 
варіюватися залежно від допусків по 
розмірам комбінації приладів та 
розміру ніші для вбудовування.

Більш детальна інформація щодо 
особливостей вбудовування приладу 
вказана на стор. 108-115.

При вбудовуванні декількох приладів 
в окремі ніші між краями сусідніх ніш 
необхідно залишати проміжки 
завширшки щонайменше 50 мм.
Інтегровуваний блок управління 
вбудовується у меблеву тумбу на 
рівні висувних шухляд.
Товщина меблевого фасаду має 
складати 16 - 26 мм.
Якщо товщина меблевого фасаду 
перевищує 26 мм, зверніться до рис. 
"Монтаж перемикачів" (необхідно 
вирізати отвори під перемикачі).
Нанесення ущільнювача на края ніші 
обов'язкове.
Монтаж приладів VK 414 та VF 414 
безпосередньо поряд один з одним 
не дозволяється.
Бокова відстань до термонестійких 
частин меблів чи контактних поверхонь, 
що примикають до приладу, має 
скаладати не менше 40 мм.
У випадку наявності навісної шафи 
над приладом необхіно встановити 
витяжку.
У випадку встановлення кришки під 
час її закривання необхідно знімати 
скляну кришку приладу.
Пристрій встановлюється в/на 
стільницю зверху.
Вага приладу: близько 16 кг.

Підключення
Потужність підключення: 2,0 кВт.
Кабель живлення не входить до 
комплекту поставки.

Монтаж перемикачів при встановленні на поверхню
(накладному монтажі)

Монтаж перемикачів при встановленні врівень зі стільницею

* з кришкою або планкою для підгонки.
  Зверніть увагу на окремі особливості вбудовування..

Дренажна система 
всередині меблевої тумби:
якщо при стаціонарному 
під'єднанні відсутня 
приймальна воронка, згідно 
стандарту DIN 1986, 
частина 1, необхідно 
встановити запірний 
клапан.
Рекомендуємо дренажний 
набір AG 050 000.

Дренажна система 
всередині меблевої тумби:
якщо при стаціонарному 
під'єднанні присутня 
приймальна воронка, згідно 
стандарту DIN 1986, 
частина 1, рекомендовано 
встановлення запірного 
клапану.
Рекомендуємо дренажний 
набір AG 050 000.

Відведення води у 
водозбірник (напр. відро).
Такий варіант системи 
відведення води можливий 
лише у комбінації з 
дренажним набором
AG 060 000.

Тумба має бути оснащеною 
дверцятами для забезпе-
чення доступу до зливного 
клапана.

* з кришкою або планкою для підгонки.
  Зверніть увагу на окремі особливості вбудовування.

Поздовжній переріз

заізолювати
силіконом

При монтажі приладу з кришкою або у випадку використання планки
для підгонки слід враховувати більшу глибину ніші. Також зверніть
увагу на ширину заглиблення по периметру ніші, зокрема спереду та ззаду.
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VF 414 110 
Нержавіюча сталь
Ширина: 38 см

Аксесуари, що входять до комплектаціі
1 кошик для фритюра

Аксесуари для монтажу
VA 420 010 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 у 
випадку встановлення на поверхню 
(накладного монтажу)
VA 420 011 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 з 
кришкою / планкою для підгонки у 
випадку встановлення на поверхню 
(накладного монтажу)
VA 420 000 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 у 
випадку встановлення врівень зі 
стільницею
VA 420 001 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400  
з кришкою / планкою для підгонки у 
випадку встановлення врівень зі 
стільницею
VA 440 010 
Кришка приладу з нержавіючої сталі  
з монтажною планкою
VA 450 400 
Планка для підгонки з нержавіючої 
сталі, 38 см
Аксесуар необхідний для компенсації 
висоти приладу у випадку комбінаціі 
кількох приладів Vario серії 400, якщо 
у такій комбінації присутній прилад з 
кришкою

Електрофритюрниця Vario серії 400
VF 414

 – Резервуар з трьома окремими 
зонами для уникнення змішування 
смакових якостей

 – Точне регулювання температури 
без падіння рівня потужності

 – Інтегроване кріплення кошика для 
фритюра

 – Перемикачі на панелі управління 
управління з суцільної 
нержавіючої сталі

 – Рамка з високоякісної 
нержавіючої сталі товщиною 3 мм

 – Для встановлення на поверхню 
(накладного монтажу) або для 
встановлення врівень зі 
стільницею

 – Чудово комбінується з іншими 
приладами Vario серії 400

Зони приготування
Резервуар з трьома окремими 
зонами.
Місткість резервуару для олії - 3,5 л.

Управління
Панель управління: перемикачі з 
підсвічуванням, опції "Олія" та "Жир", 
індикація рівня температури.
Електронне регулювання температу-
ри у діапазоні від 135°C до 190°C, з 
кроком 5°C.

Оснащення
Режим очищення приладу.
Режим дбайливого танення жиру.
Зона утворення піни.
Зона фритюру.
Зона для холодної олії.
Відкидний нагрівальний елемент 
(3000 Вт).

Безпека
Зливний кран для олії з функцією 
блокування.
Автоматичне захисне відключення.

Особливості вбудовування
Параметри розташування ніші для 
вбудовування та отворів під 
перемикачі на меблевому фасаді 
можуть відрізнятися для різних типів 
монтажу (встановлення на поверхню 
(накладний монтаж) чи врівень зі 
стільницею).
При встановленні пристрою з 
кришкою VA 440 або при монтажі з 
використанням планки для підгонки 
VA 450 необхідно передбачити 
додатковий простір по глибині.
У випадку наявності у комбінації хоча 
б одного приладу з кришкою для 
решти приладів необхідно замовити 
планку для підгонки VA 450 для 
вирівнювання глибини вбудовування 
усіх приладів. 
У випадку комбінування кількох 
приладів Vario серії 400 між ними 
необхідно встановлювати 
з'єднувальну планку VA 420. Для 
різних типів вбудовування слід 
застосовувати відповідні типи 
з'єднувальних планок. 
Висота бокових країв ніші для 
вбудовування має складати 
щонайменше 10 мм для встановлен-
ня на поверхню (накладного монтажу) 
та 13 мм для встановлення врівень зі 
стільницею відповідно. Бокові краї по 
всьому периметру ніші мають бути 
розташовані під кутом 90°.
Для забезпечення необхідної несучої 
здатності робочої поверхні та 
стабільності приладу, особливо у 
випадку монтажу приладів на тонкі 

стільниці, слід використовувати 
відповідні опорні конструкції.
При цьому слід враховувати як 
власну вагу приладу, так і можливе 
додаткове навантаження під час 
експлуатації.
Додаткові поради щодо встановлен-
ня приладу врівень з поверхнею:
Прилад може вбудовуватись у 
стільниці з каменю, синтетичних 
матеріалів чи з суцільної деревини.
При цьому слід враховувати такі 
вимоги, як необхідність гідроізоляції 
країв ніші для вбудовування та їх 
жаротривкість.
Щодо можливості вбудовування 
приладу у стільниці, виготовлені з 
інших матеріалів, слід проконсульту-
ватися з виробником стільниці.
Для забезпечення рівномірного 
прилягання ніші мають бути рівними 
по всьому периметру. Використання 
точкового ущільнення неприпустиме.
Ширина з'єднувальних швів може 
варіюватися залежно від допусків по 
розмірам комбінації приладів та 
розміру ніші для вбудовування.

Більш детальна інформація щодо 
особливостей вбудовування приладу 
вказана на стор. 108-115.

При вбудовуванні декількох приладів 
в окремі ніші між краями сусідніх ніш 
необхідно залишати проміжки 
завширшки щонайменше 50 мм.
Для можливості використання 
зливного крану для олії меблеву 
тумбу необхідно оснастити 
дверцятами.
Інтегровуваний блок управління 
вбудовується у меблеву тумбу на 
рівні висувних шухляд.
Товщина меблевого фасаду має 
складати 16 - 26 мм.
Якщо товщина меблевого фасаду 
перевищує 26 мм, зверніться до рис. 
"Монтаж перемикачів" (необхідно 
вирізати отвори під перемикачі).
Монтаж приладів VK 414 та VF 414 
безпосередньо поряд один з одним 
не дозволяється.
Бокова відстань до термонестійких 
частин меблів чи контактних поверхонь, 
що примикають до приладу, має 
скаладати не менше 40 мм.
Пристрій встановлюється в/на 
стільницю зверху.
Вага приладу: близько 14 кг.

Підключення
Потужність підключення: 3,0 кВт.
Кабель живлення не входить до 
комплекту поставки.

Монтаж перемикачів при встановленні на поверхню
(накладному монтажі)

Монтаж перемикачів при встановленні врівень зі стільницею

Поздовжній переріз

заізолювати
силіконом

При монтажі приладу з кришкою або у випадку використання планки
для підгонки слід враховувати більшу глибину ніші. Також зверніть
увагу на ширину заглиблення по периметру ніші, зокрема спереду та ззаду.

* з кришкою або планкою для підгонки.
  Зверніть увагу на окремі особливості вбудовування.

* з кришкою або планкою для підгонки.
  Зверніть увагу на окремі особливості вбудовування.
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VL  41 4 110 
Нержавіюча сталь
Вентиляційний елемент
Можливість роботи в режимі 
відведення повітря / рециркуляції з 
використанням зовнішнього 
вентиляційного двигуна AR 
400/401/413
Без двигуна та регулятора

Аксесуари, необхідні для монтажу
AD  49 0 110
Регулятор для витяжок Vario серії 400 
AD  72 4 040 
Сполучний патрубок для циліндричної 
труби з номінальним діаметром 
125 мм
AD  72 4 041 
Сполучний патрубок для циліндричної 
труби з номінальним діаметром 
125 мм
Необхідний для під'єднання до 
приладу VL 414 збоку
AD  85 4 046 
Система пласких прямокутних 
вентиляційних каналів з напрямним 
оребренням
Плаский сполучний патрубок з 
номінальним діаметром 150 мм у 
випадку під'єднання до VL 414

Аксесуари для монтажу
AS  07 0 000 
Сполучний патрубок-подовжувач для 
комбінації приладу з електричною 
пароваркою / електрофритюрницею 
Vario
VA  42 0 010 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 для 
накладного монтажу
VA  42 0 011 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 з 
кришкою для накладного монтажу
VA  42 0 000 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 у 
випадку встановлення врівень зі 
стільницею
VA  42 0 001 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 з 
кришкою/планкою для підгонки у 
випадку встановлення врівень зі 
стільницею
VA  45 0 110 
Планка для підгонки з нержавіючої 
сталі, 11 см
Аксесуар необхідний для компенсації 
висоти приладу у випадку комбінаціі 
кількох приладів Vario серії 400, якщо 
у такій комбінації присутній прилад з 
кришкою

Аксесуари, що замовляються окремо
AA  41 4 010 
Дефлектор для комбінації з газовими 
приладами

Аксеуари для монтажу вентиляційних 
каналів для роботи приладу в режимі 
відведення повітря вказані на стор. 
228-233.

Вбудовувана у стільницю витяжка 
Vario серії 400
VL  414

 – Високоефективна вентиляція 
безпосередньо біля варильної 
поверхні

 – До одного двигуна може 
підключатися до 4 вентиляційних 
елементів, що контролюються 
одним регулятором АА 490

 – Гнучкий розподіл потужності 
двигуна між вентиляційними 
елементами, що забезпечує 
спрямоване відведення кухонних 
випаровувань лише через відкриті 
вентиляційні елементи

 – Рамка з високоякісної 
нержавіючої сталі товщиною 3 мм

 – Для встановлення на поверхню 
(накладного монтажу) або для 
встановлення врівень зі 
стільницею

 – Чудово комбінується з іншими 
приладами Vario серії 400

 – Компактне рішення для 
відведення повітря у поєднанні з 
системою пласких вентиляційних 
каналів AD 8...

 – Простий монтаж приладу для 
роботи у режимі рециркуляції

Продуктивність
Показники максимальної продуктив-
ності у комбінації з зовнішніми 
вентиляційними двигунами вказані у 
таблиці на стор. 246-247.
Рівень шуму залежить від особливос-
тей вбудовування.

Оснащення
Ручне відкривання вентиляційних 
елементів.
Зовнішня заслінка вентиляційного 
елемента виготовлена з нержавіючої 
сталі і придатна для миття у 
посудомийній машині.
Металевий жиропоглинаючий фільтр 
з піддоном для стікання жиру, 
придатні для миття у посудомийній 
машині.
Сенсорне управління витяжним 
двигуном з хоча б одним відкритим 
вентиляційним елементом VL 414. 
Сполучні патрубки не входять до 
комплекту поставки.

Особливості вбудовування
Параметри розташування ніші для 
вбудовування та отворів під 
перемикачі на меблевому фасаді 
можуть відрізнятися для різних типів 
монтажу (встановлення на поверхню 
(накладний монтаж) чи врівень зі 
стільницею).
При встановленні пристрою з 
кришкою VA 440 або при монтажі з 
використанням планки для підгонки 
VA 450 необхідно передбачити 
додатковий простір по глибині.
У випадку наявності у комбінації хоча 
б одного приладу з кришкою для 
решти приладів необхідно замовити 
планку для підгонки VA 450 для 
вирівнювання глибини вбудовування 
усіх приладів. 
У випадку комбінування кількох 
приладів Vario серії 400 між ними 
необхідно встановлювати 
з'єднувальну планку VA 420. Для 
різних типів вбудовування слід 
застосовувати відповідні типи 
з'єднувальних планок. 
Висота бокових країв ніші для 
вбудовування має складати 
щонайменше 10 мм для встановлен-
ня на поверхню (накладного монтажу) 

та 13 мм для встановлення врівень зі 
стільницею відповідно. Бокові краї  
по всьому периметру ніші мають бути 
розташовані під кутом 90°.
Для забезпечення необхідної несучої 
здатності робочої поверхні та 
стабільності приладу, особливо у 
випадку монтажу приладів на тонкі 
стільниці, слід використовувати 
відповідні опорні конструкції.
При цьому слід враховувати як 
власну вагу приладу, так і можливе 
додаткове навантаження під час 
експлуатації.
Додаткові поради щодо встановлен-
ня приладу врівень з поверхнею:
Прилад може вбудовуватись у 
стільниці з каменю, синтетичних 
матеріалів чи з суцільної деревини.
При цьому слід враховувати такі 
вимоги, як необхідність гідроізоляції 
країв ніші для вбудовування та їх 
жаротривкість.
Щодо можливості вбудовування 
приладу у стільниці, виготовлені з 
інших матеріалів, слід проконсульту-
ватися з виробником стільниці.
Для забезпечення рівномірного 
прилягання приладу до ущільнення 
краї ніші мають бути рівними по 
всьому периметру. Використання 
точкового ущільнення неприпустиме.
Ширина з'єднувальних швів може 
варіюватися залежно від допусків по 
розмірам комбінації приладів та 
розміру ніші для вбудовування.

Більш детальна інформація щодо 
особливостей вбудовування приладу 
вказана на стор. 108-115.

При вбудовуванні декількох приладів 
в окремі ніші між краями сусідніх ніш 
необхідно залишати проміжки 
завширшки щонайменше 50 мм.
Робота приладу можлива в режимі 
відведення повітря у комбінації з 
зовнішнім вентиляційним двигуном 
AR 400/401/403 або в режимі 
реціркуляції у комбінації з AR 413.
Рекомендації щодо підключення 
вбудовуваних у стільницю витяжок до 
зовнішніх вентиляційних двигунів з 
вказанням необхідних для монтажу 
вентиляційних каналів наведено на 
стор. 192-195.
Максимальна допустима ширина 
варильної поверхні, розташованої між 
двома приладами VL, складає 60 см.
Для забезпечення максимальної 
потужності роботи газових варильних 
поверхонь при комбінації з приладом 
рекомендоване використання 
дефлектора АА 414 010.
У випадку комбінації приладу з 
газовими варильними поверхнями 
використання пласких прямокутних 
вентиляційних каналів для поєднання 
з зовнішнім вентиляційним двигуном 
не припустиме.
При комбінації з тепан які VP 414 
пласкі прямокутні вентиляційні канали 
не пожна розміщувати під тепан які.
Для довгих ділянок системи 
вентиляційних каналів припустиме 
лише використання системи пласких 
вентиляційних каналів Gaggenau 
AD 8... або системи Naber Compair 
Flow. Використання інших систем 
пласких каналів неможливе.
Сполучні патрубки не входять до 
комплекту поставки. Патрубок з 
номінальним діаметром 125 мм з 
круглим виходом донизу комбінуєт-
сья з AD 724 040, вбік - з AD 724 040 
та AD 724 041. 

Патрубок з номінальним діаметром 
150 мм з пласким виходом вбік 
комбінується з AD 854 042. 
Для парної конфігурації необхідно 
під'єднати два круглі патрубки з 
номінальним діаметром 125 мм або 
два пласкі з номінальним 
діаметром 150 мм до зовншінього 
вентиляційного двигуна AR 4...
При прокладанні каналів через 
підлогу для поєднання циліндричної 
трубки з номінальним діаметром 150 
мм з двома циліндричними трубками 
з номінальним діаметром 125 мм 
слід використовувати Y-подібний 
розгалуджувач AD 754 044.
У випадку використання трьох або 
чотирьох витяжок VL 414 їх необхідно 
під'єднувати безпосередньо до AR 
400 140 без Y-подібного розгалуджу-
вача або повітрозбірника.
При встановленні каналу відведення 
повітря необхідно уникати крутих 
поворотів та звужень труб.
Щоб розрахувати конфігурації 
витяжок, що монтуються у стільницю, 
з максимальною довжиною 
вентиляційних каналів, скористуйтеся 
системою Rodun на нашому сайті 
www.gaggenau.com.
Пристрій встановлюється в/на 
стільницю зверху. Для додаткової 
фіксації зверху прилад закріплюється 
затискачами кожні 30-50 мм.

Підключення
Сполучний кабель завдовжки 2,0 м 
для поєднання вентиляційного 
елемента VL 414 з регулятором 
АА 490.

До АА 490 110
під'єднується
макс. 4 VL 414

Зверніть увагу на особливості вбудовування для:
- розміщення регулятора
- конфігурації з гнучким розподілом потужності

* з кришкою або планкою для підгонки

Плаский канал
з номінальним
діаметром 150 мм
зліва/справа

Циліндричний канал
з номінальним
діаметром 125 мм

Під`єднання плаского каналу з номінальним діаметром 
150 мм зліва/справа з використанням AD 854 046
Під`єднання циліндричного каналу з номінальним 
діаметром 125 мм знизу з використанням AD 724 040
Під`єднання циліндричного каналу з номінальним 
діаметром 125 мм зліва/справа з використанням
AD 724 040 + AD 724 041

Вид зверху

* з планкою для підгонки

До АА 490 110
під'єднується
макс. 4 VL 414

2000

Плаский канал з 
номінальним 
діаметром 150 мм 
зліва/справа 

Кругла трубка, 
номінальний 
діаметр 125 мм

Зверніть увагу на особливості вбудовування для:
- розміщення регулятора
- конфігурації з гнучким розподілом потужності

* з кришкою або планкою для підгонки

Під`єднання плаского каналу з номінальним діаметром 
150 мм зліва/справа з використанням AD 854 046
Під`єднання циліндричного каналу з номінальним 
діаметром 125 мм знизу з використанням AD 724 040
Під`єднання циліндричного каналу з номінальним 
діаметром 125 мм зліва/справа з використанням
AD 724 040 + AD 724 041

При монтажі приладу з кришкою або у випадку використання планки
для підгонки слід враховувати більшу глибину ніші. Також зверніть
увагу на ширину заглиблення по периметру ніші, зокрема спереду та ззаду.

102 Варильні поверхні Vario Варильні поверхні Vario 103



AA  49 0 110 
Нержавіюча сталь

Аксесуари для монтажу
AA  09 0 100 
Комутувальний  підсилювач для 
поєднання двох зовнішніх двигунів

Регулятор для управління 
вентиляційними елементами 
Vario серії 400
AA  490

 – Для під'єднання до одного з 
двигунів витяжки AR 400/401/413

 – Здатний одночасно контролювати 
до 4 вентиляційних елементів, 
під'єднаних до одного двигуна 
витяжки

 – Регулятор з суцільної нержавіючої 
сталі

 – Чудово комбінується з іншими 
приладами Vario серії 400

Управління
Регулятор з кільцевим підсвічуван-
ням та позначками потужності роботи 
приладу.

Оснащення
Електронне регулювання потужності 
(3 рівні).
Інтенсивний режим.
Функція залишкового ходу 
вентилятора.
Сенсорне управління витяжним 
вентилятором з хоча б одним 
відкритим вентиляційним елементом 
VL 414.

Особливості вбудовування
Регулятор можна встановити у 
будь-якій точці між приладами Vario 
серії. Див. варіанти монтажу на 
стор. 114.
При підключенні вентиляційних 
елементів VL 414 до двох різних 
зовнішніх вентиляційних двигунів 
необхідно використовувати два 
регулятора AR 490. 
У випадку підключення вентиляції, що 
працює у режимі відведення повітря, 
до повітряного каналу з джерелом 
відкритого вогню, що сполучається з 
витяжною трубою, слід подбати про 
належний захист системи живлення 
витяжки (оснастити автоматичним 
захисним відключенням). 
Окремий блок електроніки слід 
встановити таким чином, щоб мати 
до нього доступ.

Підключення
Потужність підключення: 365-1040 Вт.
Кабель живлення завдовжки 1,2 м  
зі штекером.

Доступ до
підключення 
кабелю справа
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AL  40 0 120 
Нержавіюча сталь
Ширина: 120 см
Можливість роботи в режимі 
відведення повітря / рециркуляції з 
використанням зовнішніх 
вентиляційних двигунів  
AR 400/401/413
AL  40 0 190 
Нержавіюча сталь
Ширина: 90 см
Можливість роботи в режимі 
відведення повітря / рециркуляції з 
використанням зовнішніх 
вентиляційних двигунів  
AR 400/401/413

Аксесуари, необхідні для монтажу
AD  75 4 045 
Сполучний патрубок для приєднання 
гнучкої алюмінієвої труби до двох 
круглих патрубків з номінальним 
діаметром 150
Встановлюється на AL 400 спереду 
або ззаду
AD  85 4 043 
Сполучний патрубок для приєднання 
до двох пласких патрубків з 
номінальним діаметром 150
Встановлюється на AL 400 знизу
AD  85 4 045 
Сполучний патрубок для приєднання 
до двох пласких патрубків з 
номінальним діаметром 150
Встановлюється на AL 400 спереду 
або ззаду

Аксесуари для монтажу
AA  01 0 410 
Вентиляційна решітка для роботи 
приладу в режимі рециркуляції
Колір: нержавіюча сталь, 90 см, з 
можливістю регулювання за висотою, 
аксесуари для монтажу в комплекті
AA  40 9 400 
Планка для укріплення стільниці 
завдовжки 86 см, для витяжок, що 
встановлюються у стільницю, 
завширшки 106/90 см
Рекомендовано використовувати як 
укріплення для стільниці або замість 
царги шафи
AA  40 9 430 
Планка для уріплення стільниці 
завдовжки 116 см, для витяжок, що 
встановлюються у стільницю, 
завширшки 136/120 см
Рекомендовано використовувати як 
укріплення для стільниці або замість 
царги шафи
ZB  02 0 090 
Вентиляційна решітка цоколю, 
нержавіюча сталь
Аксесуар заввишки 30 мм, 
необхідний для підгонки висоти 
приладу
1 шт. для підгонки висоти на 
31 - 60 мм
2 шт. для підгонки висоти 
на 61 - 70 мм

Вбудовувана у стільницю витяжка 
з телескопічним екраном
AL  400

 – Телескопічна витяжка для 
вбудовування у стільницю з 
можливістю повного складання 
врівень зі стільницею у 
вимкненому стані, чудово 
комбінується з будь-якими 
варильними поверхнями 
Gaggenau 

 – Система світлодіодного 
освітлення усієї робочої поверхні з 
можливістю регулювання 
інтенсивності освітлення

 – Для встановлення на поверхню 
(накладного монтажу) або для 
встановлення врівень зі 
стільницею

Продуктивність
Показники максимальної продуктив-
ності у комбінації з зовнішніми 
вентиляційними двигунами вказані у 
таблиці на стор. 246-247.
Рівень шуму залежить від особливос-
тей вбудовування.

Оснащення
Електронне регулювання потужності 
(3 рівні).
Інтенсивний режим.
Інтервальне увімкнення.
Функція залишкового ходу 
вентилятора.
Індикація забруднення жиропоглина-
ючого фільтра.
Жиропоглинаючий фільтр картридж-
ного типу, придатний для миття у 
посудомийній машині.
Система світлодіодного освітлення.
Знімні заслінки на отворах подачі 
повітря. 
Сполучні патрубки не входять до 
комплекту поставки.

Особливості вбудовування
AL 400 120 (AL 400 190) 
Може поєднуватись з 4 (3) приладами 
Vario серії 200, з 3 (2) приладами Vario 
серії 400 чи з комбінацією варильних 
поверхонь завширшки до 120 (92) см.
Максимальна припустима потужність 
склокерамічних варильних поверхонь у 
комбінації: 12 кВт.
У випадку комбінування з варильними 
поверхнями CE/CI 490 можливе 
встановлення на стільниці завглибшки 
60 см.
Поверхню стільниці між нішами 
(щонайменше 50 мм) необхідно 
укріпити спеціальною опорою. Для 
цього рекомендовано використовувати 
планку для укріплення стільниці 
AA 409 400/430.
Для використання із приладами Vario 
необхідно демонтувати кришки 
приладів.
Прилад може вбудовуватисьу стільниці 
з каменю, синтетичних матеріалів чи з 
суцільної деревини.
При цьому слід враховувати такі 
вимоги, як необхідність гідроізоляції 
країв ніші для вбудовування та їх 
жаротривкість.
Щодо можливості вбудовування 
приладу у стільниці, виготовлені з інших 
матеріалів, слід проконсультуватися з 
виробником стільниці.
У випадку встановлення зовнішнього 
двигуна витяжки у меблеву тумбу слід 
зважати на необхідність забезпечення 
доступу до зливних кранів пароварки та 
фритюрниці.
Духові шафи, температура нагрівання 
яких не перевищує максимально 

допустимої для меблів, можна 
комбінувати із настільною витяжкою, 
якщо дозволяє план вбудовування.
Для елементів з нержавіючої сталі, що 
для комбінування з витяжкою 
потребують зварювання та шліфування, 
рекомендовано тип шліфування 280.
Поверхня: нержавіюча сталь 1.4301 зі 
спеціальною обробкою та шліфуванням 
IIIC. 
 
Для режиму рециркуляції: 
Отвір у цоколі для випуску повітря має 
бути якомога більшим, щоб уникнути 
протягів. 
Отвір у цоколі для випуску повітря 
можна зробити у будь-якому місці. 
Поперечний розріз щонайменше  
720 см². 
Щоб уникнути задимлення під час 
смаження та приготування на грилі 
дотримуйтеся вказівок щодо 
експлуатації VR/VP. 
Для режиму відведення повітря: 
Для максимальної протяжності 
вентиляційних каналів використовувати 
систему пласких труб Gaggenau AD 8... 
або Naber-System Compair Flow.  
Використання інших пласких труб не 
допускається. 
При фронтальному або задньому 
мотажі вентиляційних труб використо-
вують 2 циліндричні вентиляційні 
канали з номінальним діаметром 150 
мм або плаский вентиляційний канал. 
При мотажі вентиляційного каналу 
знизу використовуються 2 пласкі 
вентиляційні канали з номінальним 
діаметром 150 мм (аксесуари для 
монтажу). 

У випадку підключення вентиляції, що 
працює у режимі відведення повітря, 
до повітряного каналу з джерелом 
відкритого вогню, що сполучається з 
витяжною трубою, слід подбати про 
належний захист системи живлення 
витяжки (оснастити автоматичним 
захисним відключенням).

Підключення
Кабель живлення зі штекером 
завдовжки 1,7 м.

Планка для укріплення стільниці АА 409 400/430

Ніша для AL 400, встановлення врівень зі стільницею

Поздовжній розріз
заізолювати силіконом

Поперечний розріз
заізолювати силіконом

Рециркуляція: AL 400 з AR 413 у меблевій тумбі

Для вентиляційного каналу
справа або зліва

мін. 
мін. 

близько

близько

Ніша для

Конфігурації ніші
залежать від конкретного типу 
варильної поверхні

, встановлення врівень зі стільницею

Рециркуляція: AL 400 з AR 413 у меблевій тумбі

мін. 

мін. 

Ніша для

Для під'єднання до вентиляційних каналів спереду чи ззаду 
слід використовувати два сполучні патрубки з номінальним 
діаметром 150 мм: круглі (AD 754 045) чи пласкі (AD 854 045) 
відповідно; для під'єднання ззаду - два пласкі сполучні 
патрубки AD 854 043 з номінальним діаметром 150 мм.

Можливі варіанти під’єднання приладів AL 400 до вентиляційного 
каналу з номінальним діаметром 150 мм

Ззаду /спереду

або

Знизу

та

Два патрубки для 
під`єднання каналу 
спереду / ззаду з 
номінальним 
діаметром 150 мм

або

або
два патрубки для 
під’єднання каналу 
знизу з номінальним 
діаметром 150 мм

Глибина встановлення у меблеву тумбу без задньої стінки для роботи 
в режимі рециркуляції при максимальному рівні потужності з двома 
патрубками з номінальним діаметром 150 мм.

Усі варильні поверхні 
з глибиною ніші 490 мм: мін. 750

мін. 

близько близько

мін. 

Глибина встановлення у меблеву тумбу без задньої стінки для роботи 
в режимі відведення повітря при максимальному рівні потужності з 
двома патрубками з номінальним діаметром 150 мм.

Усі варильні поверхні 
з глибиною ніші 490 мм: мін. 750

мін. 

близько близько

ø

Глибина встановлення у меблеву тумбу без задньої стінки для роботи 
в режимі відведення повітря при прокладанні двох циліндричних 
патрубків з номінальним діаметром 150 мм через підлогу 

Усі варильні поверхні
з глибиною ніші 490 мм: мін. 750

мін. 

близько близько

* Схема монтажу вентиляційної решітки АА 010 410 наведена на стор. 187
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Нижче наведені схеми вбудовування комбінацій приладів серії 400 для накладного монтажу.
Схеми розташування приладів наведено для прикладу.

Залежно від способу монтажу (встановлення на поверхню або врівень зі стільницею, з кришкою або без) необхідно використовувати 
наступні з’єднувальні планки:
VA 420 010: з’єднувальна планка для накладного монтажу без кришки / планки для підгонки
VA 420 011: з’єднувальна планка для накладного монтажу з кришкою / планкою для підгонки

При монтажі з кришкою VA 440 або з планкою для підгонки VA 450 слід враховувати зміну глибини ніші.

Приклади розташування приладів без витяжки VL 414:

Без кришки З кришкою / планкою для підгонки

Прилад
З’єднувальна планка
Прилад
З’єднувальна планка
Прилад

Виступ
Ніша

Прилад
З’єднувальна планка
Прилад
З’єднувальна планка
Прилад

Виступ
Ніша

Прилад
З’єднувальна планка
Прилад

Виступ
Ніша

Приклади розташування приладів з витяжкою VL 414:

Без кришки З кришкою / планкою для підгонки

Прилад
З’єднувальна планка
Витяжка VL
З’єднувальна планка
Прилад
З’єднувальна планка
Витяжка VL
З’єднувальна планка
Прилад

Виступ
Ніша

Розміри ніш для вбудовування комбінацій приладів 400 серії. Накладний монтаж.

Всі розміри вказано у міліметрах Всі розміри вказано у міліметрах

Витяжка VL
З’єднувальна планка
Прилад
З’єднувальна планка
Витяжка VL
З’єднувальна планка
Прилад

Виступ
Ніша

Прилад
З’єднувальна планка
Витяжка VL
З’єднувальна планка
Прилад
З’єднувальна планка
Витяжка VL
З’єднувальна планка
Прилад
З’єднувальна планка
Витяжка VL
З’єднувальна планка
Прилад

Виступ
Ніша
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Нижче наведені схеми вбудовування комбінацій приладів серії 400 для встановлення врівень зі стільницею.
Схеми розташування приладів наведено для прикладу.

Залежно від способу монтажу (встановлення на поверхню або врівень зі стільницею, з кришкою або без) необхідно використовувати 
наступні з’єднувальні планки:
VA 420 000: з’єднувальна планка для встановлення врівень зі стільницею без кришки / планки для підгонки
VA 420 001: з’єднувальна планка для встановлення врівень зі стільницею з кришкою / планкою для підгонки.

При монтажі з кришкою VA 440 або з планкою для підгонки VA 450 слід враховувати зміну глибини ніші.

Приклади розташування приладів без витяжки VL 414:

Без кришки З кришкою / планкою для підгонки

Прилад
З’єднувальна планка
Прилад
З’єднувальна планка
Прилад

Виступ
Ніша
Виступ
Силіконовий шов
Ніша з заглибленням по периметру

Прилад
З’єднувальна планка
Прилад
З’єднувальна планка
Прилад

Виступ
Ніша
Виступ
Силіконовий шов
Ніша з заглибленням по периметру

Прилад
З’єднувальна планка
Прилад

Виступ
Ніша
Виступ
Силіконовий шов
Ніша з заглибленням по периметру

Приклади розташування приладів з витяжкою VL 414:

З кришкою / планкою для підгонкиБез кришки

Прилад
З’єднувальна планка
Витяжка VL
З’єднувальна планка
Прилад
З’єднувальна планка
Витяжка VL
З’єднувальна планка
Прилад

Виступ
Ніша
Виступ
Силіконовий шов
Ніша з заглибленням по периметру

Розміри ніш для вбудовування комбінацій приладів 400 серії. Встановлення врівень зі стільницею.

Витяжка VL
З’єднувальна планка
Прилад
З’єднувальна планка
Витяжка VL
З’єднувальна планка
Прилад

Виступ
Ніша
Виступ
Силіконовий шов
Ніша з заглибленням по периметру

Прилад
З’єднувальна планка
Витяжка VL
З’єднувальна планка
Прилад
З’єднувальна планка
Витяжка VL
З’єднувальна планка
Прилад
З’єднувальна планка
Витяжка VL
З’єднувальна планка
Прилад

Виступ
Ніша
Виступ
Силіконовий шов
Ніша з заглибленням по периметру

Всі розміри вказано у міліметрах Всі розміри вказано у міліметрах
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Розрахунок ширини ніші для накладного монтажу.
На прикладі VI 414, VI 424, VP 414 і двох VL 414.

Приклад Ваша комбінація

Сумарна ширина усіх приладів комбінації в мм (3x 380) + (2x 110) 1360 ……………………………………………

+ Кількість з’єднувальних планок x 3 мм 4 x 3 + 12 ……………………………………………

- Бокові виступи приладів  (10 мм / сторона) 20 – 20 – 20

(A) Сумарна ширина ніші  (в мм) 1352 +/– 2 …………………………………  +/– 2

Глибина ніші залежить від способу монтажу (з кришкою або без).

Розрахунок ширини ніші для встановлення врівень зі стільницею.
На прикладі VI 414, VI 424, VP 414 і двох VL 414.

Приклад Ваша комбінація

Сумарна ширина усіх приладів комбінації в мм (3x 380) + (2x 110) 1360 ……………………………………………

+ Кількість з’єднувальних планок  x 3 мм 4 x 3 + 12 ……………………………………………

- Бокові виступи приладів  (10 мм / сторона) 20 – 20 – 20

(A) Сумарна ширина ніші   (в мм) 1352 +/– 2 …………………………………  +/– 2

+ Бокові виступи приладів  (10 мм / сторона) 20 + 20 + 20

+ Силіконовий шов   (3 мм по периметру) 2 x 3 + 6 + 6

(B) Сумарна ширина ніші з 
заглибленням по периметру                      (в мм) 1378 + 2 …………………………………  0/+ 2

Глибина ніші залежить від способу монтажу (з кришкою / планкою для підгонки або без).

Всі прилади завширшки 38 см можна доукомплектувати кришкою з нержавіючої сталі.
У випадку наявності у комбінації хоча б одного приладу з кришкою для решти приладів необхідно замовити планку для підгонки 
VA 450 для вирівнювання глибини вбудовування усіх приладів.

Залежно від способу монтажу (встановлення на поверхню або врівень зі стільницею, з кришкою або без) необхідно використовувати 
наступні з’єднувальні планки:
VA 420 011: з’єднувальна планка для накладного монтажу з кришкою / планкою для підгонки
VA 420 001: з’єднувальна планка для встановлення врівень зі стільницею з кришкою / планкою для підгонки.

При монтажі приладу з кришкою VA 440 або з планкою для підгонки VA 450 слід враховувати зміну глибини ніші.

мін.

Монтаж з кришкою приладу / планкою для підгонки,
встановлення врівень зі стільницею

мін.

Монтаж з кришкою приладу / планкою для підгонки,
встановлення на поверню (накладний монтаж)

Розміри ніш для вбудовування комбінацій приладів 400 серії.  Розрахунок ширини ніші. Встановлення з кришкою та планкою для підгонки.
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Розташування вентиляційних елементів VL 414
У випадку встановлення кількох вентиляційних елементів 
VL місце та інтенсивність видалення випаровувань може 
регулюватися шляхом ручного відкриття / закриття 
вентиляційних елементів.
Максимальна ширина варильної поверхні, що встановлюється 
між двома модулями VL, не повинна перевищувати 60 см.

Розташування регулятора AA 490 

Регулятор AA 490 може розташовуватися перед будь-яким з 
вентиляційних елементів.
У випадку комбінації з VI 461 можливе поєднання регуляторів 
обох приладів. При цьому мінімальна відстань між 
центральними осями обох регуляторів має складати не менше 
130 мм.

VL 414: Гнучкий розподіл потужності

Регулювання потужності відбувається за допомогою регулятора 
AA 490. При відкритті хоча б одного вентиляційного елемента 
автоматично вмикається зовнішній вентиляційний двигун. До 
одного регулятора можна під'єднати до чотирьох вентиляційних 
елементів.

Можливі комбінації з одним регулятором:
4 VL 414: AR 400 140
3 VL 414: AR 400 140  
2 VL 414: AR 400/401 140/413
1 VL 414: будь-який вентиляціійний двигун AR

Якщо через недостатню потужність необхідно встановити 
другий зовнішній вентиляційний двигун, для нього необхідно 
встановити окремий регулятор. 

Додаткові вказівки щодо монтажу витяжок VL 414
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мін.

мін.

м

VI 270 114 
Панель управління з нержавіючої сталі
Ширина: 70 cм
VI 270 134 
Панель управління з алюмінію
Ширина: 70 cм

Аксесуари для монтажу
VV 200 014 
З'єднувальна планка з нержавіючої 
сталі для комбінації з іншими 
приладами Vario
VV 200 034 
З'єднувальна планка з алюмінію для 
комбінації з іншими приладами Vario

VI 260 114 
Панель управління з нержавіючої сталі
Ширина: 60 cм
VI 260 134 
Панель управління з алюмінію
Ширина: 60 cм

Аксесуари для монтажу
VV 200 014 
З'єднувальна планка з нержавіючої 
сталі для комбінації з іншими 
приладами Vario
VV 200 034 
З'єднувальна планка з алюмінію для 
комбінації з іншими приладами Vario

VG 264 214 
Панель управління з нержавіючої сталі
Ширина: 60 cм 
Природний газ, 20 мбар
VG 264 234 
Панель управління з алюмінію
Ширина: 60 cм 
Природний газ, 20 мбар

Аксесуари для монтажу
SH 260 000 
Шарнір для встановлення кришки 
приладу
VV 200 014 
З'єднувальна планка з нержавіючої 
сталі для комбінації з іншими 
приладами Vario
VV 200 034 
З'єднувальна планка з алюмінію для 
комбінації з іншими приладами Vario

Аксесуари, що замовляються окремо
VD 201 014 
Кришка приладу з сатинованої 
нержавіючої сталі (для даного 
приладу необхідно дві кришки)
VD 201 034 
Кришка приладу з обробленого 
дробострумом алюмінію (для даного 
приладу необхідно дві кришки)

Газова варильна поверхня  
Vario серії 200
VG 264

 – Гармонійно поєднується з іншими 
варильними поверхнями Vario 
серії  200

 – Велика, зручна та безпечна  
панель управління

 – Зручна  чавунна решітка для 
посуду зі спеціальним гладеньким 
покриттям

 – 4 конфорки з загальною 
потужністю 9,4 кВт

Зони приготування
2 конфорки підвищеної потужності 
(560 Вт – 2800 Вт) для посуду 
ø до 22 см.
2 стандартні конфорки 
(380 Вт –1900 Вт) для посуду ø до 22 см.

Управління
Перемикачі  з індикацією активних 
конфорок та рівня потужності.
Можливість управління однією рукою.
Електричне запалювання.
Газовий кран з точним регулюванням 
подачі газу.

Оснащення
Чавунна пласка решітка для посуду з 
двох частин.
Емальовані кришки пальників.

Безпека
Термоелектричний контроль подачі 
газу.

Особливості вбудовування
Спеціальні форсунки необхідно 
замовляти окремо.
Витяжка має встановлюватись над 
приладом.
Використання проміжної перегород-
ки не обов'язкове.
Пристрій встановлюється зверху у 
стільницю.
Спереду та позаду приладу необхідно 
встановити монтажні планки.
Бокова відстань до термонестійких 
частин меблів чи контактних 
поверхонь, що примикають до 
приладу, має скаладати не менше 
150 мм у випадку відсутності 
термоізоляції.
Якщо сумарна потужність встановле-
них газових варильних поверхонь 
перевищує 12 кВт, необхідно 
дотримуватись місцевих норм щодо 
вентиляції та розміру приміщень та 
встановити над приладом витяжку. 
При перевищенні сумарного показника 
потужності 12 кВт мінімальна відстань 
до витяжки має складати 70 см.

 Спеціальні форсунки  
(замовляти по 2 шт.):

 Запч. № 433603 Форсунка для 
природного газу 20 мбар

 Запч. № 419831 Форсунка для 
зрідженого газу 30 мбар

 Запч. № 419830 Форсунка для 
зрідженого газу 50 мбар

Підключення
Потужність підключення газу: 9,4 кВт.
Потужність підключення до мережі 
живлення: 1,0 Вт.
Кабель живлення завдовжки 1,4 м  
зі штекером.

Індукційна варильна поверхня  
Vario серії 200
VI 260

 – Гармонійно поєднується з іншими 
варильними поверхнями Vario 
серії  200

 – Велика, зручна та безпечна  
панель управління

Зони приготування
1 індукційна конфорка ø 21 см 
(2200 Вт, з функцією Boost — 
до 3300 Вт).
2 індукційні конфорки ø 18 см 
(1800 Вт, з функцією Boost — 
до 2500 Вт).
1 індукційна конфорка ø 15 см 
(1400 Вт, з функцією Boost  — 
до 1800 Вт).

Управління
Перемикачі з індикацією активних 
конфорок та рівня потужності.
Електронне регулювання потужності 
(9 рівнів).

Оснащення
Індикація активних конфорок.
Автоматичне розпізнавання наявності 
посуду.
Функція Boost для збільшення 
потужності кожної з конфорок 
(можливість одночасного увімкнення 
функції Boost на 2 конфорках:  
1 ліворуч та 1 праворуч).

Безпека
Індикація залишкового тепла.
Індикація роботи приладу.
Автоматичне захисне відключення.

Особливості вбудовування
Прилад розрахований лише на 
використання спеціалізованого 
феромагнітного посуду для індукційних 
поверхонь. Для оптимального розподілу 
температури рекомендоване 
використання посуду з багатошаровим 
дном
Глибина вбудовування: 49 мм
Рекомендована товщина стільниці 
для монтажу варильної поверхні: 
20 - 40 мм
Рекомендоване використання 
проміжної перегород ки.
Вага приладу: близько 13 кг.  
Прилад необхідно зафіксувати знизу.

Підключення
Потужність підключення: 7,2 кВт.
Кабель живлення завдовжки 1,5 м  
без штекера.

Індукційна варильна поверхня  
Vario серії 200 
VI 270

 – Гармонійно поєднується з іншими 
варильними поверхнями Vario 
серії  200

 – Велика, зручна та безпечна  
панель управління

Зони приготування
1 індукційна конфорка ø 21 см 
(2200 Вт, з функцією Boost — 
до 3300 Вт).
2 індукційні конфорки ø 18 см 
(1800 Вт, з функцією Boost — 
до 2500 Вт).
1 індукційна конфорка ø 15 см 
(1400 Вт, з функцією Boost — 
до 1800 Вт).

Управління
Перемикачі з індикацією активних 
конфорок та рівня потужності
Електронне регулювання потужності 
(9 рівнів).

Оснащення
Індикація активних конфорок.
Автоматичне розпізнавання наявності 
посуду. 
Функція Boost для збільшення 
потужності кожної з конфорок 
(можливість одночасного увімкнення 
функції Boost на 2 конфорках: 
1 ліворуч та 1 праворуч).

Безпека
Індикація залишкового тепла.
Індикація роботи приладу.
Автоматичне захисне відключення.

Особливості вбудовування
Прилад розрахований лише на 
використання спеціалізованого 
феромагнітного посуду для індукційних 
поверхонь. Для оптимального розподілу 
температури рекомендоване 
використання посуду з багатошаровим 
дном.
Глибина вбудовування: 49 мм.
Рекомендована товщина стільниці 
для монтажу варильної поверхні: 
20 - 40 мм.
Рекомендоване використання 
проміжної перегород ки.
Вага приладу: близько 15 кг. Прилад 
необхідно зафіксувати знизу.

Підключення
Потужність підключення: 7,2 кВт.
Кабель живлення завдовжки 1,5 м  
без штекера.
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VE 270 114 
Панель управління з нержавіючої сталі
Ширина: 70 cм

Аксесуари, що входять до комплектаціі
1 шкребок для склокерамічної 

поверхні

Аксесуари для монтажу
VV 200 014 
З'єднувальна планка з нержавіючої 
сталі для комбінації з іншими 
приладами Vario

Варильна поверхня, склокераміка 
Vario серії 200
VE 270

 – Гармонійно поєднується з іншими 
варильними поверхнями Vario 
серії  200

 – Велика, зручна та безпечна   
панель управління

Зони приготування
1 конфорка надшвидкого нагрівання 
Super-Quick ø 14,5 см (1100 Вт) 
з овальною зоною розширення 
до 14,5 x 24 см (2000 Вт).
1 конфорка надшвидкого нагрівання 
Super-Quick ø 14,5 см (1000 Вт), 
розширення до ø 21 см (2200 Вт).
1 конфорка надшвидкого нагрівання 
Super-Quick ø 18 см (1800 Вт).
1 конфорка надшвидкого нагрівання 
Super-Quick ø 14,5 см (1200 Вт).

Управління
Безступеневе регулювання рівня 
потужності.

Оснащення
Індикація активних конфорок.

Безпека
Індикація залишкового тепла для 
кожної конфорки.
Індикація роботи приладу.

Особливості вбудовування
Глибина вбудовування: 58 мм.
При вбудовуванні приладу необхідно 
передбачити 60 мм зазору між 
приладом та боковими стінками за 
умови відсутності проміжної 
перегородки.
Пристрій встановлюється зверху у 
стільницю.
Спереду та позаду приладу необхідно 
встановити монтажні планки.
Вага приладу: близько 13 кг.

Підключення
Потужність підключення: 7,2 кВт.
Кабель живлення не входить до 
комплекту поставки.

VE 260 114 
Панель управління з нержавіючої сталі
Ширина: 60 cм
VE 260 134 
Панель управління з алюмінію
Ширина: 60 cм

Аксесуари, що входять до комплектаціі
1 шкребок для склокерамічної 

поверхні

Аксесуари для монтажу
VV 200 014 
З'єднувальна планка з нержавіючої 
сталі для комбінації з іншими 
приладами Vario
VV 200 034 
З'єднувальна планка з алюмінію для 
комбінації з іншими приладами Vario

Варильна поверхня, склокераміка 
Vario серії 200
VE 260

 – Гармонійно поєднується з іншими 
варильними поверхнями Vario 
серії  200

 – Велика, зручна та безпечна  
панель управління

Зони приготування
2 конфорки надшвидкого нагрівання 
Super-Quick ø 18 см (1800 Вт).
2 конфорки надшвидкого нагрівання 
Super-Quick ø 14,5 см (1200 Вт).

Управління
Безступеневе регулювання рівня 
потужності.

Оснащення
Індикація активних конфорок.

Безпека
Індикація залишкового тепла для 
кожної конфорки.
Індикація роботи приладу.

Особливості вбудовування
Глибина вбудовування: 58 мм.
При вбудовуванні приладу необхідно 
передбачити 60 мм зазору між 
приладом та боковими стінками за 
умови відсутності проміжної 
перегородки.
Рекомендовано встановлення 
приладу у меблеву тумбу завширшки 
щонайменше 60 см.
Пристрій встановлюється зверху у 
стільницю.
Спереду та позаду приладу необхідно 
встановити монтажні планки.
Вага приладу: близько 10 кг.

Підключення
Потужність підключення: 6,0 кВт.
Кабель живлення не входить до 
комплекту поставки.

VI 230 114 
Панель управління з нержавіючої сталі
Ширина: 28 см
VI 230 134 
Панель управління з алюмінію
Ширина: 28 см

Аксесуари для монтажу
SH 230 001
Шарнір для встановлення кришки 
приладу
VV 200 014 
З'єднувальна планка з нержавіючої 
сталі для комбінації з іншими 
приладами Vario
VV 200 034 
З'єднувальна планка з алюмінію для 
комбінації з іншими приладами Vario

Аксесуари, що замовляються окремо
VD 201 014 
Кришка приладу з сатинованої 
нержавіючої сталі
VD 201 034 
Кришка приладу з обробленого 
дробострумом алюмінію

Індукційна варильна поверхня  
Vario серії 200 
VI 230

 – Гармонійно поєднується з іншими 
варильними поверхнями Vario 
серії  200

 – Велика, зручна та безпечна  
панель управління

Зони приготування
1 індукційна конфорка ø 21 см (2200 Вт, 
з функцією Boost – до 3300 Вт).
1 індукційна конфорка ø 15 см (1400 Вт, 
з функцією Boost – до 1800 Вт).

Управління
Перемикачі з індикацією активних 
конфорок та рівня потужності.
Електронне регулювання потужності 
(9 рівнів).

Оснащення
Індикація активних конфорок.
Автоматичне розпізнавання наявності 
посуду.
Функція збільшення потужності Boost 
для обох конфорок.

Безпека
Індикація залишкового тепла.
Індикація роботи приладу.
Автоматичне захисне відключення.

Особливості вбудовування
Прилад розрахований лише на 
використання спеціалізованого 
феромагнітного посуду для 
індукційних поверхонь. Для 
оптимального розподілу температури 
рекомендоване використання посуду 
з багатошаровим дном.
Глибина вбудовування: 50 мм.
Прилад не розрахований на використан-
ня сковорідки Wok WP 400 001.
Прилад необхідно зафіксувати знизу.
Рекомендована товщина стільниці 
для монтажу варильної поверхні: 
20 - 40 мм.
Вага приладу: близько 7 кг.

Підключення
Потужність підключення: 3,6 кВт.
Кабель живлення завдовжки 1,5 м  
без штекера.

мін.

мін.

мін.

мін.
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VG 231 214 
Панель управління з нержавіючої сталі
Ширина: 28 см
Природний газ, 20 мбар
Конфорка Wok потужністю 6,0 кВт
VG 231 234 
Панель управління з алюмінію
Ширина: 28 см
Природний газ, 20 мбар
Конфорка Wok потужністю 6,0 кВт

Аксесуари для монтажу
VV 200 014 
З'єднувальна планка з нержавіючої 
сталі для комбінації з іншими 
приладами Vario
VV 200 034 
З'єднувальна планка з алюмінію для 
комбінації з іншими приладами Vario

Аксесуари, що замовляються окремо
VD 201 014 
Кришка приладу сатинованої 
нержавіючої сталі
VD 201 034 
Кришка приладу з обробленого 
дробострумом алюмінію
WP 400 001 
Сковорідка Wok з багатошарового 
матеріалу
З круглим дном і ручкою, ø 36 см,  
6 л, заввишки 10 см

Газова конфорка Wok Vario серії 200
VG 231

 – Гармонійно поєднується з іншими 
варильними поверхнями Vario 
серії  200

 – Велика, зручна та безпечна   
панель управління

 – Триконтурна конфорка з 
термостійкої міцної латуні, яка 
використовується у професійному 
обладнанні

 – Потужність підключення газу 6,0 кВт

Зони приготування
1 триконтурна конфорка Wok 
(250 Вт – 6000 Вт) для посуду ø до 32.

Управління
Можливість управління однією рукою.
Газовий кран з точним регулюванням 
подачі газу.
Рештка для посуду легко переверта-
ється для закриття кришки.

Оснащення
Чавунна решітка для посуду.
Латунні кільця пальників.

Безпека
Термоелектричний контроль подачі 
газу.

Особливості вбудовування
Максимальна глибина висувної 
шухляди: 42 см.
Пристрій встановлюється зверху у 
стільницю.
Бокова відстань до термонестійких 
частин меблів чи контактних 
поверхонь, що примикають до 
приладу, має скаладати не менше 
150 мм у випадку відсутності 
термоізоляції.
Якщо сумарна потужність встановле-
них газових варильних поверхонь 
перевищує 12 кВт, необхідно 
дотримуватись місцевих норм щодо 
вентиляції та розміру приміщень та 
встановити над приладом витяжку. 
При перевищенні сумарного показника 
потужності 12 кВт мінімальна відстань 
до витяжки має складати 70 см.

Спеціальні форсунки  
(замовляти по 1 шт.):
Запч. № 622148 Форсунка для 
природного газу 20 мбар
Запч. №622150 Форсунка для 
зрідженого газу 50 мбар
Запч. № 622151 Форсунка для 
зрідженого газу 28-30/37 мбар

 
Вага приладу: близько 10 кг. 

Підключення
Потужність підключення газу: 6,0 кВт.
Потужність електричного підключен-
ня до мережі живлення: 1,0 Вт.
Кабель живлення завдовжки 1,4 м.  
зі штекером.

VG 232 214 
Панель управління з нержавіючої сталі
Ширина: 28 см
Природний газ, 20 мбар
VG 232 234 
Панель управління з алюмінію
Ширина: 28 см
Природний газ, 20 мбар

Аксесуари для монтажу
VV 200 014 
З'єднувальна планка з нержавіючої 
сталі для комбінації з іншими 
приладами Vario
VV 200 034 
З'єднувальна планка з алюмінію для 
комбінації з іншими приладами Vario

Аксесуари, що замовляються окремо
VD 201 014 
Кришка приладу з сатинованої 
нержавіючої сталі
VD 201 034 
Кришка приладу обробленого 
дробострумом алюмінію

Газова конфорка Vario серії 200
VG 232

 – Гармонійно поєднується з іншими 
варильними поверхнями Vario 
серії  200

 – Велика, зручна та безпечна   
панель управління

 – Зручна чавунна решітка для 
посуду зі спеціальним гладеньким 
покриттям

Зони приготування
1 конфорка підвищеної потужності 
(560 - 2800 Вт) для посуду ø до 22 см.
1 стандартна конфорка 
(380 - 1900 Вт) для посуду ø до 22 см.

Управління
Можливість управління однією рукою.
Газовий кран з точним регулюванням.

Оснащення
Чавунна пласка решітка для посуду.
Емальовані кришки пальників.

Безпека
Термоелектричний контроль подачі 
газу.

Особливості вбудовування
Максимальна глибина висувної 
шухляди: 42 см. 
Пристрій встановлюється зверху у 
стільницю. 
Бокова відстань до термонестійких 
частин меблів чи контактних 
поверхонь, що примикають до 
приладу, має скаладати не менше 
150 мм у випадку відсутності 
термоізоляції. 
Якщо сумарна потужність встановле-
них газових варильних поверхонь 
перевищує 12 кВт, необхідно 
дотримуватись місцевих норм щодо 
вентиляції та розміру приміщень та 
встановити над приладом витяжку. 
При перевищенні сумарного показника 
потужності 12 кВт мінімальна відстань 
до витяжки має складати 70 см.

Спеціальні форсунки 
(замовляти по 1 шт.):
№запч. 433603 Форсунка для 
природного газу 20 мбар
№запч. 419831 Форсунка для 
зрідженого газу 30 мбар
№запч. 419830 Форсунка для 
зрідженого газу 50 мбар

Підключення
Потужність підключення газу: 4,7 кВт.
Потужність підключення до мережі 
живлення: 1,0 Вт.
Кабель живлення завдовжки 1,4 м  
зі штекером.
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VE 230 114 
Панель управління з нержавіючої сталі
Ширина: 28 cм
VE 230 134 
Панель управління з алюмінію
Ширина: 28 cм

Аксесуари, що входять до комплектаціі
1 шкребок для склокерамічної 

поверхні

Аксесуари для монтажу
SH 230 001 
Шарнір для встановлення кришки 
приладу
VV 200 014 
З'єднувальна планка з нержавіючої 
сталі для комбінації з іншими 
приладами Vario
VV 200 034 
З'єднувальна планка з алюмінію для 
комбінації з іншими приладами Vario

Аксесуари, що замовляються окремо
VD 201 014 
Кришка приладу з сатинованої 
нержавіючої сталі
VD 201 034 
Кришка приладу з обробленого 
дробострумом алюмінію

Варильна поверхня, склокераміка 
Vario серії 200
VE 230

 – Гармонійно поєднується з іншими 
варильними поверхнями Vario 
серії  200

 – Велика, зручна та безпечна   
панель управління

Зони приготування
1 конфорка надшвидкого нагрівання 
Super-Quick ø 14,5 см (1200 Вт).
1 конфорка надшвидкого нагрівання 
Super-Quick ø 12 см (700 Вт) з 
можливістю розширення зони 
приготування до ø 18 см (1800 Вт).

Управління
Безступеневе регулювання рівня 
потужності.

Оснащення
Індикація активних конфорок 
конфорок.

Безпека
Індикація залишкового тепла для 
кожної конфорки.
Індикація роботи приладу.

Особливості вбудовування
Глибина вбудовування приладу: 
44 мм (блок живлення: 65 мм).
Пристрій встановлюється зверху у 
стільницю.
Вага приладу: близько 6 кг.

Підключення
Потужність підключення: 3,0 кВт.
Кабель живлення завдовжки 1,7 м  
без штекера.

VP 230 114 
Панель управління з нержавіючої сталі
Ширина: 28 cм
VP 230 134 
Панель управління з алюмінію
Ширина: 28 cм

Аксесуари, що входять до комплектаціі
2 металеві лопатки

Аксесуари для монтажу
SH 230 001 
Шарнір для встановлення кришки 
приладу
VV 200 014 
З'єднувальна планка з нержавіючої 
сталі для комбінації з іншими 
приладами Vario
VV 200 034 
З'єднувальна планка з алюмінію для 
комбінації з іншими приладами Vario

Аксесуари, що замовляються окремо
VD 201 014 
Кришка приладу з сатинованої 
нержавіючої сталі
VD 201 034 
Кришка приладу з обробленого 
дробострумом алюмінію

Тепан які Vario серії 200
VP 230

 – Гармонійно поєднується з іншими 
варильними поверхнями Vario 
серії  200

 – Велика, зручна та безпечна   
панель управління

 – Можливість смаження 
безпосередньо на хромованій 
металевій поверхні без посуду

 – Точний контроль температури у 
діапазоні до 240°C

 – Режим підтримання страв у 
теплому стані

Зони приготування
Корисна площа поверхні для 
смаження: 22,5 х 39,5 см.

Управління
Режим підтримання страв у теплому 
стані.
Електронне регулювання температу-
ри у діапазоні від 120°C до 240°C.

Оснащення
Нагрівальний елемент: 1800 Вт.
Безшовне зварювання рамки та 
панелі з нержавіючої сталі.

Безпека
Індикація нагрівання та залишкового 
тепла.
Індикація роботи приладу.

Особливості вбудовування
Відстань від верхнього краю робочої 
поверхні до верхнього краю 
проміжної перегородки має 
становити щонайменше 150 мм.
Пристрій встановлюється зверху у 
стільницю. 
Бокова відстань до термонестійких 
частин меблів чи контактних поверхонь, 
що примикають до приладу, має 
скаладати не менше 30 мм у випадку 
відсутності термоізоляції. 
Використання проміжної перегород-
ки обов'язкове; її демонтаж після 
встановлення приладу з метою 
забезпечення захисту від випадкового 
дотикання дозволяється лише за 
допомогою спеціальних інструментів.
Вага приладу: близько 10 кг.

Підключення
Потужність підключення: 1,8 кВт.
Кабель живлення завдовжки 1,7 м  
без штекера.

VR 230 114 
Панель управління з нержавіючої сталі
Ширина: 28 cм
VR 230 134 
Панель управління з алюмінію
Ширина: 28 cм

Аксесуари, що входять до комплектаціі
1 комплект вулканічного каміння
1 щітка для чищення
1 чавунна решіткa для гриля
1 вставка для затримування жиру  

з нержавіючої сталі
1 кришка приладу, нержавіюча 

сталь

Аксесуари для монтажу
VV 200 014 
З'єднувальна планка з нержавіючої 
сталі для комбінації з іншими 
приладами Vario
VV 200 034 
З'єднувальна планка з алюмінію для 
комбінації з іншими приладами Vario

Аксесуари, що замовляються окремо
AM 060 000 
Чавунне деко для смаження
LV 030 000 
Вулканічне каміння для дозаповнення

Електричний гриль Vario серії 200
VR 230

 – Гармонійно поєднується з іншими 
варильними поверхнями Vario 
серії 200

 – Велика, зручна та безпечна   
панель управління

 – 2 зони приготування з окремим 
управлінням

 – Відкрита чавунна решітка, 
вулканічне каміння

Управління
Електронне регулювання потужності 
(9 рівнів).

Оснащення
2 відкидні нагрівальні елементи  
з автономним управлінням (1500 Вт).
Чавунна решітка гриля.
Піддон з нержавіючої сталі для 
вулканічного каміння та вставка для 
затримання жиру придатні для миття 
у посудомийній машині.

Безпека
Автоматичне захисне відключення.

Особливості вбудовування
Пристрій встановлюється зверху у 
стільницю.
Бокова відстань до термонестійких 
частин меблів чи контактних 
поверхонь, що примикають до 
приладу, має скаладати не менше 
200 мм у випадку відсутності 
термоізоляції.
Вага приладу: близько 15 кг.

Підключення
Потужність підключення: 3,0 кВт.
Кабель живлення завдовжки 1,7 м  
без штекера.

мін.

мін.

м
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VK 230 114 
Панель управління з нержавіючої сталі
Ширина: 28 cм
VK 230 134 
Панель управління з алюмінію
Ширина: 28 cм

Аксесуари, що входять до комплектаціі
2 дека для приготування страв
1 скляна кришка
1 ручка
1 стічний фільтр 
1 кран для зливання води

Аксесуари для монтажу
AG 050 000 
Дренажний набір з запірним 
клапаном, відвідною арматурою 
(номінальний діаметр 40 мм) та 
з'єднувальною муфтою  
(½'' на 1½'')
AG 060 000 
Дренажний набір для відведення 
рідини з пароварок у спеціальну 
ємність
VV 200 014 
З'єднувальна планка з нержавіючої 
сталі для комбінації з іншими 
приладами Vario
VV 200 034 
З'єднувальна планка з алюмінію для 
комбінації з іншими приладами Vario 

Аксесуари, що замовляються окремо
FK 023 000 
Кошик для макаронних виробів
GE 020 010 
Деко неперфороване
GE 020 020 
Деко перфороване
VD 201 014 
Кришка приладу з сатинованої 
нержавіючої сталі
VD 201 034 
Кришка приладу з обробленого 
дробострумом алюмінію

Електрична пароварка Vario серії 200
VK 230

 – Гармонійно поєднується з іншими 
варильними поверхнями Vario 
серії 200

 – Велика, зручна та безпечна  
панель управління

 – Повноцінна пароварка у форматі 
варильної поверхні

 – Точне регулювання температури 
води у діапазоні від 45°C до 95°C

 – Можливість приготування на 2 
рівнях без змішування смаків

Зони приготування
Можливість наповнення водою:  
від 1 до 6 л.

Управління
Цифровий багатофункціональний 
дисплей.
Точне електронне регулювання 
температури води у діапазоні від 
45°C до 95°C з кроком 5°C.
Режим приготування на парі  з 
електронним регулюванням 
інтенсивності пароутворення для 
готування без тиску.

Оснащення
Автоматичний електронний контроль 
температури закипання.
Кран для відведення води 1/2" з 
електроприводом.
Електронний таймер короткотривало-
го відліку, до 90 хв.
Спеціальна система нагрівання.

Безпека
Індикація залишкового часу.
Функція "Блокування від дітей".
Індикація роботи приладу.
Автоматичне захисне відключення.

Особливості вбудовування
При вбудовуванні слід враховувати 
необхідність забезпечення доступу до 
зливного крана у меблевій тумбі.
Прилад призначений для стаціонарно-
го підключення до водостоку; 
встановлення без стаціонарного 
підключення можливе з використан-
ням спеціального аксесуару AG 060.
Нанесення ущільнювачу на края ніші 
обов'язкове.
Пристрій встановлюється зверху у 
стільницю.
Бокова відстань до термонестійких 
частин меблів чи контактних 
поверхонь, що примикають до 
приладу, має скаладати не менше 
200 мм у випадку відсутності 
термоізоляції.
У випадку наявності навісної шафи 
над приладом необхідно встановити 
витяжку.
У випадку встановлення кришки під 
час її закривання необхідно знімати 
скляну кришку приладу.
Монтаж приладів VK 230 та VF 230 
безпосередньо поряд один з одним 
не дозволяється.
У випадку комбінації приладу із 
вбудовуваною у стільницю витяжкою 
VL 040/041 останню слід встановлю-
вати ліворуч від приладу.
Вага приладу: близько 11 кг. 

Підключення
Потужність підключення: 2,3 кВт.
Кабель живлення завдовжки 1,7 м  
без штекера.

VF 230 114 
Панель управління з нержавіючої сталі
Ширина: 28 cм

Аксесуари, що входять до комплектаціі
1 кошик для фритюра
1 кришка приладу, нержавіюча сталь

Аксесуари для монтажу
VV 200 014 
З'єднувальна планка з нержавіючої 
сталі для комбінації з іншими 
приладами Vario

Аксесуари, що замовляються окремо
VD 201 014 
Кришка приладу з сатинованої 
нержавіючої сталі

Електрофритюрниця  Vario серії 200
VF 230

 – Гармонійно поєднується з іншими 
варильними поверхнями Vario 
серії  200

 – Велика, зручна та безпечна  
панель управління

 – Резервуар з трьома зонами для 
уникнення змішування смакових 
якостей

 – Точний контроль температури без 
падіння рівня потужності

 – Інтегроване кріплення кошика для 
фритюру

Зони приготування
Резервуар з трьома окремими 
зонами.
Місткість резервуару для олії  - 3,5 л.

Управління
Цифровий багатофункціональний 
дисплей.
Електронне регулювання температу-
ри у діапазоні від 135°C до 190°C  
з кроком 5°C.

Оснащення
Режим бережливого танення жиру.
Зона утворення піни.
Зона фритюру.
Зона для холодної олії.
Відкидний нагрівальний елемент 
(2300 Вт).
Електронний таймер короткотривало-
го відліку, до 90 хв.

Безпека
Індикація залишкового часу.
Система електронного захисту від 
перегрівання.
Функція "Блокування від дітей".
Автоматичне захисне відключення.

Особливості вбудовування
Для можливості використання 
зливного крану для олії меблеву 
тумбу необхідно оснастити 
дверцятами.
Монтаж приладів VK 230 та VF 230 
безпосередньо поряд один з одним 
не дозволяється.
Пристрій встановлюється зверху у 
стільницю.
Вага приладу: близько 10 кг.

Підключення
Потужність підключення: 2,3 кВт.
Кабель живлення завдовжки 1,7 м.  
без штекера.

Дренажна система 
всередині меблевої тумби:
якщо при стаціонарному 
під'єднанні відсутня 
приймальна воронка, згідно 
стандарту DIN 1986, 
частина 1, необхідно 
встановити запірний 
клапан.
Рекомендуємо дренажний 
набір AG 050 000.

Дренажна система 
всередині меблевої тумби:
якщо при стаціонарному 
під'єднанні присутня 
приймальна воронка, згідно 
стандарту DIN 1986, 
частина 1, рекомендовано 
встановлення запірного 
клапану.
Рекомендуємо дренажний 
набір AG 050 000.

Відведення води у 
водозбірник (напр. відро).
Такий варіант системи 
відведення води можливий 
лише у комбінації з 
дренажним набором
AG 060 000.

Тумба має бути оснащеною 
дверцятами для забезпе-
чення доступу до зливного 
клапана.
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Нижче наведено схеми вбудовування комбінацій приладів 200 серії. Спираючись на вказану вище інформацію, зокрема 
на креслення, спеціаліст з вбудовування може вирахувати необхідний розмір ніші для комбінацій, що використовуються 
найчастіше.

Розміри ніш для вбудовування приладів Vario серії 200 Розміри ніш для вбудовування приладів Vario серії 200 
з вентиляцією

 288 Прилад
 – 20 Виступ
 268 Ніша

 288 Прилад
 5 VV 200
 288 Прилад
 581 
 – 20 Виступ
 561 Ніша

 288 Прилад
 5 VV 200
 288 Прилад
 5 VV 200
 288 Прилад
 874 
 – 20 Виступ
 854 Ніша

 288 Прилад
 5 VV 200
 288 Прилад
 5 VV 200
 288 Прилад
 5 VV 200
 288 Прилад
 1167 
 – 20 Виступ
 1147 Ніша

 288 VI, VF, ...
 5 VV 200
 85 VL 041
 5 VV 200
 580 VI, VE, VG 26.
 963 
 – 20 Виступ 
  (10 + 10)
 943 Ніша

 288 VI, VF, ...
 5 VV 200
 85 VL 041
 378 
 – 13,5 Виступ 
  (10 + 3,5)
 364,5 Ніша

 288 VI, VF, ...
 5 VV 200
 85 VL 041
 5 VV 200
 288 VI, VF, ...
 671 
 – 20 Виступ 
  (10 + 10)
 651 Ніша

  (= близько 650)

 85 VL 041
 5 VV 200
 580 VI, VE, VG 26.
 5 VV 200
 85 VL 040
 760 
 – 7 Виступ 
  (3,5 + 3,5)
 753 Ніша

Розміри ніш для вбудовування комбінацій приладів 200 серії.

 288 Прилад
 5 VV 200
 580*/700** Прилад
 873*/993** 
 – 20 Виступ
 853*/973** Ніша

* VI, VE, VG 26. 
** VI, VE 270

VL  04 1 114 
Панель управління з нержавіючої сталі
Вентиляційний eлемент з 
регулятором для роботи в режимі 
відведення повітря / рециркуляції з 
використанням зовнішнього 
вентиляційного двигуна 
AR 400/401/413
VL  04 0 114 
Панель управління з нержавіючої сталі
Доповняльний вентеляційний 
елемент без регулятора
Можливість роботи в режимі 
відведення повітря / рециркуляції з 
використанням зовнішнього 
вентиляційного двигуна 
AR 400/401/413
VL  04 1 134 
Панель управління з алюмінію
Вентиляційний елемент з регулятором
Можливість роботи в режимі 
відведення повітря / рециркуляції з 
використанням зовнішнього 
вентиляційного двигуна 
AR 400/401/413
VL  04 0 134 
Панель управління з алюмінію
Доповняльний вентеляційний 
елемент без регулятора
Можливість роботи в режимі 
відведення повітря / рециркуляції з 
використанням зовнішнього 
вентиляційного двигуна 
AR 400/401/413

Аксесуари, необхідні для монтажу
AD  72 4 040 
Сполучний патрубок для циліндричної 
труби з номінальним діаметром 125 мм
AD  82 4 042 
Система пласких вентиляційних 
каналів з напрямним оребренням
Плаский сполучний патрубок з 
номінальним діаметром 125 мм для 
під'єднання до VL 041/040
AD  85 4 042 
Система пласких прямокутних 
вентиляційних каналів з напрямним 
оребренням
Плаский сполучний патрубок з 
номінальним діаметром 150 мм для 
під'єднання до VL 041/040

Аксесуари для монтажу
AS  07 0 000 
Сполучний патрубок-подовжувач для 
комбінації з електричною пароваркою 
/ електрофритюрницею Vario
LS  04 1 000 
Дефлектор для комбінації VL 040/041 
з газовими варильними поверхнями
VV  20 0 014 
З'єднувальна планка з нержавіючої 
сталі для комбінації з іншими 
приладами Vario
VV  20 0 034 
З'єднувальна планка з алюмінію для 
комбінації з іншими приладами Vario

Аксесуари для монтажу 
вентиляційних каналів, необхідні для 
роботи приладу в режимі відведення 
повітря, вказано на стор. 228-233.

Вбудовувана у стільницю витяжка 
Vario серії 400
VL  040/V L 041

 – Вентиляційний елемент, 
інтегровуваний у стільницю

 – Високоефективна вентиляція 
безпосередньо біля варильної 
поверхні

 – Компактне рішення для 
відведення повітря у поєднанні з 
пласким сполучним патрубком з 
напрямним оребренням AD 8..

 – Простий монтаж приладу для 
роботи у режимі рециркуляції

Продуктивність
Показники максимальної продуктив-
ності у комбінації з зовнішніми 
вентиляційними двигунами вказані у 
таблиці на стор. 246-247.
Рівень шуму залежить від особливос-
тей вбудовування.

Оснащення
Регулювання рівня потужності за 
допомогою регулятора.
4 рівні потужності.
Вентиляційна решітка, придатна для 
миття.
Металевий жиропоглинаючий фільтр 
та піддон для стікання жиру. 
Сполучні патрубки не входять до 
комплекту поставки.

Особливості вбудовування
Прилад не потребує встановлення 
додаткового регулятора.
Робота приладу можлива в режимі 
відведення повітря з зовнішнім 
двигуном AR 400/401/403 або в режимі 
рециркуляції у комбінації з AR 413.
Рекомендації щодо підключення 
вбудовуваних у стільницю витяжок з 
зовнішніми двигунами з вказанням 
необхідних для монтажу вентиляційних 
каналів наведені на стор. 192-195.
Максимальна допустима ширина 
варильної поверхні, розташованої між 
двома приладами VL, складає 60 см 
(Виняток: VI/VE 270).
Для забезпечення максимальної 
потужності роботи газових варильних 
поверхонь при комбінації з приладом 
рекомендоване використання 
дефлектора LS 041 000. У випадку 
комбінації з газовими варильними 
поверхнями використання пласких 
вентиляційних каналів для поєднання 
з зовнішнім вентиляційним двигуном 
не припустиме.
У випадку монтажу приладу з 
дефлектором LS 041 000 використан-
ня сковорідки 
Wok WP 400 001 не є можливим.
У випадку підключення вентиляції, що 
працює у режимі відведення повітря, 
до повітряного каналу з джерелом 
відкритого вогню, що сполучається з 
витяжною трубою, слід подбати про 
належний захист системи живлення 
витяжки (оснастити автоматичним 
захисним відключенням).
Не встановлювати біля шухляд.
Для довгих ділянок системи 
вентиляційних каналів припустиме 
лише використання системи пласких 
вентиляційних каналів Gaggenau 
AD 8.. або системи Naber Compair 
Flow. Використання інших систем 
пласких каналів неможливе.
Для під'єднання до вентиляційних 
каналів знизу чи збоку слід 
використовувати циліндричні канали з 
номінальним діаметром 125 мм, що 
входять до комплекту поставки. За 

бажанням можна використовувати 
пласкі канали з номінальним 
діаметром 125/150 мм зі сполучними 
патрубками AD 824/854 042 
(аксесуари для монтажу).
Для попарного під'єднання слід 
використовувати два циліндричні 
канали з діаметром 125 мм або дві 
трубки з діаметром 125/150 мм, 
приєднуючи їх безпосередньо до 
вентиляційного двигуна AR 4.. .
При прокладанні каналів через 
підлогу для поєднання циліндричного 
каналу з номінальним діаметром 150 
мм з двома циліндричними каналами 
з номінальним діаметром 125 мм 
слід використовувати Y-подібний 
розгалуджувач AD 754 044.
При встановленні каналу відведення 
повтіря необхідно уникати крутих 
поворотів та звужень труб.
Щоб розрахувати конфігурації 
витяжок, що монтуються у стільницю, 
з максимальною довжиною 
вентиляційних каналів, скористуйтеся 
системою Rodun на нашому сайті 
www.gaggenau.com.
Вага приладу: близько 4 кг.

Підключення
Кабель живлення завдовжки 1,5 м  
зі штекером.
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Аксесуари та спеціальні аксесуари до варильних поверхонь Vario 400 серії.

AA 414 010
Дефлектор для комбінації 
вбудовуваних у стільницю витяжок з 
газовими варильними поверхнями

SV 401 090
Телескопічна штанга для панелі 
управління, подовження до 140 мм
SV 401 205
Телескопічна штанга для панелі 
управління, подовження  
до 300 мм

SV 402 090
Телескопічна штанга для панелі 
управління, подовження  
до 140 мм
SV 402 205
Телескопічна штанга для панелі 
управління, подовження  
до 300 мм

SV 405 001
Телескопічна штанга для панелі 
управління, подовження до 80 мм
SV 405 002
Телескопічна штанга для панелі 
управління, подовження до 160 мм
SV 405 003
Телескопічна штанга для панелі 
управління, подовження  
до 320 мм

SV 405 011
Телескопічна штанга для панелі 
управління, подовження  
до 65 мм
SV 405 012
Телескопічна штанга для панелі 
управління, подовження  
до 140 мм

VA 420 000
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 у 
випадку встановлення врівень зі 
стільницею

VA 420 001
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 з 
кришкою / планкою для підгонки для 
встановлення врівень зі стільницею

VA 420 010
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 у 
випадку встановлення на поверхню 
(накладного монтажу)

VA 420 011
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 з 
кришкою / планкою для підгонки для 
встановлення на поверхню 
(накладного монтажу)

VV 401 000 
З'єднувальна планка 25 мм для 
встановлення комбінації кількох 
приладів Vario у ніші, в які раніше 
вже встановлювалися пристрої Vario.
Аксесуар не придатний до комбінації 
з вбудовуваною у стільницею 
витяжкою VL 430/V31.
Для накладного монтажу без кришки

VA 440 010
Кришка приладу з нержавіючої сталі 
з монтажною планкою

VA 450 110
Планка для підгонки з нержавіючої 
сталі 11 см
Аксесуар необхідний для компенсації 
висоти приладу у випадку комбінаціі 
кількох приладів Vario серії 400, якщо 
у такій комбінації присутній прилад з 
кришкою
VA 450 400
Планка для підгонки з нержавіючої 
сталі 38 см
Аксесуар необхідний для компенсації 
висоти приладу у випадку комбінаціі
кількох приладів Vario серії 400, якщо 
у такій комбінації присутній прилад з 
кришкою

VA 450 600
Планка для підгонки з нержавіючої 
сталі 60 см
Аксесуар необхідний для компенсації 
висоти приладу у випадку комбінаціі 
кількох приладів Vario серії 400, якщо 
у такій комбінації присутній прилад з 
кришкою.

VA 450 800
Планка для підгонки з нержавіючої 
сталі 80 см
Аксесуар необхідний для компенсації 
висоти приладу у випадку комбінаціі 
кількох приладів Vario серії 400, якщо 
у такій комбінації присутній прилад з 
кришкою

VA 450 900
Планка для підгонки з нержавіючої 
сталі 90 см
Аксесуар необхідний для компенсації 
висоти приладу у випадку комбінаціі 
кількох приладів Vario серії 400, якщо 
у такій комбінації присутній прилад з 
кришкою

VA 461 000
Чавунна емальована сковорідка, 
напіврозмірна
Для електрогрилю Vario серії 400
Для одночасного смаження та 
приготування на грилі на двох 
окремих зонах готування.

VA 461 001
Чавунна емальована сковорідка, 
повнорозмірна
Для електрогрилю Vario серії 400
Для смаження великої кількості їжі 
на єдиній великій поверхні

WP 400 001
Сковорідка Wok з багатошарового 
матеріалу
З круглим дном і ручкою, ø 36 см,  
6 л, заввишки 10 см

WZ 400 001
Кільце-підставка для сковорідки Wok
Виключно для використання з VI 414

AM 060 000
Чавунна жаровня

LS 041 000
Дефлектор для комбінації 
вбудовуваних у стільницю витяжок 
VL 040/041 з газовими варильними 
поверхнями

SH 230 001
Шарнір для встановлення кришки 
приладу

SH 260 000
Шарнір для встановлення кришки 
приладу

VD 201 014
Кришка приладу з сатинованої 
нержавіючої сталі

VD 201 034
Кришка приладу з обробленого 
дробострумом алюмінію

VV 200 014
З'єднувальна планка з нержавіючої 
сталі для комбінації з іншими 
приладами Vario

VV 200 034
З'єднувальна планка з алюмінію для 
комбінації з іншими приладами Vario

Аксесуари та спеціальні аксесуари до варильних поверхонь Vario 200 серії.
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AA 090 100
Комутувальний  підсилювач для 
поєднання двох зовнішніх 
вентиляційних двигунів

AD 724 040
Сполучний патрубок для 
циліндричного каналу з номінальним 
діаметром 125 мм.
Для пристроїв VL 414/041/040
Для під'єднання до VL 414 збоку 
необхідно використовувати 
перехідник AD 724 041

AD 724 041
Сполучний патрубок для циліндричної 
труби з номінальним діаметром 125 мм.
Необхідний для під'єднання 
до VL 414 збоку.

AD 854 046
Система пласких прямокутних 
вентиляційних каналів з напрямним 
оребренням
Плаский сполучний патрубок з 
номінальним діаметром 150 мм для 
під'єднання до VL 414.
Забезпечує максимальну ефективність 
роботи приладу у випадку 
використання довгих вентиляційних 
каналів завдяки заокругленому 
профілю каналів та напрямному 
оребренню на поворотних ділянках 
каналу. 
Зручність вбудовування навіть при 
поєднанні з каналами з номінальним 
діаметром 150 мм дозволяє 
вбудовування аксесуару навіть у 
підлогові конструкції.

AG 050 000
Дренажний набір з запірним 
клапаном, відвідною арматурою 
(DN 40) та з'єднувальною муфтою 
(½'' на 1½'')

AG 060 000
Дренажний набір для відведення 
рідини з пароварок у спеціальну 
ємність

AS 070 000
Сполучний патрубок-подовжувач для 
комбінації приладу з електричною 
пароваркою / електрофритюрницею 
Vario

FK 023 000
Кошик для макаронних виробів

GE 020 010
Деко неперфороване

GE 020 020
Деко перфороване

LV 030 000
Вулканічне каміння для 
дозаповнення

Аксесуари та спеціальні аксесуари до варильних поверхонь Vario 400 та 200 серій.
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Індукційні варильні поверхні Vario серії 400.

Тип приладу
Індукційна 
варильна поверхня

Індукційна 
варильна поверхня

Індукційна варильна 
поверхня з суцільною 
зоною приготування

Індукційна 
варильна поверхня

Індукційна 
варильна поверхня

Індукційна 
варильна поверхня

Серія 400 серія 400 серія 400 серія 400 серія 400 серія
Ширина 90,8 80,4 80,4 59 38 38
Панель управління з нержавіючої сталі з інтегрованими перемикачами
Панель управління з алюмінію з інтегрованими перемикачами
Інтегровані перемикачі
Перемикачі на меблевому фронті VI 491 110² VI 481 110² VI 461 110² VI 414 110² VI 424 110²
Сенсорний TFT-дисплей CX 480 111²
Матеріал варильної поверхні / рамки завтовшки 3 мм: сатинована нержавіюча сталь –/• –/• –/• –/• –/• –/•
Матеріал варильної поверхні / рамки: сатинована нержавіюча сталь
Матеріал варильної поверхні / рамки: оброблена дробострумом нержавіюча сталь
Матеріал варильної поверхні: склокераміка • • • • • •
Для встановлення на поверхню (накладного монтажу) • • • • • •
Для встановлення врівень з поверхнею • • • • • •
Чавунна решітка для посуду врівень з поверхнею
Прилад приварюється до робочої поверхні з нержавіючої сталі
Зони приготування / можливі комбінації

Кількість зон приготування / максимальна кількість посуду 5 4 4 3 1 2
Конфорка надшвидкого приготування Super-Quick ø 14,5 см (1200 Вт)
Конфорка надшвидкого приготування Super-Quick ø 18 см (1800 Вт)
Конфорка надшвидкого приготування Super-Quick ø 12 см (700 Вт) / ø 18 см (1800 Вт)
Конфорка надшвидкого приготування Super-Quick ø 14,5 см (1000 Вт) / ø 21 см (2200 Вт)
Конфорка надшвидкого приготування Super-Quick ø 18 см (1500 Вт) / ø 23 см (2400 Вт)

Конфорка надшвидкого приготування Super-Quick ø 14,5 см (1100 Вт) /
зоною смаження 14,5 х 24 см (2000 Вт)

Індукційна конфорка ø 15 см (1400 / 1800 Вт)                                                    1 2 1 1
Індукційна конфорка ø 18 см (1800 / 2500 Вт)                                                    2
Індукційна конфорка ø 21 см (2200 / 3300 Вт)                                                    1 1 1 1
Індукційна конфорка ø 28 см (2400 / 3600 Вт)                                                    1
Індукційна конфорка Wok ø 18 см (1800 / 2500 Вт) / 
ø 28 см (2800 / 3600 Вт)                                                                                        

1

Індукційна конфорка ø 18 см (1800 / 2500 Вт) / ø 28 см (2800 / 4400 Вт)      1

Індукційна конфорка ø 21 см (2200 / 3300 Вт) / ø 26 см (2600 / 3400 Вт) /
ø 32 см (3300 / 4600 Вт)                                                                                        

1

Оснащення / аксесуари

Електронне регулювання рівня потужності • • • • • •
Кількість рівнів потужності 12 12 17 12 12 12
Автоматичне розпізнавання посуду • • • • • •
Індикація залишкового тепла • • • • • •
Автоматичний таймер приготування •
Кількість конфорок з функцією Boost 5 4 4 3 1 2
Автоматичне захисне відключення • • • • • •
Кільце-підставка для сковорідки Wok WZ 400 001¹
Сковорідка Wok WP 400 001¹
Кришка з нержавіючої сталі VA 440 010¹,² VA 440 010¹,²
Кришка з алюмінію - -
Підключення

Потужність підключення до мережі живлення, кВт 10,8 7,2 7,2 7,2 3,6 3,6

• Стандартна комплектація.     – Оснащення / аксесуар відсутні.
¹ Спеціальні аксесуари.
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Тип приладу
Індукційна 
варильна 
поверхня

Індукційна 
варильна 
поверхня

Індукційна 
варильна 
поверхня

Склокерамічна 
варильна поверхня

Склокерамічна 
варильна поверхня

Склокерамічна 
варильна поверхня

Серія 200 серія 200 серія 200 серія 200 серія 200 серія 200 серія
Ширина (см) 70 58 28,8 70 58 28,8
Панель управління з нержавіючої сталі з інтегрованими перемикачами VI 270 114 VI 260 114 VI 230 114 VE 270 114 VE 260 114 VE 230 114 
Панель управління з алюмінію з інтегрованими перемикачами VI 270 134 VI 260 134 VI 230 134 VE 260 134 VE 230 134 
Інтегровані перемикачі
Перемикачі на меблевому фронті
Сенсорний TFT-дисплей
Матеріал варильної поверхні / рамки завтовшки 3 мм: сатинована нержавіюча сталь
Матеріал варильної поверхні / рамки: сатинована нержавіюча сталь
Матеріал варильної поверхні / рамки: оброблена дробострумом нержавіюча сталь
Матеріал варильної поверхні: склокераміка • • • • • •
Для встановлення на поверхню (накладного монтажу) • • • • • •
Для встановлення врівень з поверхнею
Чавунна решітка для посуду врівень з поверхнею
Прилад приварюється до робочої поверхні з нержавіючої сталі
Зони приготування / можливі комбінації

Кількість зон приготування / максимальна кількість посуду 4 4 2 4 4 2
Конфорка надшвидкого приготування Super-Quick ø 14,5 см (1200 Вт) 1 2 1
Конфорка надшвидкого приготування Super-Quick ø 18 см (1800 Вт) 1 2
Конфорка надшвидкого приготування Super-Quick ø 12 см (700 Вт) / ø 18 см (1800 Вт) 1
Конфорка надшвидкого приготування Super-Quick ø 14,5 см (1000 Вт) / ø 21 см (2200 Вт) 1
Конфорка надшвидкого приготування Super-Quick ø 18 см (1500 Вт) / ø 23 см (2400 Вт)
Конфорка надшвидкого приготування Super-Quick ø 14,5 см (1100 Вт) / зона смаження 
14,5 х 24 см (2000 Вт)
Індукційна конфорка ø 15 см (1400 / 1800 Вт) 1 1 1
Індукційна конфорка ø 18 см (1800 / 2500 Вт) 2 2
Індукційна конфорка ø 21 см (2200 / 3300 Вт) 1 1 1
Індукційна конфорка ø 28 см (2400 / 3600 Вт)
Індукційна конфорка Wok ø 18 см (1800 / 2500 Вт) / ø 28 см (2800 / 3600 Вт)
Індукційна конфорка ø 18 см (1800 / 2500 Вт) / ø 28 см (2800 / 4400 Вт)
Індукційна конфорка ø 21 см (2200 / 3300 Вт) / ø 26 см (2600 / 3400 Вт) / 
ø 32 см (3300 / 4600 Вт)
Оснащення / аксесуари

Електронне регулювання рівня потужності • • •
Кількість рівнів потужності 9 9 9 9 9 9
Автоматичне розпізнавання посуду • • •
Індикація залишкового тепла • • • • • •
Автоматичний таймер приготування
Кількість конфорок з функцією Boost 4 4 2
Автоматичне захисне відключення • • •
Кільце-підставка для сковорідки Wok
Сковорідка Wok
Кришка з нержавіючої сталі - - VD 201 014¹ - - VD 201 014¹
Кришка з алюмінію - - VD 201 034¹ - - VD 201 034¹
Підключення

Потужність підключення до мережі живлення кВт 7,2 7,2 3,6 7,2 6,0 3,0

• Стандартна комплектація.     – Оснащення / аксесуар відсутні..
¹ Спеціальні аксесуари

Індукційні та склокерамічні варильні поверхні Vario серії 200.
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Газові варильні поверхні Vario серії 400.

Тип приладу
Газова 
варильна поверхня

Газова 
конфорка Wok

Газова 
варильна поверхня

Серія Серія 400 Серія 400 Серія 400
Природний газ 20 мбар • • •
Ширина (см) 90,8 38 38
Панель управління з нержавіючої сталі з інтегрованими 
перемикачами
Панель управління з алюмінію з інтегрованими перемикачами
Інтегровані перемикачі
Перемикачі на меблевому фронті VG 491 210² VG 414 210² VG 424 210²
Матеріал варильної поверхні / рамки завтовшки 3 мм: 
сатинована нержавіюча сталь

•/• •/• •/•ц

Матеріал варильної поверхні / рамки: сатинована нержавіюча 
сталь
Матеріал варильної поверхні / рамки: оброблена дробострумом 
нержавіюча сталь
Матеріал варильної поверхні: склокераміка
Для встановлення на поверхню (накладного монтажу) • • •
Для встановлення врівень з поверхнею • • •
Чавунна решітка для посуду врівень з поверхнею
Прилад приварюється до робочої поверхні з нержавіючої сталі
Зони приготування

Кількість зон приготування 5 1 2
Конфорка Wok з трьома контурами (180 - 5600 Вт)
Конфорка Wok з трьома контурами (250 - 5000 Вт)
Конфорка Wok з трьома контурами (250 - 6000 Вт)
Конфорка Wok з трьома контурами (300 - 5000 Вт) 1
Конфорка Wok з трьома контурами (300 - 6000 Вт) 1
Двоконтурна конфорка підвищеної потужності (150 - 4000 Вт) 2 1
Стандартна двоконтурна конфорка (150 - 2000 Вт) 2 1
Двоконтурна конфорка підвищеної потужності (165 - 4000 Вт)
Стандартна двоконтурна конфорка (165 - 2000 Вт)
Конфорка підвищеної потужності (560 - 2800 Вт)
Конфорка підвищеної потужності (590 - 2800 Вт)
Стандартна конфорка (380 - 1900 Вт)
Оснащення / аксесуари

Електронне регулювання рівня потужності
Кількість рівнів потужності
Автоматичне швидке запалювання • • •
Електронний контроль подачі газу з функцією повторного 
запалювання

• • •

Електричне запалювання
Індикація залишкового тепла
Автоматичне захисне відключення
Чавунна решітка для посуду з 3х частин суцільна суцільна
Кришка з нержавіючої сталі VA 440 010¹,² VA 440 010¹,²
Кришка з алюмінію - -
Сковорідка Wok WP 400 001¹ WP 400 001¹
Підключення

Потужність підключення газу (кВт) 18,0 5,0 6,0
Потужність підключення до мережі живлення (Вт) 15,0 15,0 15,0

•  Стандартна комплектація.     – Оснащення / аксесуар відсутні.
¹  Спеціальні аксесуари..
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Тип приладу
Газова варильна 
поверхня

Газова 
конфорка Wok

Газова 
варильна поверхня

Серія 200 серія 200 серія 200 серія
Природний газ 20 мбар • • •
Ширина (cм) 58 28,8 28,8
Панель управління з нержавіючої сталі з інтегрованими 
перемикачами

VG 264 214 VG 231 214 VG 232 214

Панель управління з алюмінію з інтегрованими перемикачами VG 264 234 VG 231 234 VG 232 234
Інтегровані перемикачі
Перемикачі на меблевому фронті
Матеріал варильної поверхні / рамки: сатинована нержавіюча 
сталь

•/– •/– •/–

Матеріал варильної поверхні / рамки: оброблена дробострумом 
нержавіюча сталь

–/• –/• –/•

Матеріал варильної поверхні: склокераміка
Для встановлення на поверхню (накладний монтаж) • • •
Для встановлення врівень з поверхнею
Чавунна решітка для посуду врівень з поверхнею
Прилад приварюється до робочої поверхні з нержавіючої сталі
Зони приготування

Кількість зон приготування 4 1 2
Конфорка Wok з трьома контурами (180 - 5600 Вт)
Конфорка Wok з трьома контурами (250 - 5000 Вт)
Конфорка Wok з трьома контурами (250 - 6000 Вт) 1
Конфорка Wok з трьома контурами (300 - 5000 Вт)
Конфорка Wok з трьома контурами (300 - 6000 Вт)
Двоконтурна конфорка підвищеної потужності (165 - 4000 Вт)
Стандартна двоконтурна конфорка (165 - 2000 Вт)
Конфорка підвищеної потужності (560 - 2800 Вт) 2 1
Конфорка підвищеної потужності (590 - 2800 Вт)
Стандартна конфорка (380 - 1900 Вт) 2 1
Оснащення / аксесуари

Електронне регулювання рівня потужності
Автоматичне швидке запалювання
Електронний контроль подачі газу з функцією повторного 
запалювання
Електричне запалювання • • •
Індикація залишкового тепла
Автоматичне захисне відключення
Чавунна решітка для посуду з 2х частин суцільна суцільна
Кришка з нержавіючої сталі 2x VD 201 014¹ VD 201 014¹ VD 201 014¹
Кришка з алюмінію 2x VD 201 034¹ VD 201 034¹ VD 201 034¹
Сковорідка Wok WP 400 001¹
Підключення

Потужність підключення газу  (кВт) 9,4 6,0 4,7
Потужність підключення до мережі живлення (Вт) 1,0 1,0 1,0

•  Стандартна комплектація.    – Оснащення / аксесуар відсутні.
¹  Спеціальні аксесуари.

Газові варильні поверхні Vario серії 200.
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Спеціальні варильні поверхні Vario серії 400 та 200.

Тип приладу Тепан які
Електричний 
гриль

Електрична 
пароварка

Електрофритюрниця Тепан які Електричний гриль
Електрична 
пароварка

Електрофритюрниця

Серія 400 серія 400 серія 400 серія 400 серія 200 серія 200 серія 200 серія 200 серія
Ширина 38 38 38 38 28,8 28,8 28,8 28,8
Панель управління з нержавіючої сталі з інтегрованими перемикачами VP 230 114 VR 230 114 VK 230 114 VF 230 114 
Панель управління з алюмінію з інтегрованими перемикачами VP 230 134 VR 230 134 VK 230 134 
Перемикачі на меблевому фронті VP 414 110 VR 414 110 VK 414 110 VF 414 110
Матеріал варильної поверхні / рамки завтовшки 3 мм: сатинована 
нержавіюча сталь

•/• •/• •/• •/•

Матеріал варильної поверхні / рамки: сатинована нержавіюча сталь •/- -/- -/- -/-
Матеріал варильної поверхні / рамки: оброблена дробострумом 
нержавіюча сталь

-/• -/• -/• -/•

Матеріал варильної поверхні: склокераміка - - - -
Для встановлення на поверхню (накладного монтажу) • • • • • • • •
Для встановлення врівень з поверхнею • • • •
Чавунна решітка для посуду врівень з поверхнею
Прилад приварюється до робочої поверхні з нержавіючої сталі
Зони приготування

Кількість зон приготування (шт) 2 2 1 1 1 2 1 1
Потужність (кВт) 2 x 1,5 2 x 1,5 2 3 1,8 2 x 1,5 2,3 2,3
Можливий діапазон температур (°С) 120 – 240 45 – 95 135 – 190 120 – 240 45 – 95 135 – 190
Кількість рівнів потужності 12 12 12 12 13 9 9 9
Оснащення / аксесуари

Електронне регулювання рівня потужності • • • • • • •
Режим бережливого танення жиру • •
Зона холодної олії • •
Зона утворення піни • •
Місткість (л) 1-6 3,5 1-6 3,5
Кошик для фритюру • •
Режими очищення •
Електронне регулювання кількості пари • •
Автоматичний електронний контроль температури закипання • •
Деко перфороване / неперфороване •/• •/•
Кошик для макаронних виробів FK 023 000¹ FK 023 000¹
Скляна кришка • •
Стічний фільтр • •
Чавунна решітка гриля 2 1
Контейнер з нержавіючої сталі з вулканічним камінням • •
Вставка для затримування жиру • •
Твердохромована поверхня для готування •
Багатошарова поверня для готування з нержавіючої сталі •
Режим підтримання страв у теплому стані • •
Індикація залишкового тепла • • • • •
Багатофункціональний дисплей • •
Кран для зливання води з електроприводом • •
Дренажний набір AG 050/AG 060¹ AG 050/AG 060¹
Таймер короткотривалого приготування • •
Автоматичний таймер приготування •
Функція "Блокування від дітей" • •
Автоматичне захисне відключення • • • • • • •
Кришка з нержавіючої сталі VA 440 010 VA 440 010 VA 440 010 VA 440 010 VD 201 014¹ •² VD 201 014¹ VD 201 014¹
Кришка з алюмінію VD 201 034¹ •² VD 201 034¹ -
Піврозмірна чавунна сковорідка •
Повнорозмірна чавунна сковорідка VA 461 001 AM 060 000¹
Щітка для чищення • •
Лопатка 2 2
Підключення

Потужність підключення до мережі живлення (кВт) 3,0 3,0 2,0 3,0 1,8 3,0 2,3 2,3

• Стандартна комплектація.    – Оснащення / аксесуар відсутні.
¹ Спеціальні аксесуари.    
² В залежності від кольору приладу
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CG 492 210 
Нержавіюча сталь
Ширина: 100 cм
Природний газ, 20 мбар
Конфорка Wok потужністю 6 кВт

Необхідні аксесуари для монтажу
CA 429 410 
Набір монтажних рамок: декоративна 
рамка (з можливістю приварювання 
до стільниці) та каркасна рамка

Аксесуари для монтажу
SV 405 022 
Телескопічна штанга для панелі 
управління, подовження до 115мм
SV 405 032 
Телескопічна штанга для панелі 
управління, подовження до 160 мм

Аксесуари, що замовляються окремо
WP 400001 
Сковорідка Wok з багатошарового 
матеріалу
З круглим дном і ручкою, ø 36 см,  
6 л, заввишки 10 см

Газова варильна поверхня серії 400
CG 492

 – 5 конфорок з загальною 
потужністю підключення газу  
18,0 кВт

 – Чавунні решітки для посуду  
зі спеціальним гладеньким 
покриттям, що встановлюються 
врівень зі стільницею

 – Електронний контроль подачі газу 
з автоматичним швидким 
запалюванням

 – Перемикачі на панелі управління з 
суцільної нержавіючої сталі

Зони приготування
1 триконтурна конфорка Wok  
(300 Вт –  6000 Вт) для посуду ø 32 см.
2 двоконтурні конфорки підвищеної 
потужності (165 Вт – 4000 Вт) для 
посуду ø до 28 см.
2 стандартні двоконтурні конфорки 
(165 Вт – 2000 Вт) для посуду 
ø до 28 см.

Управління
Перемикачі з індикацією активних 
конфорок та рівня потужності.
Можливість управління однією 
рукою.
Газовий кран з точним регулюванням 
подачі газу.

Оснащення
Чавунна решітка для посуду з рівною 
поверхнею з трьох частин, що 
встановлюється врівень зі 
стільницею.
Латунні кільця пальників.

Безпека
Електронний контроль подачі газу  
з автоматичним повторним 
запалюванням.
Автоматичне швидке запалювання 
конфорок.

Особливості вбудовування
Набір монтажних рам (обовязкові 
аксесуари для монтажу) можна 
заздалегідь надіслати виробникові 
стільниць з нержавіючої сталі чи 
граніту для відповідної підгонки.
Спеціальні форсунки необхідно 
замовляти окремо.
Прилад потребує підключення до 
мережі живлення (без подачі 
електроенергії прилад не 
функціонуватиме).
Товщина меблевого фасаду має 
складати 16 - 26 мм.
Якщо товщина меблевого фасаду 
перевищує 26 мм, зверніться до рис. 
"Монтаж перемикачів" (необхідно 
вирізати отвори під перемикачі).
Мінімальна ширина стільниці: 70 см.
Інтегровуваний блок управління може 
встановлюватись у меблеву тумбу на 
рівні висувних шухляд.
Витяжка має встановлюватись над 
приладом.
Використання проміжної перегородки 
не обов'язкове.
Наявність двох окремих монтажних 
рамок забезпечує доступ до усіх 
елементів приладу, навіть якщо 
рамка приварена до стільниці.
Задня стінка та пристінні плінтуси, що 
примикають до приладу, мають бути 
виконані з жаростійкого та 
вогнетривкого матеріалу.
Прилад можна зафіксувати зверху.
Бокова відстань до термонестійких 
частин меблів чи контактних 
поверхонь, що примикають до 
приладу, має скаладати не менше 

300 мм у випадку відсутності 
термоізоляції.
Рекомендована товщина стільниці 
для монтажу варильної поверхні: 
40 - 50 мм.
Якщо сумарна потужність 
встановлених газових варильних 
поверхонь перевищує 12 кВт, 
необхідно дотримуватись місцевих 
норм щодо вентиляції та розміру 
приміщень та встановити над 
приладом витяжку. При перевищенні 
сумарного показника потужності 
12 кВт мінімальна відстань до 
витяжки має складати 70 см. 
Не рекомендовано комбінувати 
прилад з витяжкою VL 430/431, 
оскільки ефективне відведення 
повітря з центральної зони в такому 
випадку не може бути гарантоване.
Вага приладу: близько 34 кг.

Підключення
Потужність підключення газу: 18,0 кВт.
Кабель живлення завдовжки 1,4 м зі 
штекером.

м

мін.

мін.
макс.

мін.

мін.

Вид зверху

Поздовжній розріз

необхідна
планка
для підгонки

мм

необхідна
планка
для підгонки

мм

Поперечний розріз

Підключення газу

Варіанти використання телескопічних штанг

Стандарт

ø ø

Встановлення поворотних перемикачів

мін. мін.
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VG 295 214 
Нержавіюча сталь
Панель управління з нержавіючої 
сталі
Ширина: 90 см
Природний газ, 20 мбар
Конфорка Wok потужністью 6 кВт
VG 295 234 
Нержавіюча сталь
Панель управління з алюмінію
Ширина: 90 см
Природний газ, 20 мбар
Конфорка Wok потужністью 6 кВт

Аксесуари, що замовляються окремо
WP 400 001 
Сковорідка Wok з багатошарового 
матеріалу
З круглим дном і ручкою,  
ø 36 см, 6 л, заввишки 10 см.

Газова варильна поверхня серії 400
VG 295

 – 5 конфорок з загальною 
потужністю підключення газу  
18,0 кВт

 – Чавунні решітки для посуду зі 
спеціальним гладеньким 
покриттям

 – Електронний контроль подачі газу 
з автоматичним швидким 
запалюванням

Зони приготування
1 триконтурна конфорка Wok  
(300 Вт –  6000 Вт),  для посуду 
ø до 32 см.
2 двоконтурні конфорки підвищеної 
потужності (165 Вт – 4000 Вт) для 
посуду ø до 28 см.
2 стандартні двоконтурні конфорки 
(165 Вт – 2000 Вт) для посуду 
ø до 28 см.

Управління
Інтегрована панель управління з 
індикацією активних конфорок та 
рівня потужності.
Можливість управління однією 
рукою.
Газовий кран з точним регулюванням 
подачі газу.

Оснащення
Чавунна решітка для посуду з рівною 
поверхнею з трьох частин.
Латунні кільця пальників.

Безпека
Електронний контроль подачі газу  
з автоматичним повторним 
запалюванням.
Автоматичне швидке запалювання 
конфорок.

Особливості вбудовування
Спеціальні форсунки необхідно 
замовляти окремо.
Прилад потребує підключення до 
мережі живлення (без подачі 
електроенергії прилад не 
функціонуватиме).
Товщина меблевого фасаду має 
складати 16 - 26 мм.
Витяжка має встановлюватись над 
приладом.
Використання проміжної перегородки 
не обов'язкове.
Задня стінка та пристінні плінтуси, що 
примикають до приладу, мають бути 
виконані з жаростійкого та 
вогнетривкого матеріалу.
Рекомендовано вбудовувати прилад 
в меблеву тумбу завширшки 
щонайменше 90 см.
Під варильною поверхнею 
дозволяється встановлення духової 
шафи.
Прилад необхідно зафіксувати знизу.
Бокова відстань до термонестійких 
частин меблів чи контактних 
поверхонь, що примикають до 
приладу, має скаладати не менше 
300 мм у випадку відсутності 
термоізоляції.
Рекомендована товщина стільниці 
для монтажу варильної поверхні: 
30 - 50 мм.
Якщо сумарна потужність 
встановлених газових варильних 
поверхонь перевищує 12 кВт, 
необхідно дотримуватись місцевих 
норм щодо вентиляції та розміру 
приміщень та встановити над 
приладом витяжку. При перевищенні 
сумарного показника потужності 

12 кВт мінімальна відстань до 
витяжки має складати 70 см.
Вага приладу: близько 30 кг.

Підключення
Потужність підключення газу: 
18,0/18,0 кВт.
Кабель живлення зі штекером 
завдовжки 1,4 м.

до вентиляційних каналів

мін.

мін.

м

мін.

Підключення газу

макс.
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CG 290 211 
Склокераміка
Ширина: 90 см
Природний газ, 20 мбар
Форсунки для зрідженого газу  
50 мбар входять до комплектації

Аксесуари, що замовляються окремо
WP 400 001 
Сковорідка Wok з багатошарового 
матеріалу
З круглим дном і ручкою,  
ø 36 см, 6 л, заввишки 10 см.

Газова варильна поверхня серії 400
CG 290

 – Для встановлення на поверхню 
(накладного монтажу) або для 
встановлення врівень зі 
стільницею

 – Двоконтурна конфорка 
потужністю 6000 Вт

Зони приготування
1 конфорка Wok з двома контурами, 
що регулюються окремо (300 Вт – 
6000 Вт) для посуду ø до 32 см.
1 конфорка підвищеної потужності 
(590 - 2800 Вт) для посуду ø до 26 см.
2 стандартні конфорки (370 - 1900 Вт) 
для посуду ø до 20 см.
1 економічна конфорка  (310 - 1100 Вт) 
для посуду ø до14 см.

Управління
Перемикачі з індикацією активних 
конфорок та рівня потужності.
Можливість управління однією 
рукою.
Електричне запалювання.

Оснащення
Чавунна решітка з трьох частин. 
Емальовані кришки пальників.

Безпека
Термоелектричний контроль подачі 
газу.

Особливості вбудовування
Варильна поверхня може 
встановлюватись врівень зі 
стільницею з каменю або на 
стільницю (накладний монтаж) з 
іншого матеріалу.
Спеціальні форсунки необхідно 
замовляти окремо.
Прилад вбудовується у нішу 
завширшки 85 см, за умови 
використання розпірок, що входять 
до комплекту поставки – у нішу 
завширшки 88 см.
Витяжка має встановлюватись над 
приладом.
Прилад необхідно зафіксувати знизу.
Бокова відстань до термонестійких 
частин меблів чи контактних 
поверхонь, що примикають до 
приладу, має скаладати не менше 
300 мм у випадку відсутності 
термоізоляції.
Рекомендована товщина стільниці 
для монтажу варильної поверхні: 
30 - 50 мм.
Якщо сумарна потужність 
встановлених газових варильних 
поверхонь перевищує 12 кВт, 
необхідно дотримуватись місцевих 
норм щодо вентиляції та розміру 
приміщень та встановити над 
приладом витяжку. При перевищенні 
сумарного показника потужності 
12 кВт мінімальна відстань до 
витяжки має складати 70 см.
Вага приладу: близько 20 кг.

Підключення
Потужність підключення газу: 13,7 кВт.
Кабель живлення без штекера 
завдовжки 1,0 м.

мін.

мін.

м

63,5 мм біля підключення 
шлангу подачі газу справа ззаду

мін.

Підключення газу, 
встановлення на поверхню 
(накладний монтаж)

Конічна труба ISO 288
або ISO 7-1 Rc, різьба ½"

63,5 мм  біля підключення 
шлангу подачі газу справа ззаду

мін.

мін.

м
мін.

Вид зверху

Поздовжній розріз
Заізолювати 
силіконом

Поперечний розріз
Заізолювати 
силіконом

Конічна труба ISO 288
або ISO 7-1 Rc, різьба ½"

Підключення газу, встановлення врівень зі стільницею
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CX 480 100
Дизайн без рамки
Ширина: 80 см

Аксесуари, що замовляються окремо
GN 232 110 
Тепан які з багатошарового матеріалу
GN 1/1
Для комбінування з індукційною
варильною поверхнею з суцільною
зоною приготування CX 480
GN 232 230 
Тепан які з багатошарового матеріалу
GN 2/3
Для комбінування з індукційною
варильною поверхнею з суцільною
зоною приготування CX 480

Індукційна варильна поверхня  
з суцільною зоною приготування
CX 480

 – Єдина суцільна зона приготування
 – Можливість вільного 

розташування посуду на поверхні
 – Зручне управління усіма 

функціями за допомогою 
сенсорного TFТ- дисплея

 – Максимальна потужність для 
великого посуду ‒ до 4,4 кВт

 – Прилад без рамки для 
встановлення врівень зі стільницею 

Зони приготування 
Єдина суцільна зона 
приготуванняплощею 2800 см².
Можливість встановлення 
до 4 одиниць посуду для одночасного 
приготування.

Управління 
Зручний у користуванні кольоровий
сенсорний TFT-дисплей з
рекомендаціями щодо роботи
приладу.
Електронне регулювання потужності 
(17 рівнів). 

Оснащення
Функція збільшення потужності Boost.
Таймер для кожної зони приготування.
Таймер короткотривалого приготування.
Інформаційна клавіша для доступу до
рекомендацій щодо експлуатації
приладу.
Можливість обмеження потужності
відповідно до умов місцевої системи
живлення. 

Безпека
Головний вимикач.
Окреме розпізнавання кожної
одиниці посуду.
Індикація залишкового тепла.
Функція "Блокування від дітей".
Тимчасове блокування панелі
управління під час чищення. 

Особливості вбудовування
Прилад розрахований лише на
використання спеціалізованого
феромагнітного посуду для індукційних
поверхонь. Для оптимального
розподілу температури
рекомендоване використання посуду 
з багатошаровим дном. 
Прилад не розрахований на
використання сковорідки Wok
WP 400 001. 
Прилад може вбудовуватись у
стільниці з каменю, синтетичних
матеріалів чи з суцільної деревини.
При цьому слід враховувати такі
вимоги, як необхідність гідроізоляції
країв ніші для вбудовування та їх
жаротривкість. Щодо можливості
вбудовування приладу у стільниці,
виготовлені з інших матеріалів, слід
проконсультуватися з виробником
стільниці. 
Для забезпечення необхідної несучої
здатності робочої поверхні та
стабільності приладу, особливо у
випадку монтажу приладів на тонкі
стільниці, слід використовувати
відповідні опорні конструкції.
При цьому слід враховувати як власну
вагу приладу, так і можливе додаткове
навантаження під час експлуатації.
Для забезпечення рівномірного
прилягання приладу до ущільнення
краї ніші мають бути рівними по
всьому периметру. Використання
точкового ущільнення неприпустиме.

Глибина вбудовування: 64,6 мм.
Використання проміжної перегородки
обов'язкове.
Прилад необхідно зафіксувати знизу.
Рекомендована товщина стільниці для
монтажу варильної поверхні: 30 - 50 мм.
Ширина з'єднувальних швів може
варіюватися залежно від допусків по
розмірам склокерамічної панелі та
розміру ніші для вбудовування.
Вага приладу: близько 26 кг.

Будь-ласка, зверніть увагу на
особливості монтажу з урахуванням
необхідності вентиляції приладу, 
вказані на стор. 164.

Підключення
Потужність підключення: 7,2 кВт.
Кабель живлення завдовжки 1,5 м  
без штекера.

Товщина стільниці

Стільниця з суцільного 
матеріалу

Тонка стільниця з відповідною 
опорною конструкцією

мін.

мін.

мін.

мін.

Вид зверху

Поздовжній розріз
Заізолювати 
силіконом

Поперечний розріз

Заізолювати 
силіконом
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CX480111
Рамка з нержавіючої сталі
Ширина: 80 см

Аксесуари для монтажу
VA420010 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 у 
випадку встановлення на поверхню 
(накладного монтажу)
VA420011 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 з 
кришкою / планкою для підгонки у 
випадку встановлення на поверхню 
(накладного монтажу)
VA420000 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 у 
випадку встановлення врівень зі 
стільницею
VA420001 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 з 
кришкою / планкою для підгонки у 
випадку встановлення врівень зі 
стільницею
VA450800 
Планка для підгонки з нержавіючої 
сталі, 80 см
Аксесуар необхідний для компенсації 
висоти приладу у випадку комбінаціі 
кількох приладів Vario серії 400, якщо 
у такій комбінації присутній прилад з 
кришкою

Аксесуари, що замовляються окремо
GN232110 
Тепан які з багатошарового матеріалу 
GN 1/1
Для комбінування з індукційною 
варильною поверхнею з суцільною 
зоною приготування CX 480
GN232230 
Тепан які з багатошарового матеріалу 
GN 2/3
Для комбінування з індукційною 
варильною поверхнею з суцільною 
зоною приготування CX 480

Індукційна варильна поверхня  
з суцільною зоною приготування
CX480

 – Єдина суцільна зона приготування
 – Можливість вільного 

розташування посуду на поверхні
 – Можливість використання посуду 

будь-якого розміру та форми
 – Зручне управління всіма 

функціями за допомогою 
сенсорного TFT-дисплея

 – Максимальна потужність для 
великого посуду ‒ до 4,4 кВт

 – Рамка з високоякісної 
нержавіючої сталі товщиною 3 мм

 – Для встановлення на поверхню 
(накладного монтажу) або для 
встановлення в урівень зі 
стільницею

 – Чудово комбінується з іншими 
приладами Vario серії 400

Зони приготування
Єдина суцільна зона приготування 
площею 2800 см².
Можливість встановлення до 4 
одиниць посуду для одночасного 
приготування.

Управління
Зручний у користуванні кольоровий 
сенсорний TFT-дисплей з 
рекомендаціями щодо роботи 
приладу.
Електронне регулювання потужності 
(17 рівнів).

Оснащення
Функція збільшення потужності Boost.
Окреме розпізнавання кожної 
одиниці посуду.
Таймер для кожної зони приготування.
Таймер короткотривалого приготування.
Інформаційна клавіша для доступу до
рекомендацій щодо експлуатації 
приладу.
Можливість обмеження потужності 
відповідно до умов місцевої системи 
живлення.

Безпека
Головний вимикач.
Індикація залишкового тепла.
Функція "Блокування від дітей".
Тимчасове блокування панелі 
управління під час чищення.

Особливості вбудовування
Параметри розташування ніші для 
вбудовування можуть відрізнятися 
для різних типів монтажу 
(встановлення на поверхню 
(накладний монтаж) чи врівень зі 
стільницею).
При встановленні пристрою з 
кришкою VA 440 або при монтажі з 
використанням планки для підгонки 
VA 450 необхідно передбачити 
додатковий простір по глибині.
У випадку наявності у комбінації хоча б 
одного приладу з кришкою для решти 
приладів необхідно замовити планку 
для підгонки VA 450 для вирівнювання 
глибини вбудовування усіх приладів. 
У випадку комбінування кількох 
приладів Vario серії 400 між ними 
необхідно встановлювати з'єднувальну 
планку VA 420. Для різних типів 
вбудовування слід застосовувати 
відповідні типи з'єднувальних планок. 
Висота бокових країв ніші для 
вбудовування має складати 
щонайменше 10 мм для встановлення 
на поверхню (накладного монтажу) та 
13 мм для встановлення врівень зі 
стільницею відповідно. Бокові краї по 

всьому периметру ніші мають бути 
розташовані під кутом 90°.
Для забезпечення необхідної несучої 
здатності робочої поверхні та 
стабільності приладу, особливо у 
випадку монтажу приладів на тонкі 
стільниці, слід використовувати 
відповідні опорні конструкції.
При цьому слід враховувати як власну 
вагу приладу, так і можливе додаткове 
навантаження під час експлуатації.
Додаткові поради щодо встановлення 
приладу врівень з поверхнею:
Прилад може вбудовуватись у 
стільниці з каменю, синтетичних 
матеріалів чи з суцільної деревини.
При цьому слід враховувати такі 
вимоги, як необхідність гідроізоляції 
країв ніші для вбудовування та їх 
жаротривкість.
Щодо можливості вбудовування 
приладу у стільниці, виготовлені з 
інших матеріалів, слід 
проконсультуватися з виробником 
стільниці.
Для забезпечення рівномірного 
прилягання приладу до ущільнення 
краї ніші мають бути рівними по 
всьому периметру. Використання 
точкового ущільнення неприпустиме.
Ширина з'єднувальних швів може 
варіюватися залежно від допусків по 
розмірам комбінації приладів та 
розміру ніші для вбудовування.

Більш детальна інформація щодо 
особливостей вбудовування приладу 
вказана на стор. 108-115.

При вбудовуванні декількох приладів 
в окремі ніші між краями сусідніх ніш 
необхідно залишати проміжки 
завширшки щонайменше 50 мм.
Прилад розрахований лише на 
використання спеціалізованого 
феромагнітного посуду для індукційних 
поверхонь. Для оптимального 
розподілу температури 
рекомендоване використання посуду 
з багатошаровим дном.
Прилад не розрахований на 
використання сковорідки Wok 
WP 400 001.
Глибина вбудовування з допуском 
складає 64-67 мм.
Використання проміжної перегородки 
обов'язкове.
Пристрій встановлюється в/на 
стільницю зверху.
Вага приладу: близько 27 кг.

Будь-ласка, зверніть увагу на 
особливості монтажу з урахуванням 
необхідності вентиляції приладу, 
вказані на стор. 164.

Підключення
Потужність підключення: 7,2 кВт.
Кабель живлення завдовжки 1,5 м  
без штекера.

* з планкою для підгонки
  Зверніть увагу на окремі особливості вбудовування.

мін.

мін.
мін.

* з планкою для підгонки
  Зверніть увагу на окремі особливості вбудовування.

мін.

мін.
мін.

* з планкою для підгонки

Поперечний розріз  

При монтажі приладу з кришкою або у випадку
використання планки для підгонки слід враховувати
більшу глибину ніші. Також зверніть увагу на ширину
заглиблення по периметру ніші, зокрема спереду та ззаду.
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CI 491 103 
Дизайн без рамки
Ширина: 90 cм

Аксесуари, що замовляються окремо
GP 900 002 
Сковорідка з протипригарним 
покриттям для варильних поверхонь з 
сенсором смаження, для конфорок 
ø 18 см, нержавіюча сталь.
GP 900 003 
Сковорідка з протипригарним 
покриттям для варильних поверхонь з 
сенсором смаження, для конфорок 
ø 21 см, нержавіюча сталь.

Індукційна варильна поверхня
CI 491

 – Прилад без рамки для 
встановлення врівень зі 
стільницею

 – Функція "Сенсор смаження"
 – Велика зона приготування для 

посуду ø до 32 см
 – Система управління Twist-Pad зі 

знімним магнітним перемикачем

Зони приготування
1 індукційна конфорка ø 21 см  
(2200 Вт, з функцією Boost  ‒ 
до 3300 Вт) з можливістю 
автоматичного розширення 
до ø 26 см (2600 Вт, з функцією 
Boost ‒ до 3400 Вт) чи до ø 32 см 
(3300 Вт,  з функцією Boost ‒ до 4600 
Вт).
1 індукційна конфорка ø 21 см  
(2200 Вт, з функцією Boost ‒  
до 3300 Вт).
2 індукційні конфорки ø 18 см (1800 Вт, 
з функцією Boost‒ до 2500 Вт). 
1 індукційна конфорка ø 15 см 
(1400 Вт, з функцією Boost ‒ до 1800 Вт).

Управління
Система управління Twist-Pad зі 
знімним магнітним перемикачем.
Індикація активних конфорок.
Електронне регулювання потужності 
(17 рівнів).

Оснащення
Функція "Сенсор смаження" для 
конфорок ø 18 см і ø 21 см.
Функція збільшення потужності Boost 
для кожної конфорки.
Функція збільшення потужності 
Super-Boost для конфорки ø 32 см.
Автоматика швидкого закипання з 
індивідуальним налаштуванням часу 
закипання.
Автоматичний таймер (до 90 хв).
Таймер короткотривалого приготування.
Функція "Пам'ять" (можливість 
запам'ятовування програм 
приготування).
Меню додаткових опцій.
Можливість обмеження потужності 
відповідно до умов місцевої системи 
живлення.

Безпека
Головний вимикач.
Індикація роботи приладу.
Функція автоматичного розпізнавання 
наявності посуду.
Індикація залишкового тепла для 
кожної конфорки.
Функція "Блокування від дітей".
Автоматичне захисне відключення.

Особливості вбудовування
Прилад розрахований лише на 
використання спеціалізованого 
феромагнітного посуду для 
індукційних поверхонь. Для 
оптимального розподілу температури 
рекомендоване використання посуду 
з багатошаровим дном.
Прилад не розрахований на 
використання сковорідки Wok 
WP 400 001.
Глибина вбудовування: 56 мм.
Прилад необхідно зафіксувати знизу.
Рекомендована товщина стільниці 
для монтажу варильної поверхні: 
30 - 50 мм.
Ширина з'єднувальних швів може 
варіюватися залежно від допусків по 

розмірам склокерамічної панелі та 
розміру ніші для вбудовування.
Вага приладу: близько 18 кг.

Будь-ласка, зверніть увагу на 
особливості монтажу з урахуванням 
необхідності вентиляції приладу, 
вказані на стор. 164.

Підключення
Потужність підключення: 10,8 кВт.
Кабель живлення завдовжки 1,5 м  
без штекера.

CI 491 113 
Рамка з нержавіючої сталі
Ширина: 90 cм

Аксесуари, що замовляються окремо
GP 900 002 
Сковорідка з протипригарним 
покриттям для варильних поверхонь з 
сенсором смаження, для конфорок 
ø 18 см, нержавіюча сталь.
GP 900 003 
Сковорідка з протипригарним 
покриттям для варильних поверхонь з 
сенсором смаження, для конфорок 
ø 21 см, нержавіюча сталь.

Індукційна варильна поверхня
CI 491

 – Рамка з суцільної нержавіючої сталі
 – Функція "Сенсор смаження"
 – Велика зона приготування для 

посуду ø до 32 см 
 – Система управління Twist-Pad зі 

знімним магнітним перемикачем

Зони приготування
1 індукційна конфорка ø 21 см  
(2200 Вт, з функцією Boost ‒  
до 3300 Вт) з можливістю 
автоматичного розширення до ø 26 см 
(2600 Вт, з функцією Boost ‒ 
до 3400 Вт) чи до ø 32см (3300 Вт,  
з функцією Boost ‒ до 4600 Вт).
1 індукційна конфорка ø 21 см  
(2200 Вт, з функцією Boost ‒  
до 3300 Вт).
2 індукційні конфорки ø 18 см  
(1800 Вт, з функцією Booster 
до 2500 Вт). 
1 індукційна конфорка ø 15 см 
(1400 Вт, з функцією Boost - до 1800 Вт).

Управління
Система управління Twist-Pad зі 
знімним магнітним перемикачем.
Індикація активних конфорок.
Електронне регулювання потужності 
(17 рівнів).

Оснащення
Функція "Сенсор смаження" для 
конфорок ø 18 см і ø 21 см.
Функція збільшення потужності Boost 
для кожної конфорки.
Функція збільшення потужності 
Super-Boost для конфорки ø 32 см.
Автоматика швидкого закипання з 
індивідуальним налаштуванням часу 
закипання.
Автоматичний таймер (до 90 хв).
Таймер короткотривалого приготування.
Функція "Пам'ять" (можливість 
запам'ятовування програм 
приготування).
Меню додаткових опцій.
Можливість обмеження потужності 
відповідно до умов місцевої системи 
живлення.

Безпека
Головний вимикач.
Індикація роботи приладу.
Функція автоматичного розпізнавання 
наявності посуду.
Індикація залишкового тепла для 
кожної конфорки.
Функція "Блокування від дітей".
Автоматичне захисне відключення.

Особливості вбудовування
Прилад розрахований лише на 
використання спеціалізованого 
феромагнітного посуду для 
індукційних поверхонь. Для 
оптимального розподілу температури 
рекомендоване використання посуду 
з багатошаровим дном.
Прилад не розрахований на 
використання сковорідки Wok 
WP 400 001.
Глибина вбудовування: 56 мм.
Прилад необхідно зафіксувати знизу.
Рекомендована товщина стільниці 
для монтажу варильної поверхні: 
30 - 50 мм.
Вага приладу: близько 18 кг.

Будь-ласка, зверніть увагу на 
особливості монтажу з урахуванням 
необхідності вентиляції приладу, 
вказані на стор. 164.

Підключення
Потужність підключення: 10,8 кВт.
Кабель живлення завдовжки 1,5 м  
без штекера.

Поздовжній розріз

Заізолювати 
силіконом

мін.

мін.

мін.

мін.
м

Вид зверху

Поперечний розріз

Заізолювати 
силіконом

мін.

мін.

мін.

м
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CI 490 112 
Рамка з нержавіючої сталі
Ширина: 90 см

Аксесуари, що замовляються окремо
GP 900 002 
Сковорідка з протипригарним 
покриттям для варильних поверхонь з 
сенсором смаження, для конфорок 
ø 18 см, нержавіюча сталь.
GP 900 003 
Сковорідка з протипригарним 
покриттям для варильних поверхонь з 
сенсором смаження, для конфорок 
ø 21 см, нержавіюча сталь.

 

Індукційна варильна поверхня
CI 490

 – Рамка з суцільної нержавіючої сталі
 – Функція "Сенсор смаження"
 – Можливість монтажу у стільницю 

завглибшки 60 см в комбінації з 
витяжкою АТ 400

 – Система управління Twist-Pad зі 
знімним магнітним перемикачем

Зони приготування
1 індукційна конфорка ø 21 см  
(2200 Вт, з функцією Boost ‒  
до 3300 Вт).
2 індукційні конфорки ø 18 см 
(1800 Вт, з функцією Boost ‒ 
до 2500 Вт).
1 індукційна конфорка ø 15 см 
(1400 Вт, з функцією Boost ‒ 
до 1800 Вт).

Управління
Система управління Twist-Pad зі 
знімним магнітним перемикачем.
Індикація активних конфорок.
Електронне регулювання потужності 
(17 рівнів).

Оснащення
Функція "Сенсор смаження" для 
конфорок ø 18 см і ø 21 см.
Функція збільшення потужності Boost 
для кожної конфорки.
Автоматика швидкого закипання з 
індивідуальним налаштуванням часу 
закипання.
Автоматичний таймер (до 90 хв).
Таймер короткотривалого приготування.
Функція "Пам'ять" (можливість 
запам'ятовування програм 
приготування).
Меню додаткових опцій.
Можливість обмеження потужності 
відповідно до умов місцевої системи 
живлення.

Безпека
Головний вимикач.
Індикація роботи приладу.
Функція автоматичного розпізнавання 
наявності посуду.
Індикація залишкового тепла для 
кожної конфорки.
Функція "Блокування від дітей".
Автоматичне захисне відключення.

Особливості вбудовування
Прилад розрахований лише на 
використання спеціалізованого 
феромагнітного посуду для 
індукційних поверхонь. 
Для оптимального розподілу 
температури рекомендоване 
використання посуду з 
багатошаровим дном.
Прилад не розрахований на 
використання сковорідки Wok 
WP 400 001.
Глибина вбудовування: 56 мм.
Прилад необхідно зафіксувати знизу.
Рекомендована товщина стільниці 
для монтажу варильної поверхні: 
20 - 40 мм.
Вага приладу: близько 13 кг.

Будь-ласка, зверніть увагу на 
особливості монтажу з урахуванням 
необхідності вентиляції приладу, 
вказані на стор. 178.

Підключення
Потужність підключення: 7,2 кВт.
Кабель живлення завдовжки 1,5 м  
без штекера.

CI 481 102 
Дизайн без рамки
Ширина: 80 cм

Аксесуари, що замовляються окремо
GP 900 001 
Сковорідка з протипригарним 
покриттям для варильних поверхонь з 
сенсором смаження, для конфорок 
ø 15 см, нержавіюча сталь.
GP 900 003 
Сковорідка з протипригарним 
покриттям для варильних поверхонь з 
сенсором смаження, для конфорок 
ø 21 см, нержавіюча сталь.

Індукційна варильна поверхня
CI 481

 – Прилад без рамки для 
встановлення врівень зі 
стільницею

 – Функція "Сенсор смаження"
 – Система управління Twist-Pad зі 

знімним магнітним перемикачем

Зони приготування
1 індукційна конфорка ø 28 см  
(2400 Вт, з функцією Boost ‒  
до 3600 Вт).
1 індукційна конфорка ø 21 см  
(2200 Вт, з функцією Boost ‒  
до 3300 Вт).
2 індукційні конфорки ø 15 см 
(1400 Вт, з функцією Boost ‒ 
до 1800 Вт).

Управління
Система управління Twist-Pad зі 
знімним магнітним перемикачем.
Індикація активних конфорок.
Електронне регулювання потужності 
(17 рівнів).

Оснащення
Функція "Сенсор смаження" для 
конфорок ø 15 см і ø 21 см.
Функція збільшення потужності Boost 
для кожної конфорки.
Функція збільшення потужності 
Super-Boost для конфорки ø 32 см.
Автоматика швидкого закипання з 
індивідуальним налаштуванням часу 
закипання.
Автоматичний таймер (до 90 хв).
Таймер короткотривалого приготування.
Функція "Пам'ять" (можливість 
запам'ятовування програм 
приготування).
Меню додаткових опцій.
Можливість обмеження потужності 
відповідно до умов місцевої системи 
живлення. 

Безпека
Головний вимикач.
Індикація роботи приладу.
Функція автоматичного розпізнавання 
наявності посуду.
Індикація залишкового тепла для 
кожної конфорки.
Функція "Блокування від дітей".
Автоматичне захисне відключення.

Особливості вбудовування
Прилад розрахований лише на 
використання спеціалізованого 
феромагнітного посуду для 
індукційних поверхонь. Для 
оптимального розподілу температури 
рекомендоване використання посуду 
з багатошаровим дном.
Прилад не розрахований на 
використання сковорідки Wok 
WP 400 001.
Глибина вбудовування: 56 мм.
Рекомендовано використання 
проміжної перегородки.
Прилад необхідно зафіксувати знизу.
Рекомендована товщина стільниці 
для монтажу варильної поверхні: 
20 - 40 мм.
Ширина з'єднувальних швів може 
варіюватися залежно від допусків по 
розмірам склокерамічної панелі та 
розміру ніші для вбудовування.
Вага приладу: близько 14 кг.

Будь-ласка, зверніть увагу на 
особливості монтажу з урахуванням 
необхідності вентиляції приладу, 
вказані на стор. 164.
 
 

Підключення 
Потужність підключення: 7,2 кВт. 
Кабель живлення завдовжки 1,5 м  
без штекера.

мін.

мін.
м

мін.

мін.

мін.

мін.
м

Вид зверху

Поперечний розріз
Заізолювати 
силіконом

Поздовжній розріз
Заізолювати 
силіконом
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CI 481 112 
Рамка з нержавіючої сталі
Ширина: 80 cм

Аксесуари, що замовляються окремо
GP 900 001 
Сковорідка з протипригарним 
покриттям для варильних поверхонь з 
сенсором смаження, для конфорок 
ø 15 см, нержавіюча сталь.
GP 900 003 
Сковорідка з протипригарним 
покриттям для варильних поверхонь з 
сенсором смаження, для конфорок 
ø 21 см, нержавіюча сталь.

Індукційна варильна поверхня
CI 481

 – Рамка з суцільної нержавіючої 
сталі

 – Функція "Сенсор смаження"
 – Система управління Twist-Pad зі 

знімним магнітним перемикачем

Зони приготування
1 індукційна конфорка ø 28 см  (2400 Вт, 
з функцією Boost ‒  до 3600 Вт).
1 індукційна конфорка ø 21 см (2200 Вт, 
з функцією Boost ‒ до 3300 Вт).
2 індукційні конфорки ø 15 см (1400 Вт, 
з функцією Boost ‒ до 1800 Вт).

Управління
Система управління Twist-Pad зі 
знімним магнітним перемикачем.
Індикація активних конфорок.
Електронне регулювання потужності 
(17 рівнів).

Оснащення
Функція "Сенсор смаження" для 
конфорок ø 15 см і ø 21 см.
Функція збільшення потужності Boost 
для кожної конфорки.
Функція збільшення потужності 
Super-Boost для конфорки ø 32 см.
Автоматика швидкого закипання з 
індивідуальним налаштуванням часу 
закипання.
Автоматичний таймер (до 90 хв). 
Таймер короткотривалого приготування.
Функція "Пам'ять" (можливість 
запам'ятовування програм 
приготування).
Меню додаткових опцій.
Можливість обмеження потужності 
відповідно до умов місцевої системи 
живлення.

Безпека
Головний вимикач.
Індикація роботи приладу.
Функція автоматичного розпізнавання 
наявності посуду.
Індикація залишкового тепла для 
кожної конфорки.
Функція "Блокування від дітей".
Автоматичне захисне відключення.

Особливості вбудовування
Прилад розрахований лише на 
використання спеціалізованого 
феромагнітного посуду для 
індукційних поверхонь. Для 
оптимального розподілу температури 
рекомендоване використання посуду 
з багатошаровим дном.
Прилад не розрахований на 
використання сковорідки 
Wok WP 400 001.
Глибина вбудовування: 55 мм.
Рекомендовано використання 
проміжної перегородки.
Прилад необхідно зафіксувати знизу.
Рекомендована товщина стільниці 
для монтажу варильної поверхні: 
20 - 40 мм.
Вага приладу: близько 16 кг.

Будь-ласка, зверніть увагу на 
особливості монтажу з урахуванням 
необхідності вентиляції приладу, 
вказані на стор. 164.

Підключення
Потужність підключення: 7,2 кВт.
Кабель живлення завдовжки 1,5 м  
без штекера.

мін.

мін.

мін.

мін.
м

м

мін.

мін.

мін.

Вид зверху

Поперечний розріз

заізолювати 
силіконом

Поздовжній розріз
заізолювати 
силіконом

CI 262 102 
Дизайн без рамки
Ширина: 60 cм

Аксесуари, що замовляються окремо
GP 900 001 
Сковорідка з протипригарним 
покриттям для варильних поверхонь з 
сенсором смаження, для конфорок 
ø 15 см, нержавіюча сталь.
GP 900 003 
Сковорідка з протипригарним 
покриттям для варильних поверхонь з 
сенсором смаження, для конфорок 
ø 21 см, нержавіюча сталь.

Індукційна варильна поверхня
CI 262

 – Прилад без рамки для 
встановлення врівень зі 
стільницею

 – Функція "Сенсор смаження"
 – Функція збільшення потужності 

Super-Boost для конфорки  
ø 28 см з потужністю 4,4 кВт

 – Система управління Twist-Pad зі 
знімним магнітним перемикачем

Зони приготування
1 індукційна конфорка ø 18 см 
(1800 Вт, з функцією Boost ‒ 
до 2500 Вт) з можливістю 
автоматичного розширення до ø 28 см 
(2800 Вт, з функцією Boost ‒ 
до 4400 Вт).
1 індукційна конфорка ø 21 см 
(2200 Вт, з функцією Boost ‒ 
до 3300 Вт).
1 індукційна комфорка  
ø 15 см (1400 Вт, з функцією Boost ‒ 
до 1800 Вт).

Управління
Система управління Twist-Pad зі 
знімним магнітним перемикачем.
Індикація активних конфорок.
Електронне регулювання потужності 
(17 рівнів).

Оснащення
Функція "Сенсор смаження" для 
конфорок ø 15 см і ø 21 см.
Функція збільшення потужності Boost 
для кожної конфорки.
Функція збільшення потужності 
Super-Boost для конфорки ø 28 см.
Автоматика швидкого закипання з 
індивідуальним налаштуванням часу 
закипання.
Автоматичний таймер (до 90 хв).
Таймер короткотривалого приготування.
Функція "Пам'ять" (можливість 
запам'ятовування програм 
приготування).
Меню додаткових опцій.
Можливість обмеження потужності 
відповідно до умов місцевої системи 
живлення.

Безпека
Головний вимикач.
Індикація роботи приладу.
Функція автоматичного розпізнавання 
наявності посуду.
Індикація залишкового тепла для 
кожної конфорки.
Функція "Блокування від дітей".
Автоматичне захисне відключення.

Особливості вбудовування
Прилад розрахований лише на 
використання спеціалізованого 
феромагнітного посуду для 
індукційних поверхонь. Для 
оптимального розподілу температури 
рекомендоване використання посуду 
з багатошаровим дном.
Прилад не розрахований на 
використання сковорідки 
Wok WP 400 001.
Глибина вбудовування: 56 мм.
Рекомендовано використання 
проміжної перегородки.
Прилад необхідно зафіксувати знизу.
Рекомендована товщина стільниці 
для монтажу варильної поверхні: 20 
- 40 мм.
Ширина з'єднувальних швів може 
варіюватися залежно від допусків по 
розмірам склокерамічної панелі та 
розміру ніші для вбудовування. 
Вага приладу: близько 12 кг. 

Будь-ласка, зверніть увагу на 
особливості монтажу з урахуванням 
необхідності вентиляції приладу, 
вказані на стор. 164.

Підключення
Потужність підключення: 7,2 кВт.
Кабель живлення завдовжки 1,5 м  
без штекера.
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C I 262 112 
Рамка з нержавіючої сталі
Ширина: 60 см

Аксесуари, що замовляються окремо
G P 900 001 
Сковорідка з протипригарним 
покриттям для варильних поверхонь з 
сенсором смаження, для конфорок 
ø 15 см, нержавіюча сталь.
G P 900 003 
Сковорідка з протипригарним 
покриттям для варильних поверхонь з 
сенсором смаження, для конфорок 
ø 21 см, нержавіюча сталь.

.

Індукційна варильна поверхня
C I 262

 – Рамка з суцільної нержавіючої сталі
 – Функція "Сенсор смаження"
 – Функція збільшення потужності 

Super-Boost для конфорки ø 28 см 
з потужністю 4,4 кВт

 – Система управління Twist-Pad зі 
знімним магнітним перемикачем

Зони приготування
1 індукційна конфорка ø 18 см (1800 Вт, 
з функцією Boost – до 2500 Вт) з 
можливістю автоматичного 
розширення до ø 28 см (2800 Вт, з 
функцією Boost – до 4400 Вт).
1 індукційна конфорка ø 21 см 
(2200 Вт, з функцією Boost – 
до 3300 Вт).
1 індукційна конфорка ø 15 см 
(1400 Вт, з функцією Boost – 
до 1800 Вт).

Управління
Система управління Twist-Pad зі 
знімних магнітним перемикачем.
Індикація активних конфорок.
Електронне регулювання потужності 
(17 рівнів).

Оснащення
Функція "Сенсор смаження" для 
конфорок ø 15 см та 21 см.
Функція збільшення потужності Boost 
для кожної конфорки.
Функція збільшення потужності 
Super-Boost для конфорки ø 28 см.
Автоматика швидкого закипання з
індивідуальним налаштуванням часу 
закипання.
Автоматичний таймер (до 90 хв).
Таймер короткотривалого приготування.
Функція "Пам'ять" (можливість 
зам'ятовування програм 
приготування).
Меню додаткових опцій
Можливість обмеження потужності 
відповідно до умов місцевої системи 
живлення.

Безпека
Головний вимикач.
Індикація роботи приладу.
Функція автоматичного розпізнавання 
наявності посуду.
Індикація залишкового тепла для 
кожної конфорки.
Функція "Блокування від дітей".
Автоматичне захисне відключення.

Особливості вбудовування
Прилад розрахований лише на 
використання спеціалізованого 
феромагнітного посуду для індукційних 
поверхонь. 
Для оптимального розподілу 
температури рекомендоване 
використання посуду з 
багатошаровим дном.
Прилад не розрахований на 
використання сковорідки 
Wok WP 400 001.
Глибина вбудовування: 55 мм.
Рекомендовано використання 
проміжної перегородки.
Прилад необхідно зафіксувати знизу.
Рекомендована товщина стільниці 
для монтажу варильної поверхні: 
20 - 40 мм.
Вага приладу: близько 13 кг.
 
Будь-ласка, зверніть увагу на 
особливості монтажу з урахуванням 
необхідності вентиляції приладу, 
вказані на стор. 164. 
 

Підключення 
Потужність підключення: 7,2 кВт. 
Кабель живлення завдовжки 1,5 м 
без штекера.

C I 261 102 
Дизайн без рамки
Ширина: 60 cм

Аксесуари, що замовляються окремо
G P 900 001 
Сковорідка з протипригарним 
покриттям для варильних поверхонь з 
сенсором смаження, для конфорок 
ø 15 см, нержавіюча сталь.
G P 900 003 
Сковорідка з протипригарним 
покриттям для варильних поверхонь з 
сенсором смаження, для конфорок 
ø 21 см, нержавіюча сталь.

Індукційна варильна поверхня
C I 261

 – Прилад без рамки для 
встановлення врівень зі 
стільницею

 – Овальна зона смаження з 
функцією автоматичного 
увімкнення

 – Функція "Сенсор смаження"
 – Система управління Twist-Pad зі 

знімним магнітним перемикачем

Зони приготування
1 індукційна конфорка ø 18 см (1800 Вт, 
з функцією Boost – до 2500 Вт) з 
можливістю автоматичного 
увімкнення зони смаження 18 х 28 см 
(2000 Вт, з функцією Boost – 
до 2600 Вт).
1 індукційна конфорка ø 21 см (2200 Вт, 
з функцією Boost – до 3300 Вт).
2 індукційні конфорки ø 15 см 
(1400 Вт, з функцією Boost – 
до 1800 Вт).

Управління
Система управління Twist-Pad зі 
знімним магнітним перемикачем.
Індикація активних конфорок.
Електронне регулювання потужності 
(17 рівнів).

Оснащення
Функція "Сенсор смаження" для 
конфорок ø 15 см та 21 см.
Функція збільшення потужності Boost 
для кожної конфорки.
Автоматика швидкого закипання з
індивідуальним налаштуванням часу 
закипання.
Автоматичний таймер (до 90 хв).
Таймер короткотривалого 
приготування.
Функція "Пам'ять" (можливість 
зам'ятовування програм 
приготування).
Меню додаткових опцій
Можливість обмеження потужності 
відповідно до умов місцевої системи 
живлення.

Безпека
Головний вимикач.
Індикація роботи приладу.
Функція автоматичного розпізнавання 
наявності посуду.
Iндикація залишкового тепла для 
кожної конфорки.
Функція "Блокування від дітей".
Автоматичне захисне відключення.

Особливості вбудовування
Прилад розрахований лише на 
використання спеціалізованого 
феромагнітного посуду для 
індукційних поверхонь. Для 
оптимального розподілу температури 
рекомендоване використання посуду 
з багатошаровим дном.
Прилад не розрахований на 
використання сковорідки 
Wok WP 400 001.
Глибина вбудовування: 56 мм.
Рекомендовано використання 
проміжної перегородки.
Прилад необхідно зафіксувати знизу.
Рекомендована товщина стільниці 
для монтажу варильної поверхні: 
20 - 40 мм. 
Ширина з'єднувальних швів може 
варіюватися залежно від допусків по 
розмірам склокерамічної панелі та 
розміру ніші для вбудовування. 
Вага приладу: близько 12 кг.

Будь-ласка, зверніть увагу на 
особливості монтажу з урахуванням 
необхідності вентиляції приладу, 
вказані на стор. 164.
 
Підключення
Потужність підключення: 7,0 кВт.
Кабель живлення завдовжки 1,5 м 
без штекера.

мін.

мін.

мін.
м

Вид зверху

Поперечний розріз

заізолювати 
силіконом

м

мін.

мін.

мін.

Поздовжній розріз
заізолювати 
силіконом
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CI 261 112 
Рамка з нержавіючої сталі
Ширина: 60 cм

Аксесуари, що замовляються окремо
GP 900 001 
Сковорідка з протипригарним 
покриттям для варильних поверхонь з 
сенсором смаження, для конфорок 
ø 15 см, нержавіюча сталь.
GP 900 003 
Сковорідка з протипригарним 
покриттям для варильних поверхонь з 
сенсором смаження, для конфорок 
ø 21 см, нержавіюча сталь.

Індукційна варильна поверхня
CI 261

 – Рамка з суцільної нержавіючої 
сталі

 – Овальна зона смаження з 
функцією автоматичного 
увімкнення

 – Функція "Сенсор смаження"
 – Система управління Twist-Pad зі 

знімним магнітним перемикачем

Зони приготування
1 індукційна конфорка ø 18 см 
(1800 Вт, з функцією Boost ‒ 
до 2500 Вт), з можливістю 
автоматичного увімкнення зони 
смаження 18 х 28 см (2000 Вт, з 
функцією Boost ‒ до 2600 Вт).
1 індукційна конфорка ø 21 см (2200 Вт, 
з функцією Boost ‒ до 3300 Вт).
2 індукційні конфорки ø 15 см 
(1400 Вт, з функцією Boost ‒ 
до 1800 Вт).

Управління
Система управління Twist-Pad зі 
знімним магнітним перемикачем.
Індикація активних конфорок.
Електронне регулювання потужності 
(17 рівнів).

Оснащення
Функція "Сенсор смаження" для 
конфорок ø 15 см і ø 21 см.
Функція збільшення потужності Boost 
для кожної конфорки.
Функція збільшення потужності 
Super-Boost для конфорки ø 28 см.
Автоматика швидкого закипання з 
індивідуальним налаштуванням часу 
закипання.
Автоматичний таймер (до 90 хв). 
Таймер короткотривалого приготування.
Функція "Пам'ять" (можливість 
запам'ятовування програм 
приготування).
Меню додаткових опцій.
Можливість обмеження потужності 
відповідно до умов місцевої системи 
живлення.

Безпека
Головний вимикач.
Індикація роботи приладу.
Функція автоматичного розпізнавання 
наявності посуду.
Індикація залишкового тепла для 
кожної конфорки.
Функція "Блокування від дітей".
Автоматичне захисне відключення.

Особливості вбудовування
Прилад розрахований лише на 
використання спеціалізованого 
феромагнітного посуду для 
індукційних поверхонь. Для 
оптимального розподілу температури 
рекомендоване використання посуду 
з багатошаровим дном.
Прилад не розрахований на 
використання сковорідки 
Wok WP 400 001.
Глибина вбудовування: 55 мм.
Рекомендовано використання 
проміжної перегородки.
Прилад необхідно зафіксувати знизу.
Рекомендована товщина стільниці 
для монтажу варильної поверхні: 
20 - 40 мм.
Вага приладу: близько 12 кг.

Будь-ласка, зверніть увагу на 
особливості монтажу з урахуванням 
необхідності вентиляції приладу, 
вказані на стор. 164.

Підключення 
Потужність підключення: 7,0 кВт.
Кабель живлення завдовжки 1,5 м  
без штекера.

мін.

мін.

мін.
м
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A  Вентиляційний канал за задньою 
стінкою меблевої тумби або 
вбудовуваної духової шафи

У задній стінці меблевої тумби 
необхідно зробити проріз заввишки 
щонайменше 45 мм від нижнього 
краю стільниці. 

Мінімальна ширина прорізу має 
складати:
•  550 мм для варильної поверхні 

Vario або індукційної варильної 
поверхні завширшки 60-80 см

•  820 мм для індукційної варильної 
поверхні завширшки 90 см

З метою уникнення нагрівання вмісту 
шуляд, розташованих під варильною 
поверхнею, при монтажі усіх приладів 
окрім варильних поверхонь завширшки 
90 см рекомендовано використовувати 
проміжну перегородку.
Мінімальна ширина прорізу має 
складати:
•  100 мм для індукційних варильних 

поверхонь завширшки 60-80 см

*  окрім варильних поверхонь 
завширшки 90 см

**  щонайменше 65 мм для 
варильних поверхонь з рамкою 
та приладів VI 461/481/491 
у випадку встановлення на 
поверхню (накладного монтажу) та 
щонайменше 70 мм для варильних 
поверхонь з дизайном без рамки, 
для приладу CX 480 з рамкою та для 
приладів VI 461/481/491 у випадку 
встановлення врівень зі стільницею.

B Вентиляційний проріз у задній 
стінці меблевої тумби

Проміжна перегородка

Для приладів  CI 26./27./48./49., CX 48., VI 461/481/491 та VI 26./27.

Вентиляція Індукційні варильні поверхні 
оснащено вентилятором для 
захисту електроніки приладу 
від перегрівання. У випадку 
відсутності достатнього простору 
для вентиляції всередині меблевої 
тумби продуктивність приладу може 
знижуватись з метою запобігання 
перегріванню електроніки приладу.

Між задньою стінкою меблевою 
тумби та стіною необхідно 
передбачити відстань 20 мм по 
всій висоті та довжині тумби. Для 
тумб з дном також необхідно 
передбачити відповідний проміжок 
для надходження повітря біля 
вентиляційного каналу.

Окрім зазначених вище 
особливостей, між меблевою тумбою 
та витяжкою, що вбудовуєтся у 
стільницю, необхідно передбачити 
такі проміжки з відповідним 
перерізом для забезпечення вільної 
подачі та відведення повітря від 
індукційних варильних поверхонь:
Відстань до задньої стінки шухляд, 
духової шафи чи меблевої тумби має 
складати 20 мм.

Простір між вентиляційним каналом 
та боковою стінкою меблевої тумби 
необхідно залишити вільним.

Простір між корпусом приладу та 
стіною, як і між корпусом приладу 
та підлогою, необхідно залишити 
вільним.

Комбінація з приладами 
AT 400/AL 400

A Перед вентиляційним каналом 

B Біля вентиляційного каналу

C Біля нижнього краю корпусу 
приладу 

Прилад не можна встановлювати 
над посудомийними та пральними 
машинами.

Комбінація з іншими приладами

Вказівки щодо монтажу індукційних варильних поверхонь.

CE 491 102 
Дизайн без рамки
Ширина: 90 cм

Аксесуари, що входять до комплектаціі
1 шкребок для скла

Аксесуари, що замовляються окремо
BT 481 000 
Жаровня з литого алюмінію
Кришка жаровні з протипригарним 
покриттям може використовуватись 
окремо як сковорідка для смаження 
риби або м'яса
Для зони приготування 18 х 41,5 см
GP 900 003 
Сковорідка з протипригарним 
покриттям для варильних поверхонь з 
сенсором смаження, для конфорок 
ø 21 см, нержавіюча сталь.

Склокерамічна варильна поверхня
CE 491

 – Прилад без рамки для 
встановлення врівень зі 
стільницею

 – Функція "Сенсор смаження"
 – Триконтурна конфорка з 

можливістю розширення до ø 27 см
 – Велика зона смаження 

для жаровні BT 481
 – Система управління Twist-Pad зі 

знімним магнітним перемикачем

Зони приготування
2 конфорки надшвидкого нагрівання 
Super-Quick ø 18 см (1800 Вт) з 
можливістю їх об'єднання в овальну 
зону смаження 18 х 41,5 см (4400 Вт).
1 конфорка надшвидкого нагрівання 
Super-Quick ø 12 см (750 Вт) з 
можливістю розширення до ø 21 см 
(2200 Вт).
1 конфорка надшвидкого нагрівання 
Super-Quick ø 14,5 см (1050 Вт) з 
можливістю розширення до ø 21 см 
(2200 Вт) чи до ø 27 см (3080 Вт).
1 конфорка надшвидкого нагрівання 
Super-Quick ø 14,5 см (1200 Вт).

Управління
Система управління Twist-Pad зі 
знімним магнітним перемикачем.
Індикація активних конфорок.
Електронне регулювання потужності 
(17 рівнів).

Оснащення
Функція "Сенсор смаження" для 
конфорки  ø 21 см.
Автоматика швидкого закипання з 
індивідуальним налаштуванням часу 
закипання.
Автоматичний таймер (до 90 хв).
Таймер короткотривалого приготування.
Функція "Пам'ять" (можливість 
запам'ятовування програм 
приготування).
Меню додаткових опцій.

Безпека
Головний вимикач.
Індикація роботи приладу.
Функція автоматичного розпізнавання 
наявності посуду.
Індикація залишкового тепла для 
кожної конфорки.
Функція "Блокування від дітей".
Автоматичне захисне відключення.

Особливості вбудовування
Глибина вбудовування приладу: 
44 мм (блок живлення: 65 мм). 
Встановлення приладу глибше рівня 
поверхні стільниці не припустиме. 
При монтажі приладу необхідно 
передбачити 10 мм відстані від блоку 
живлення до бокових стінок чи 
проміжної перегородки. 
При монтажі приладу необхідно 
забезпечити вільний доступ до 
варильної поверхні знизу для 
можливості безперешкодного 
демонтажу її основи донизу. 
Можливе вбудовування в меблеву 
тумбу завширшки 60 см. 
Прилад необхідно зафіксувати знизу.
Рекомендована товщина стільниці 
для монтажу варильної поверхні: 
20 - 50 мм. 
Ширина з'єднувальних швів може 
варіюватися залежно від допусків по 
розмірам склокерамічної панелі та 
розміру ніші для вбудовування. 
Вага приладу: близько 13 кг.

Підключення
Потужність підключення: 10,9 кВт.
Кабель живлення не входить в до 
комплекту поставки.

мін.

мін.

мін.

Глибина встановлення блоку живлення складає 65 мм.

B

B

B
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A

B

C

Induktion AT400

19.05.06

Вид зверху

заізолювати 
силіконом

Поздовжній розріз

заізолювати 
силіконом

Поперечний розріз
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CE 491 112 
Рамка з нержавіючої сталі
Ширина: 90 cм

Аксесуари, що входять до комплектаціі
1 шкребок для скла

Аксесуари, що замовляються окремо
BT 481 000 
Жаровня з литого алюмінію
Кришка жаровні з протипригарним 
покриттям може використовуватись 
окремо як сковорідка для смаження 
риби або м'яса
Для зони приготування 18 х 41,5 см
GP 900 003 
Сковорідка з протипригарним 
покриттям для варильних поверхонь з 
сенсором смаження, для конфорок 
ø 21 см, нержавіюча сталь.

Склокерамічна варильна поверхня
CE 491

 – Рамка з суцільної нержавіючої 
сталі

 – Функція "Сенсор смаження"
 – Триконтурна конфорка з 

можливістю розширення 
до ø 27 см

 – Велика зона смаження для 
жаровні BT 481

 – Система управління Twist-Pad зі 
знімним магнітним перемикачем

Зони приготування
2 конфорки надшвидкого нагрівання 
Super-Quick ø 18 см (1800 Вт) з 
можливістю їх об'єднання в овальну 
зону смаження 18 х 41,5 см (4400 Вт).
1 конфорка надшвидкого нагрівання 
Super-Quick ø 12 см (750 Вт) з 
можливістю розширення до ø 21 см 
(2200 Вт).
1 конфорка надшвидкого нагрівання 
Super-Quick ø 14,5 см (1050 Вт) з 
можливістю розширення до ø 21 см 
(2200 Вт) чи до ø 27 см (3080 Вт).
1 конфорка надшвидкого нагрівання 
Super-Quick ø 14,5 см (1200 Вт).

Управління
Система управління Twist-Pad зі 
знімним магнітним перемикачем
Індикація активних конфорок.
Електронне регулювання потужності 
(17 рівнів).

Оснащення
Функція "Сенсор смаження" для 
конфорки  ø 21 см.
Автоматика швидкого закипання з 
індивідуальним налаштуванням часу 
закипання.
Автоматичний таймер (до 90 хв).
Таймер короткотривалого приготування.
Функція "Пам'ять" (можливість 
запам'ятовування програм 
приготування).
Меню додаткових опцій.

Безпека
Головний вимикач.
Індикація роботи приладу.
Функція автоматичного розпізнавання 
наявності посуду.
Індикація залишкового тепла для 
кожної конфорки.
Функція "Блокування від дітей".
Автоматичне захисне відключення.

Особливості вбудовування
Глибина вбудовування приладу: 
43 мм (блок живлення: 60 мм).
Встановлення приладу глибше рівня 
поверхні стільниці не припустиме.
При монтажі приладу необхідно 
передбачити 10 мм відстані від блоку 
живлення до бокових стінок чи 
проміжної перегородки.
При монтажі приладу необхідно 
забезпечити вільний доступ до 
варильної поверхні знизу для 
можливості безперешкодного 
демонтажу її основи донизу. 
Можливе вбудовування в меблеву 
тумбу завширшки 60 см. 
Прилад необхідно зафіксувати знизу. 
Рекомендована товщина стільниці 
для монтажу варильної поверхні: 
20 - 50 мм. 
Вага приладу: близько 13 кг.

CE 481 102 
Дизайн без рамки
Ширина: 80 cм

Аксесуари, що входять до комплектаціі
1 шкребок для скла

Аксесуари, що замовляються окремо
BT 481 000 
Жаровня з литого алюмінію
Кришка жаровні з протипригарним 
покриттям може використовуватись 
окремо як сковорідка для смаження 
риби або м'яса
Для зони приготування 18 х 41,5 см
GP 900 003 
Сковорідка з протипригарним 
покриттям для варильних поверхонь з 
сенсором смаження, для конфорок 
ø 21 см, нержавіюча сталь.

Склокерамічна варильна поверхня
CE 481

 – Прилад без рамки для 
встановлення врівень зі 
стільницею

 – Функція "Сенсор смаження"
 – Триконтурна конфорка  

з можливістю розширення 
до ø 27 см

 – Велика зона смаження для 
жаровні BT 481

 – Система управління Twist-Pad зі 
знімним магнітним перемикачем

Зони приготування
2 конфорки надшвидкого нагрівання 
Super-Quick ø 18 см (1800 Вт)  
з можливістю їх об'єднання в овальну 
зону смаження 18 х 41,5 см (4400 Вт).
1 конфорка надшвидкого нагрівання 
Super-Quick ø 14,5 см (1050 Вт) з 
можливістю розширення до ø 21 см 
(2200 Вт) чи до ø 27 см (3080 Вт).
1 конфорка надшвидкого нагрівання 
Super-Quick ø 14,5 см (1200 Вт).

Управління
Система управління Twist-Pad зі 
знімним магнітним перемикачем.
Індикація активних конфорок
Електронне регулювання потужності 
(17 рівнів).

Оснащення
Функція "Сенсор смаження" для 
конфорки  ø 21 см.
Автоматика швидкого закипання з 
індивідуальним налаштуванням часу 
закипання.
Автоматичний таймер (до 90 хв).
Таймер короткотривалого приготування.
Функція "Пам'ять" (можливість 
запам'ятовування програм 
приготування).
Меню додаткових опцій.

Безпека
Головний вимикач.
Індикація роботи приладу.
Функція автоматичного розпізнавання 
наявності посуду.
Індикація залишкового тепла для 
кожної конфорки.
Функція "Блокування від дітей".
Автоматичне захисне відключення.

Особливості вбудовування
Глибина вбудовування приладу: 
44 мм (блок живлення: 65 мм).
При монтажі приладу необхідно 
передбачити 10 мм відстані від блоку 
живлення до бокових стінок чи 
проміжної перегородки.
При монтажі приладу необхідно 
забезпечити вільний доступ до 
варильної поверхні знизу для 
можливості безперешкодного 
демонтажу її основи донизу.
Можливе вбудовування в меблеву 
тумбу завширшки 60 см.
Прилад необхідно зафіксувати знизу.
Рекомендована товщина стільниці 
для монтажу варильної поверхні: 
20 - 50 мм.
Ширина з'єднувальних швів може 
варіюватися залежно від допусків по 
розмірам склокерамічної панелі та 
розміру ніші для вбудовування.
Вага приладу: близько 11 кг.

Підключення
Потужність підключення: 8,7 кВт.
Кабель живлення не входить до 
комплекту поставки.

Підключення 
Потужність підключення: 10,9 кВт. 
Кабель живлення не входить до 
комплекту поставки.

мін.

мін.

Глибина встановлення блоку живлення складає 60 мм.

мін.

мін.

мін.

Глибина встановлення блоку живлення складає 65 мм.

Вид зверху

Поздовжній розріз

заізолювати 
силіконом

Поперечний розріз

заізолювати 
силіконом
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CE 481 112 
Рамка з нержавіючої сталі
Ширина: 90 cм

Аксесуари, що входять до комплектаціі
1 шкребок для скла

Аксесуари, що замовляються окремо
BT 481 000 
Жаровня з литого алюмінію
Кришка жаровні з протипригарним 
покриттям може використовуватись 
окремо як сковорідка для смаження 
риби або м'яса
Для зони приготування 18 х 41,5 см
GP 900 003 
Сковорідка з протипригарним 
покриттям для варильних поверхонь з 
сенсором смаження, для конфорок 
ø 21 см, нержавіюча сталь.

Склокерамічна варильна поверхня
CE 481

 – Рамка з суцільної нержавіючої 
сталі

 – Функція "Сенсор смаження"
 – Триконтурна конфорка з 

можливістю розширення 
до ø 27 см

 – Велика зона смаження для 
жаровні BT 481

 – Система управління Twist-Pad зі 
знімним магнітним перемикачем

Зони приготування
2 конфорки надшвидкого нагрівання 
Super-Quick ø 18 см (1800 Вт)  
з можливістю їх об'єднання в овальну 
зону смаження 18 х 41,5 см (4400 Вт).
1 конфорка надшвидкого нагрівання 
Super-Quick ø 14,5 см (1050 Вт) з 
можливістю розширення до ø 21 см 
(2200 Вт) чи до ø 27 см (3080 Вт).
1 конфорка надшвидкого нагрівання 
Super-Quick ø 14,5 см (1200 Вт).

Управління
Система управління Twist-Pad зі 
знімним магнітним перемикачем.
Індикація активних конфорок.
Електронне регулювання потужності 
(17 рівнів).

Оснащення
Функція "Сенсор смаження" для 
конфорки ø 21 см.
Автоматика швидкого закипання з 
індивідуальним налаштуванням часу 
закипання.
Автоматичний таймер (до 90 хв).
Таймер короткотривалого приготування.
Функція "Пам'ять" (можливість 
запам'ятовування програм 
приготування).
Меню додаткових опцій.

Безпека
Головний вимикач.
Індикація роботи приладу.
Функція автоматичного розпізнавання 
наявності посуду.
Індикація залишкового тепла для 
кожної конфорки.
Функція "Блокування від дітей".
Автоматичне захисне відключення.

Особливості вбудовування
Глибина вбудовування приладу: 
43 мм (блок живлення: 60 мм).
При монтажі приладу необхідно 
передбачити 10 мм відстані від блоку 
живлення до бокових стінок чи 
проміжної перегородки.
При монтажі приладу необхідно 
забезпечити вільний доступ до 
варильної поверхні знизу для 
можливості безперешкодного 
демонтажу її основи донизу.
Можливе вбудовування в меблеву 
тумбу завширшки 60 см.
Прилад необхідно зафіксувати знизу.
Рекомендована товщина стільниці 
для монтажу варильної поверхні: 
20 - 50 мм.
Вага приладу: близько 12 кг.

Підключення
Потужність підключення: 8,7 кВт.
Кабель живлення не входить до 
комплекту поставки.

CE 273 112 
Рамка з нержавіючої сталі
Ширина: 70 cм

Аксесуари, що входять до комплектаціі
1 шкребок для скла

Склокерамічна варильна поверхня
CE273

 – Рамка з суцільної нержавіючої 
сталі

 – Управління за допомогою 
сенсорних кнопок з можливістю 
безпосереднього вибору

Зони приготування
1 конфорка надшвидкого нагрівання 
Super-Quick ø 17 см (1800 Вт) 
з можливістю розширення до зони 
смаження 17 х 26,5 см (2600 Вт).
1 конфорка надшвидкого нагрівання 
Super-Quick ø 12 см (750 Вт) з 
можливістю розширення до ø 21 см 
(2200 Вт).
1 конфорка надшвидкого нагрівання 
Super-Quick ø 18 см (1800 Вт).
1 конфорка надшвидкого нагрівання 
Super-Quick ø 14,5 см (1200 Вт).

Управління
Управління за допомогою сенсорних 
кнопок з можливістю безпосереднього 
вибору рівня потужності.
Індикація активних конфорок.
Електронне регулювання потужності 
(9 рівнів).

Оснащення
Автоматика швидкого закипання з 
індивідуальним налаштуванням часу 
закипання.
Автоматичний таймер (до 90 хв).
Таймер короткотривалого приготування.
Функція "Пам'ять" (можливість 
запам'ятовування програм 
приготування). 
Меню додаткових опцій.

Безпека
Головний вимикач.
Індикація роботи приладу.
Індикація залишкового тепла для 
кожної конфорки.
Функція "Блокування від дітей".
Автоматичне захисне відключення.

Особливості вбудовування
Глибина вбудовування приладу: 
43 мм (блок живлення: 60 мм).
При монтажі приладу необхідно 
передбачити 10 мм відстані від блоку 
живлення до бокових стінок чи 
проміжної перегородки.
При монтажі приладу необхідно 
забезпечити вільний доступ до 
варильної поверхні знизу для 
можливості безперешкодного 
демонтажу її основи донизу.
Можливе вбудовування в меблеву 
тумбу завширшки 60 см.
Прилад необхідно зафіксувати знизу.
Рекомендована товщина стільниці 
для монтажу варильної поверхні: 
20 - 50 мм.
Вага приладу: близько 11 кг.

Підключення
Потужність підключення: 7,8 кВт.
Кабель живлення не входить до 
комплекту поставки.

мін.

мін.

мін.

Глибина встановлення блоку живлення складає 60 мм.

мін.

мін.

мін.

Глибина встановлення блоку живлення складає 60 мм.
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Аксесуари / спеціальні аксесуари для варильних поверхонь.

B T 481 000
Жаровня з литого алюмінію 
Кришка жаровні з протипригарним
покриттям може використовуватись
окремо як сковорідка для   
смаження риби або м'яса 
Для зони приготування 18 х 41,5 см 

C A 429 410
Набір монтажних рамок: декоративна 
рамка (з можливістю приварювання 
до стільниці) та каркасна рамка

G N 232 110
Тепан які з багатошарового матеріалу 
GN 1/1   
Для комбінування з індукційною 
варильною  поверхнею з суцільною 
зоною приготування CX 480 
G N 232 230
Тепан які з багатошарового матеріалу 
GN 2/3  
Для комбінування з індукційною 
варильною  поверхнею з суцільною 
зоною приготування CX 480
G P 900 001
Сковорідка з протипригарним 
покриттям для варильних поверхонь 
з сенсором смаження, для конфорок 
ø 15 см, нержавіюча сталь.
G P 900 002
Сковорідка з протипригарним 
покриттям для варильних поверхонь 
з сенсором смаження, для конфорок 
ø 18 см, нержавіюча сталь.
G P 900 003
Сковорідка з протипригарним 
покриттям для варильних поверхонь 
з сенсором смаження, для конфорок 
ø 21 см, нержавіюча сталь
S V 405 001
Телескопічна штанга для панелі 
управління, подовження до 80 мм 
S V 405 002
Телескопічна штанга для панелі 
управління, подовження до 160 мм 
S V 405 003
Телескопічна штанга для панелі 
управління, подовження до 320 мм 
S V 405 011
Телескопічна штанга для панелі 
управління, подовження до 65 мм
S V 405 012
Телескопічна штанга для панелі 
управління, подовження до 140 мм 
S V 405 022
Телескопічна штанга для панелі 
управління, подовження до 115 мм 
S V 405 032
Телескопічна штанга для панелі 
управління, подовження до 160 мм 

V A 420 000
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів серії Vario 400 
для встановлення врівень зі 
стільницею   

V A 420 001
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів серії Vario 400  
з кришкою / планкою для підгонки 
для встановлення врівень зі 
стільницею
V A 420 010
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів серії Vario 400 для 
встановлення на поверхню 
(накладного монтажу)

V A 420 011
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів серії Vario 400 з 
кришкою / планкою для підгонки для 
встановлення на поверхню 
(накладного монтажу) 

V A 450 800
Планка для підгонки з нержавіючої 
сталі 80 см. 
Аксесуар необхідний для компенсації 
висоти приладу у випадку комбінаціі 
кількох приладів серії Vario 400, якщо 
у такій комбінації присутній прилад з 
кришкою

W P 400 001
Сковорідка Wok з багатошарового 
матеріалу 
З круглим дном і ручкою,  
ø 36 см, 6 л, заввишки 10 см  
   

CE 261 112 
Рамка з нержавіючої сталі
Ширина: 60 cм

Аксесуари, що входять до комплектаціі
1 шкребок для скла

Склокерамічна варильна поверхня
CE 261

 – Рамка з суцільної нержавіючої 
сталі

 – Управління за допомогою 
сенсорних кнопок з можливістю 
безпосереднього вибору

Зони приготування
1 конфорка надшвидкого нагрівання 
Super-Quick ø 17 см (1800 Вт) з 
можливістю розширення до зони 
смаження 17 х 26,5 см (2600 Вт).
1 конфорка надшвидкого нагрівання 
Super-Quick ø 12 см (750 Вт) з 
можливістю розширення до ø 21 см 
(2200 Вт).
2 конфорки надшвидкого нагрівання 
Super-Quick ø 14,5 см (1200 Вт).

Управління
Управління за допомогою сенсорних 
кнопок з можливістю 
безпосереднього вибору рівня 
потужності.
Індикація активних конфорок.
Електронне регулювання потужності 
(9 рівнів).

Оснащення
Автоматика швидкого закипання з 
індивідуальним налаштуванням часу 
закипання.
Автоматичний таймер (до 90 хв).
Таймер короткотривалого приготування.
Функція "Пам'ять" (можливість 
запам'ятовування програм 
приготування). 
Меню додаткових опцій.

Безпека
Головний вимикач.
Індикація роботи приладу.
Індикація залишкового тепла для 
кожної конфорки.
Функція "Блокування від дітей".
Автоматичне захисне відключення.

Особливості вбудовування
Глибина вбудовування приладу: 
43 мм (блок живлення: 50 мм).
При монтажі приладу необхідно 
передбачити 10 мм відстані від блоку 
живлення до бокових стінок чи 
проміжної перегородки.
При монтажі приладу необхідно 
забезпечити вільний доступ до 
варильної поверхні знизу для 
можливості безперешкодного 
демонтажу її основи донизу.
Можливе вбудовування в меблеву 
тумбу завширшки 60 см.
Прилад необхідно зафіксувати знизу.
Рекомендована товщина стільниці 
для монтажу варильної поверхні: 
20 - 50 мм.
Вага приладу: близько 9 кг.

Підключення
Потужність підключення: 7,2 кВт.
Кабель живлення не входить до 
комплекту поставки.

мін.

мін.

мін.

Глибина встановлення блоку живлення складає 60 мм.
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Газові варильні поверхні.

Тип приладу
Газова варильна 
поверхня

Газова 
варильна поверхня

Газова варильна 
поверхня

Газова варильна 
поверхня

Газова варильна 
поверхня

Серія 400 серія 200 серія 200 серія
Природний газ 20 мбар • • • •² •
Ширина (см) 100,2 90,8 91,4 91,4 58
Панель управління з нержавіючої сталі з інтегрованими 
перемикачами

VG 295 214 VG 264 214

Панель управління з алюмінію з інтегрованими перемикачами VG 295 234 VG 264 234
Інтегровані поворотні перемикачі CG 290 211²
Поворотні перемикачі на меблевому фронті CG 492 210 VG 491 210
Матеріал варильної поверхні / рамки: сатинована нержавіюча 
сталь

•/– •/• •/– –/– •/–

Матеріал варильної поверхні / рамки: оброблена 
дробострумом нержавіюча сталь

–/– –/– –/• –/– –/•

Матеріал варильної поверхні: склокераміка •
Для встановлення на поверхню (накладного монтажу) • • • •
Для встановлення врівень з поверхнею • •
Чавунна решітка для посуду врівень з поверхнею •
Прилад приварюється до стільниці з нержавіючої сталі •
Зони приготування

Кількість зон приготування 5 5 5 5 4
Конфорка Wok з трьома контурами (1550 - 4000 Вт)
Конфорка Wok з трьома контурами (230 - 4600 Вт)
Конфорка Wok з трьома контурами (230 - 5000 Вт)
Конфорка Wok з трьома контурами (300 - 5000 Вт)
Конфорка Wok з трьома контурами (300 - 6000 Вт) 1 1 1
Конфорка Wok з двома контурами (300 - 6000 Вт) 1
Триконтурна конфорка підвищеної потужності (1200 - 2500 Вт)
Триконтурна конфорка підвищеної потужності (1260 - 3600 Вт)
Двоконтурна конфорка підвищеної потужності (165 - 4000 Вт) 2 2 2
Стандартна двоконтурна конфорка (165 - 2000 Вт) 2 2 2
Конфорка підвищеної потужності (500 - 3000 Вт)
Конфорка підвищеної потужності (560 - 2800 Вт) 2
Конфорка підвищеної потужності (590 - 2800 Вт) 1
Конфорка підвищеної потужності (600 - 3000 Вт)
Стандартна конфорка (370 - 1900 Вт) 2
Стандартна конфорка (380 - 1900 Вт) 2
Стандартна конфорка (320 - 1750 Вт)
Стандартна конфорка (350 - 1750 Вт)
Стандартна конфорка (410 - 1750 Вт)
Економічна конфорка (330 - 1000 Вт)
Економічна конфорка (310 - 1100 Вт) 1
Оснащення / аксесуари

Автоматичне швидке запалювання • • •
Електронний контроль подачі газу з функцією повторного 
запалювання

• • •

Електричне запалювання • •
Чавунна решітка для посуду з 3-х частин з 3-х частин з 3-х частин з 3-х частин з 2-х частин
Кришка з нержавіючої сталі 2x VD 201 014¹
Кришка з алюмінію 2x VD 201 034¹
Сковорідка Wok WP 400 001¹ WP 400 001¹ WP 400 001¹ WP 400 001¹
Підключення

Потужність підключення газу (кВт) 18.0 18.0 18.0 13.7 9.4
Потужність підключення до мережі живлення (Вт) 15.0 15.0 25.0 0.6 1.0

• Стандартна комплектація.   – Оснащення / аксесуар відсутні.
¹ Спеціальні аксесуари.    ² Форсунка для зрідженого газу 50 мбар у комплекті.
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Індукційні варильні поверхні.

Тип приладу

Індукційна варильна 
поверхня з зоною 
приготування по всій 
площі приладу

Індукційна варильна 
поверхня

Індукційна варильна 
поверхня

Індукційна варильна 
поверхня

Індукційна варильна 
поверхня

Індукційна варильна 
поверхня

Ширина (см) 80 90 90 80 60 60
Прилад без рамки для вбудовування врівень з поверхнею CX 480 100 CI 491 103 CI 481 102 CI 262 102 CI 261 102
Рамка з нержавіючої сталі CI 491 113 CI 490 112 CI 481 112 CI 262 112 CI 261 112
Рамка з нержавіючої сталі завтовшки 3 мм для накладного 
монтажу / встановлення врівень з поверхнею

CX 480 111

Управління

Сенсорний TFT-дисплей •
Сенсорне управління / сенсорні кнопки –/• –/• –/• –/• –/•
Панель управління Twist-Pad • • • • •
Поворотні перемикачі на меблевому фронті / інтегрована панель 
управління
Зони приготування / можливі комбінації

Кількість зон приготування / максимальна кількість посуду 4 5 4 4 3 4
Індукційна конфорка ø 15 см (1400 / 1800 Вт) 1 1 2 1 2
Індукційна конфорка ø 18 см (1800 / 2500 Вт) 2 2
Індукційна конфорка ø 21 см (2200 / 3300 Вт) 1 1 1 1 1
Індукційна конфорка ø 28 см (2400 / 3600 Вт) 1
Індукційна конфорка ø 18 см (1800 / 2500 Вт) / ø 28 см  
(2800 / 4400 Вт)
Індукційна конфорка ø 21 см (2200 / 3300 Вт) / ø 26 см (2600 / 
3400 Вт) / ø 32 см (3300 / 4600 Вт)

1

Індукційна конфорка ø 18 см (1800 / 2500 Вт) / 
зона смаження 18 х 28 см (2000 / 2600 Вт) 1
Оснащення / аксесуари

Електронне регулювання рівня потужності • • • • • •
Кількість рівнів потужності 17 17 17 17 17 17
Автоматичне розпізнавання посуду • • • • • •
Індикація залишкового тепла • • • • • •
Автоматичний таймер: кількість конфорок 4 5 4 4 3 4
Кількість конфорок з функцією Boost 4 5 4 4 3 4
Таймер швидкого закипання: кількість конфорок 5 4 4 3 4
Функція "Сенсор смаження": кількість конфорок 1 x 18 cм 1 x 18 cм 1 x 15 cм 1 x 15 cм 1 x 15 cм

1 x 21 cм 1 x 21 cм 1 x 21 cм 1 x 21 cм 1 x 21 cм
Блокування від дітей • • • • • •
Автоматичне захисне відключення • • • • • •
Функція запам'ятовування • • • • •
Меню опцій • • • • • •
Сковорідка з протипригарним покриттям для зон приготування  
ø 15 см з сенсором смаження

GP 900 001¹ GP 900 001¹ GP 900 001¹

Сковорідка з протипригарним покриттям для зон приготування  
ø 18 см з сенсором смаження

GP 900 002¹ GP 900 002¹

Сковорідка з протипригарним покриттям для зон приготування  
ø 21 см з сенсором смаження

GP 900 003¹ GP 900 003¹ GP 900 003¹ GP 900 003¹ GP 900 003¹

Підключення

Потужність потужність підключення до мережі живлення (кВт) 7,2 10,8 7,2 7,2 7,2 7,0

• Стандартна комплектація.     – Оснащення / аксесуар відсутні.
¹ Спеціальні аксесуари.
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Склокерамічні варильні поверхні.

Тип приладу
Склокерамічна варильна 
поверхня

Склокерамічна варильна 
поверхня

Склокерамічна варильна 
поверхня

Склокерамічна варильна 
поверхня

Ширина (см) 90 80 70 60
Прилад без рамки для вбудовування врівень з поверхнею CE 491 102 CE 481 102
Рамка з нержавіючої сталі CE 491 112 CE 481 112 CE 273 112 CE 261 112
Управління

Сенсорне управління / сенсорні кнопки –/• –/• •/• •/•
Панель управління Twist-Pad • •
Поворотні перемикачі на меблевому фронті / інтегрована панель управління
Зони приготування / можливі комбінації

Кількість зон приготування 5 4 4 4
Конфорка надшвидкого приготування Super-Quick ø 14,5 см (1200 Вт) 1 1 1 2
Конфорка надшвидкого приготування Super-Quick ø 18 см (1800 Вт) 1
Конфорка надшвидкого приготування Super-Quick ø 12 см (800 Вт) / 
ø 18 см (2000 Вт)
Конфорка надшвидкого приготування Super-Quick ø 12 см (750 Вт) / 
ø 21 см (2200 Вт)

1 1 1

Конфорка надшвидкого приготування Super-Quick ø 14,5 см (1000 Вт) /  
ø 21 см (2200 Вт)
Конфорка надшвидкого приготування Super-Quick ø 18 см (1500 Вт) /  
ø 23 см (2400 Вт)
Конфорка надшвидкого приготування Super-Quick ø 14,5 см (1050 Вт) / 
ø 21 см (2200 вт) / ø 27 см (3080 Вт)

1 1

Конфорка надшвидкого приготування Super-Quick ø 17 см (1800 Вт) / 
зона смаження 17 х 26,5 см (2600 Вт) 1 1
Конфорка надшвидкого приготування Super-Quick ø 18 см (1800 Вт) / 
можливість об`єднання у зону смаження 18 х 41,5 см (4400 Вт)

2 2

Оснащення / аксесуари

Електронне регулювання рівня потужності • • • •
Кількість рівнів потужності 17 17 9 9
Індикація залишкового тепла • • • •
Автоматичний таймер: кількість конфорок 5 4 4 4
Таймер швидкого закипання: кількість конфорок 5 4 4 4
Функція "Сенсор смаження": кількість конфорок 1 x 21 cм 1 x 21 cм
Блокування від дітей • • • •
Автоматичне захисне відключення • • • •
Функція запам'ятовування • • • •
Меню опцій • • • •
Чавунна решітка для зони смаження 18 х 41,5 см BT 481 000¹ BT 481 000¹
Сковорідка з протипригарним покриттям для зон приготування ø 21 см з 
сенсором смаження

GP 900 003¹ GP 900 003¹

Підключення

Потужність підключення до мережі живлення (кВт) 10,9 8,7 7,8 7,2

• Стандартна комплектація.     – Оснащення / аксесуар відсутні.
¹ Спеціальні аксесуари.
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A C 402 180 
Нержавіюча сталь 
Фільтрувальний модуль  
Можливість роботи в режимі  
відведення повітря / рециркуляції з 
використанням зовнішніх 
вентиляційних двигунів AR 400/401 
Без двигуна

Аксесуари для монтажу
A D 704 044 
Повітрозбірник з циліндричним 
каналом з номінальним діаметром 
200 мм 
Подача повітря: 2 циліндричні канали 
з номінальним діаметром 150 мм  
Відведення повітря: 1-2 циліндрині 
канали з номінальним діаметром 
200 мм
A D 854 044 
Повітрозбірник з пласким каналом з 
номінальним діаметром 150 мм 
Подача повітря: 2 пласкі канали з 
номінальним діаметром 150 мм 
Відведення повітря: 1 плаский канал 
з номінальним діаметром 200 мм

Аксесуари, що замовляються окремо
K F 273 198 
Вугільний фільтр

Вбудована у стелю витяжка Vario
A C 402

 – Гармонійно вписується у дизайн 
будь-якої кухні

 – Можливість індивідуального 
вибору розмірів та режиму роботи 
приладу

 – Прилад для вентиляції приміщення
 – Модульна витяжка для 

вбудовування у стелю з 
можливістю індивідуального 
компонування окремих елементів: 
фільтрувального модуля, елемента 
управління та модуля освітлення

 – Можливість визначення діапазону 
продуктивності користувачем у 
проміжку від 950 до 2800 м³/год 
за умови безперешкодного 
відведення повітря

 – Запатентоване високоефективне 
контурне відведення повітря

 – Плаский екран витяжки, що легко 
очищується, оснащений 
закритими фільтрами  

Продуктивність
Показники максимальної 
продуктивності у комбінації з 
зовнішніми двигунами наведено у 
таблиці на стор. 246-247. 
Рівень шуму залежить від 
особливостей вбудовування.

Оснащення
Контурний жиропоглинаючий фільтр, 
придатний для миття у посудомийній 
машині.    
Монтажна рамка для встановлення з 
використанням різьбових шпильок 
(не входять до комплекту поставки). 
Циліндричний сполучний патрубок з 
номінальним діаметром 150 мм.  
 

A C 482 180 
Нержавіюча сталь  
Елемент управління з освітленням  
Для управління зовнішніми  
двигунами AR 400/401  
A C 462 180 
Нержавіюча сталь 
Елемент управління без освітлення 
Для управління зовнішніми 
двигунами AR 400/401 

Аксесуари, що замовляються окремо
A A 090 100 
Комутувальний підсилювач для   
поєднання двох зовнішніх   
вентиляційних двигунів

Вбудована у стелю витяжка
A C 482/A C 462

 – Елемент управління вбудовуваної 
у стелю модульної витяжки

 – Можливість визначення діапазону  
продуктивності вентиляції 
користувачем у проміжку від 950 
до 2800 м³/год за умови 
безперешкодного відведення 
повітря

 – Можливість індивідуального  
дооснащення вбудовуваної у 
стелю витяжки освітлювальними 
елементами 

Продуктивність
Показники максимальної 
продуктивності у комбінації з 
зовнішніми двигунами наведено у 
таблиці на стор. 246-247.

Оснащення
7 клавіш інфрачервоного 
дистанційного управління.  
Клавіші екстреного управління 
розміщено безпосередньо на 
елементі управління.   
Електронне регулювання потужності  
(3 рівні).   
Інтенсивний режим.  
Функція залишкового ходу 
вентилятора. 
Акустична індикація необхідності 
заміни жиропоглинаючого фільтра.  
Галогенове освітлення Soft-Light 
(2 лампи по 20 Вт) з плавним 
вмиканням та вимиканням  
(тільки у моделі АС 482).  
 
Особливості вбудовування  
Елемент управління кріпиться до   
фільтрувального модуля.  
До одного елемента управління може 
під'єднуватися до двох зовнішніх   
двигунів AR 400/401.   
Для під'єднання до елемента 
управління двох зовнішніх двигунів 
необхідно використовувати 
підсилювач AA 090 100.  
Кожен елемент управління з 
освітленням може керувати не 
більше ніж двома додатковими   
модулями освітлення.  
Біля модуля управління необхідно 
встановити  розетку, у випадку 
застосування підсилювача 
AA 090 100 - дві розетки.  
У випадку підключення вентиляції, що 
працює у режимі відведення повітря, 
до повітряного каналу з джерелом 
відкритого вогню, що сполучається з 
витяжною трубою, слід  подбати про 
належний захист системи живлення  
витяжки (оснастити автоматичним 
захисним відключенням).  

Підключення
Потужність підключення: 
365 - 1160 Вт.   
Кабель живлення завдовжки 1,3 м зі 
штекером.    

A C 472 180 
Потужність підключення: 
365 - 1160 Вт.   
Кабель живлення завдовжки 1,3 м зі 
штекером

Вбудована у стелю витяжка
A C 472

 – Модуль освітлення вбудовуваної у 
стелю модульної витяжки

 – Можливість індивідуального 
дооснащення вбудовуваної у 
стелю витяжки освітлювальними 
елементами 

Технічні характеристики
Кабель для під'єднання до елемента 
управління.
Галогенове освітлення Soft-Light 
(2 лампи по 20 Вт) з плавним 
вмиканням та вимиканням. 

Особливості вбудовування
Рекомендації щодо підключення 
вбудовуваних у стелю витяжок до 
зовнішнього вентиляційного 
двигуна з вказанням варіантів висоти 
встановлення вказано на стор. 196-197.
Модуль освітлення кріпиться до 
фільтрувального модуля.
Кожен елемент управління з 
освітленням може керувати не 
більше ніж двома додатковими 
модулями освітлення.
 
Підключення
Потужність підключення: 40 Вт.

Особливості вбудовування
Якщо при встановленні у стелю 
відстань від стільниці до витяжки 
перевищує 120 см, точкове 
відведення повітря не можливе, 
прилад працюватиме у режимі  
вентиляції приміщення.
Для оптимальної роботи у такому 
режимі двигун приладу має відводити 
кількість повітря, що відповідає 
об'єму приміщення, 10-12 разів 
на годину. 
Рекомендації щодо підключення 
вбудовуваних у стелю витяжок до 
зовнішнього вентиляційного двигуна з 
вказанням варіантів висоти 
встановлення вказано на стор. 182-183.
Робота приладу у режимі відведення 
повітря можлива у поєднанні з 
зовнішніми двигунами AR 400/401.  
Для роботи в режимі рециркуляції 
кожен фільтрувальний модуль 
необхідно оснастити вугільним 
фільтром KF 273 198.  
До одного зовнішнього двигуна AR 
400 130 чи AR 401 130/140 можна 
під'єднати не більше двох 
фільтрувальних модулів.
До одного зовнішнього двигуна 
AR 400 140 можна під'єднати не більше 
чотирьох фільтрувальних модулів. 
У випадку встановлення зовнішнього 
двигуна AR 400 у стелю або в меблевий 
корпус необхідно передбачити отвір для 
вільного доступу до нього. 
Прилад може встановлюватись у 
стандартний отвір у стелі чи меблевому 
корпусі; при цьому отвір   закривається 
модульною рамкою завтовшки 0,8 мм. 
У випадку підключення вентиляції, що 
працює у режимі відведення повітря, 
до повітряного каналу з джерелом 
відкритого вогню, що сполучається з 

витяжною трубою, слід подбати про 
належний захист системи живлення 
витяжки (оснастити автоматичним 
захисним відключенням).  
Для довгих ділянок системи 
вентиляційних каналів припустиме 
лише використання системи пласких 
вентиляційних каналів Gaggenau 
AD 8... або системи Naber Compair 
Flow. Використання інших систем 
пласких каналів неможливе.
При встановленні каналу відведення 
повтіря необхідно уникати крутих 
поворотів та звужень труб.
Щоб розрахувати конфігурації 
витяжок з максимальною довжиною 
вентиляційних каналів, скористуйтеся 
системою Rodun на нашому сайті 
www.gaggenau.com.

Монтажна рама для
встановлення у стелю

4 шпильки М8
(не входять до комплекту),
довжина = h-50 мм

Ніша у стелі /
у меблевому корпусі
залежно від обраної
конфігурації,
укріплена деревиною.

Мінімальна висота
залежить від
обраного
вентиляційного каналу

Для конфігурацій з кількома приладами:
Максимальний вигин навколо ніші у стелі: ± 3 мм.
Для уникнення прогинання вверх під час монтажу,
конструкцію необхідно укріпити посередині.

Мінімальна висота монтажу включно з пласким вентиляційним каналом
з номінальним діаметром 150 мм

Ніша
у стелі

Встановлення АС 402 у стелю та розташування сполучного патрубка
з номінальним діаметром 150 мм

Необхідний для монтажу простір

без 

(aльтернативний
варіант AR 400 140)

Аксесуари для монтажу:
12 шпильок з різьбою 450хМ8
48 гайок М8
12 болтів для стелі

Необхідний для монтажу простір

без 

Аксесуари для монтажу:
8 шпильок з різьбою 450хМ8
32 гайки М8
8 болтів для стелі

Необхідний для монтажу простір

без 

(альтернативний варіант -
AR 400 131/140)

Аксесуари для монтажу:
8 шпильок з різьбою 450хМ8
32 гайки М8
8 болтів для стелі
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Для точкового відведення повітря над робочою поверхнею (робота в режимі 
острівної витяжки / витяжки для настінного монтажу - W/I) відстань до 
варильної поверхні має складати не більше 120 см. 
Для оптимальної роботи у режимі вентиляції приміщення (R) - при більшій 
відстані від варильної поверхні - двигун приладу має відводити кількість 
повітря, що відповідає об'єму приміщення, 10 - 12 разів на годину. 

У випадку використання вентиляційних каналів для під'єднання 
фільтрувального модуля до зовнішнього вентиляційного двигуна AR 400/401 
або з іншою метою можливе зниження вказаної продуктивності відведення 
повітря. 

Жирний шрифт: оптимальна комбінація
Звичайний шрифт: можлива комбінація
Інше: – Конфігурація не можлива через особливості вентиляційних каналів
Модулі вбудовуваної у стелю вентиляції:
F = Фільтрувальний модуль (FL = поздовжнє розташування)
CL = Елемент управління з освітленням
CO = Елемент управління без освітлення
L = Модуль освітлення

Мінімальна висота 
монтажу (з монтажною 

рамкою), мм

150 - 160 230 з / без зовнішнього двигуна AR 400: 350 без зовнішнього двигуна AR 400: 320
з зовнішнім двигуном AR 400 у вертикальному 

положенні: 500

Особливості 
вбудовування у стелю / 

меблевий корпус

Мінімальна висота вбудовування з прокладанням гунчкої 
алюмінієвої труби безпосередньо крізь стелю.

Зовнішній вентиляційний двигун встановлюється окремо.

Зовнішній двигун встановлюється окремо.
Висота вбудовування з пласким вентиляційним каналом.

2 зовнішніх двигуна AR 400 навпроти одне одного.

Зовнішній двигун AR 400 встановлюється горизонтально, 
AR 401 - окремо. 

З гнучкою трубою з номінальним діаметром 150/200 мм.
2 зовнішніх двигуна AR 400 навпроти одне одного.

Найпростіший варіант встановлення вентиляційних 
каналів з гнучкою трубою з номінальним діаметром 

150 мм. Зовнішній вентиляційний двигун AR 400 
встановлюється вертикально, AR 401 - окремо.

Повітрозбірник 
(за необхідності)

(AD 704 044)
2-3 циліндричні канали з номінальним діаметром 150 мм -> 
1-2 циліндричні канали з номінальним діаметром 200 мм

(AD 854 044)
2 пласкі канали з номінальним діаметром 150 мм -> 
1 плаский канал з номінальним діаметром 150 мм

(AD 704 044)
2-3 циліндричні канали з номінальним діаметром 150 мм -> 
1-2 циліндричні канали з номінальним діаметром 200 мм

Макс. ширина варильної 
поверхні
Точкове відведення повітря, 
макс. відстань 120 см:
W = точкове відведення 
повітря, настінний монтаж
I = точкове відведення повітря, 
острівна витяжка
R = режим вентиляції 
приміщення, відстань > 120 см

Розмір ніші у стелі a x b 
(розмір рамки), мм

Встановлення зовнішнього 
вентиляційного двигуна разом 
з витяжкою (продуктивність 

зовнішніх двигунів при вільному 
вентиляційному каналі)
Вентиляційний канал з 

номінальним діаметром 200 мм 
позаду двигуна

Встановлення зовнішнього 
двигуна на зовнішній стіні / 

на даху
(продуктивність зовнішніх 

двигунів при вільному 
вентиляційному каналі)

Встановлення зовнішнього 
вентиляційного двигуна 

разом з витяжкою 
(продуктивність зовнішніх 

двигунів при вільному 
вентиляційному каналі)
Вентиляційний канал з 

номінальним діаметром 
200 мм позаду двигуна

Встановлення зовнішнього 
двигуна на зовнішній стіні / 

на даху
(продуктивність зовнішніх 

двигунів при вільному 
вентиляційному каналі)

Встановлення зовнішнього 
вентиляційного двигуна 

разом з витяжкою 
(продуктивність зовнішніх 

двигунів при вільному 
вентиляційному каналі)
Вентиляційний канал з 

номінальним діаметром 
200 мм позаду двигуна

Встановлення зовнішнього 
двигуна на зовнішній стіні / 

на даху
(продуктивність зовнішніх 

двигунів при вільному 
вентиляційному каналі)

Встановлення зовнішнього 
вентиляційного двигуна 

разом з витяжкою 
(продуктивність зовнішніх 

двигунів при вільному 
вентиляційному каналі)
Вентиляційний канал з 

номінальним діаметром 
200 мм позаду двигуна

Встановлення 
зовнішнього двигуна на 
зовнішній стіні / на даху

(продуктивність зовнішніх 
двигунів при вільному 
вентиляційному каналі)

Продуктивність зовнішніх двигунів при вільному вентиляційному каналі: 950 - 1400 м³/год Використання повітрозбірника не обов'язкове Використання повітрозбірника не обов'язкове Використання повітрозбірника не обов'язкове

FL1-CL
FL1-CO

W: 80 см
I: 60 см,  
без VR, VP, VF
R: -

765 x 515
(800 x 540)

1x AR 400 131 (1,000 м³/год)
1x AR 400 140 (1,400 м³/год)

1x AR 401 131 (950 м³/год)
1x AR 401 140 (1,200 м³/год)

1x AR 400 131 (1,000 м³/год)
1x AR 400 140 (1,400 м³/год)

1x AR 401 131 (950 м³/год)
1x AR 401 140 (1,200 м³/год)

1x AR 400 131 (1,000 м³/год)
1x AR 400 140 (1,400 м³/год)

1x AR 401 131 (950 м³/год)
1x AR 401 140 (1,200 м³/год)

1x AR 400 131 (1,000 м³/год)
1x AR 400 140 (1,400 м³/год)

FL1-CL-L1 W: 80 см
I: 60 см,  
без VR, VP, VF
R: -

765 x 660
зверніть увагу на 

положення приладу!
(800 x 680)

1x AR 400 131 (1,000 м³/год)
1x AR 400 140 (1,400 м³/год)

1x AR 401 131 (950 м³/год)
1x AR 401 140 (1,200 м³/год)

1x AR 400 131 (1,000 м³/год)
1x AR 400 140 (1,400 м³/год)

1x AR 401 131 (950 м³/год)
1x AR 401 140 (1,200 м³/год)

1x AR 400 131 (1,000 м³/год)
1x AR 400 140 (1,400 м³/год)

1x AR 401 131 (950 м³/год)
1x AR 401 140 (1,200 м³/год)

1x AR 400 131 (1,000 м³/год)
1x AR 400 140 (1,400 м³/год)

Продуктивність зовнішніх двигунів при вільному вентиляційному каналі: 950 - 2800 м³/год

FL2-CL-L1 W: 120 см,  
VR, VP, VF по центру
I: 90 см, без VR, VP, VF
R:  -

1565 x 515
(1600 x 540)

1x AR 400 131 (1,000 м³/год)
1x AR 400 140 (1,400 м³/год)
2x AR 400 131 (2,000 м³/год)
2x AR 400 140 (2,800 м³/год)

1x AR 401 131 (950 м³/год)
1x AR 401 140 (1,200 м³/год)
2x AR 401 131 (1,900 м³/год)
2x AR 401 140 (2,400 м³/год)

1x AR 400 131 (1,000 м³/год)
1x AR 400 140 (1,400 м³/год)
2x AR 400 131 (2,000 м³/год)
2x AR 400 140 (2,800 м³/год)

1x AR 401 131 (950 м³/год)
1x AR 401 140 (1,200 м³/год)
2x AR 401 131 (1,900 м³/год)
2x AR 401 140 (2,400 м³/год)

1x AR 400 131 (1,000 м³/год)
1x AR 400 140 (1,400 м³/год)
2x AR 400 131 (2,000 м³/год)
2x AR 400 140 (2,800 м³/год)

1x AR 401 131 (950 м³/год)
1x AR 401 140 (1,200 м³/год)
2x AR 401 131 (1,900 м³/год)
2x AR 401 140 (2,400 м³/год)

1x AR 400 131 (1,000 м³/год)
1x AR 400 140 (1,400 м³/год)
2x AR 400 131 (2,000 м³/год)
2x AR 400 140 (2,800 м³/год)

F2-CL
F2-CO

W: -
I: 80 см
R: 60 см,
10 об`ємів приміщення/год,
без VR, VP, VF 

915 x 765
зверніть увагу на 

положення приладу!
(940 x 800)

1x AR 400 131 (1,000 м³/год)
1x AR 400 140 (1,400 м³/год)
2x AR 400 131 (2,000 м³/год)
2x AR 400 140 (2,800 м³/год)

1x AR 401 131 (950 м³/год)
1x AR 401 140 (1,200 м³/год)
2x AR 401 131 (1,900 м³/год)
2x AR 401 140 (2,400 м³/год)

1x AR 400 131 (1,000 м³/год)
1x AR 400 140 (1,400 м³/год)
2x AR 400 131 (2,000 м³/год)
2x AR 400 140 (2,800 м³/год)

1x AR 401 131 (950 м³/год)
1x AR 401 140 (1,200 м³/год)
2x AR 401 131 (1,900 м³/год)
2x AR 401 140 (2,400 м³/год)

1x AR 400 131 (1,000 м³/год)
1x AR 400 140 (1,400 м³/год)
2x AR 400 131 (2,000 м³/год)
2x AR 400 140 (2,800 м³/год)

1x AR 401 131 (950 м³/год)
1x AR 401 140 (1,200 м³/год)
2x AR 401 131 (1,900 м³/год)
2x AR 401 140 (2,400 м³/год)

1x AR 400 131 (1,000 м³/год)
1x AR 400 140 (1,400 м³/год)
2x AR 400 131 (2,000 м³/год)
2x AR 400 140 (2,800 м³/год)

F2-CL-L2 W: -
I: 80 см
R:  60 см,  
10 об`ємів приміщення/год
без VR, VP, VF  

1200 x 765
(1220x 800)

1x AR 400 131 (1,000 м³/год)
1x AR 400 140 (1,400 м³/год)
2x AR 400 131 (2,000 м³/год)
2x AR 400 140 (2,800 м³/год)

1x AR 401 131 (950 м³/год)
1x AR 401 140 (1,200 м³/год)
2x AR 401 131 (1,900 м³/год)
2x AR 401 140 (2,400 м³/год)

1x AR 400 131 (1,000 м³/год)
1x AR 400 140 (1,400 м³/год)
2x AR 400 131 (2,000 м³/год)
2x AR 400 140 (2,800 м³/год)

1x AR 401 131 (950 м³/год)
1x AR 401 140 (1,200 м³/год)
2x AR 401 131 (1,900 м³/год)
2x AR 401 140 (2,400 м³/год)

1x AR 400 131 (1,000 м³/год)
1x AR 400 140 (1,400 м³/год)
2x AR 400 131 (2,000 м³/год)
2x AR 400 140 (2,800 м³/год)

1x AR 401 131 (950 м³/год)
1x AR 401 140 (1,200 м³/год)
2x AR 401 131 (1,900 м³/год)
2x AR 401 140 (2,400 м³/год)

1x AR 400 131 (1,000 м³/год)
1x AR 400 140 (1,400 м³/год)
2x AR 400 131 (2,000 м³/год)
2x AR 400 140 (2,800 м³/год)

Продуктивність зовнішніх двигунів при вільному вентиляційному каналі: 1400 м³/год 2 AR: розділити центральний фільтрувальний модуль повітрозбірником 2 AR: розділити центр. фільтрувальний модуль повітрозбірником 2 AR:розділити центр. фільтрувальний модуль повітрозбірником

F3-CL-L1 W:  -
I: 120 см, VR, VP, VF по центру
R: 120 см, 10 об`ємів 
приміщення/год, 12 з VR, 
VP, VF 

1,455 x 765
(1480 x 800)

1x AR 400 140 (1,400 м³/год)
2x AR 400 131 (2,000 м³/год)
2x AR 400 140 (2,800 м³/год)

2x AR 401 131 (1,900 м³/год)
2x AR 401 140 (2400 м³/год)

2x AR 400 131 (2,000 м³/год)
2x AR 400 140 (2,800 м³/год)

2x AR 401 131 (1,900 м³/год)
2x AR 401 140 (2,400 м³/год)

1x AR 400 140 (1,400 м³/год)
2x AR 400 131 (2,000 м³/год)
2x AR 400 140 (2,800 м³/год)

2x AR 401 131 (1,900 м³/год)
2x AR 401 140 (2,400 м³/год)

1x AR 400 140 (1,400 м³/год)

Продуктивність зовнішніх двигунів при вільному вентиляційному каналі: 1400 - 2800 м³/год

F4-CO W:  -
I: 120 см, VR, VP, VF по центру
R: 120 см, 10 об`ємів 
приміщення/год, 12 з VR, 
VP, VF

1715 x 765
(1740 x 800)

1x AR 400 140 (1,400 м³/год)¹
2x AR 400 131 (2,000 м³/год)
2x AR 400 140 (2,800 м³/год)

2x AR 401 131 (1,900 м³/год)
2x AR 401 140 (2,400 м³/год)

1x AR 400 140 (1,400 м³/год)¹
2x AR 400 131 (2,000 м³/год)
2x AR 400 140 (2,800 м³/год)

2x AR 401 131 (1,900 м³/год)
2x AR 401 140 (2,400 м³/год)

2x AR 400 131 (2,000 м³/год)
2x AR 400 140 (2,800 м³/год)

2x AR 401 131 (1,900 м³/год)
2x AR 401 140 (2,400 м³/год)

1x AR 400 140 (1400 м³/год)¹
2x AR 400 131 (2000 м³/год)
2x AR 400 140 (2800 м³/год)

FL4-CL-L1 W:  -
I: 120 см, VR, VP, VF 
по центру
R: 120 см, 10 об`ємів 
приміщення/год, 12 з VR, 
VP, VF

2 ніші розміром 765 х 915 
з 35 мм відстані між ними 
та підпіркою посередині. 
Загальний розмір ніші: 

1565 х 915 з перемичкою 
(1600 х 940)

1x AR 400 140 (1,400 м³/год)¹
 2x AR 400 131 (2,000 м³/год)
2x AR 400 140 (2,800 м³/год)

2x AR 401 131 (1,900 м³/год)
2x AR 401 140 (2,400 м³/год)

1x AR 400 140 (1400 м³/год)¹
2x AR 400 131 (2000 м³/год)
2x AR 400 140 (2800 м³/год)

2x AR 401 131 (1,900 м³/год)
2x AR 401 140 (2,400 м³/год)

2x AR 400 131 (2,000 м³/год)
2x AR 400 140 (2,800 м³/год)

2x AR 401 131 (1,900 м³/год)
2x AR 401 140 (2,400 м³/год)

1x AR 400 140 (1400 м³/год)¹
2x AR 400 131 (2000 м³/год)
2x AR 400 140 (2800 м³/год)

F4-CL-L2 W:  -
I: 160 см, VR, VP, VF по центру
R: 10 об`ємів приміщення/год, 
12 з VR, VP, VF

1995 x 765
(2020 x 800)

1x AR 400 140 (1,400 м³/год)¹
2x AR 400 131 (2,000 м³/год)
2x AR 400 140 (2,800 м³/год)

2x AR 401 131 (1,900 м³/год)
2x AR 401 140 (2,400 м³/год)

1x AR 400 140 (1,400 м³/год)¹
2x AR 400 131 (2000 м³/год)
2x AR 400 140 (2800 м³/год)

2x AR 401 131 (1,900 м³/год)
2x AR 401 140 (2,400 м³/год)

2x AR 400 131 (2000 м³/год)
2x AR 400 140 (2800 м³/год)

2x AR 401 131 (1,900 м³/год)
2x AR 401 140 (2,400 м³/год)

1x AR 400 140 (1400 м³/год)¹
2x AR 400 131 (2000 м³/год)
2x AR 400 140 (2800 м³/год)

¹ Не використовувати повітрозбірник. 
Під`єднання за допомогою 4 вентиляційних  
каналів з номінальним діаметром 150 мм 
безпосередньо до AR 400 140

Рекомендовані конфігурації вбудовуваних у стелю витяжок.

ø ø ø ø ø ø

ø

ø ø

ø
без

з



184 Вентиляційні системи Вентиляційні системи 185

AL 400 120 
Нержавіюча сталь
Ширина: 120 см
Можливість роботи в режимі 
відведення повітря / рециркуляції з 
використанням зовнішніх 
вентиляційних двигунів  
AR 400/401/413
AL 400 190 
Нержавіюча сталь
Ширина: 90 см
Можливість роботи в режимі 
відведення повітря / рециркуляції з 
використанням зовнішніх 
вентиляційних двигунів  
AR 400/401/413

Аксесуари, необхідні для монтажу
AD 754 045 
Сполучний патрубок для приєднання 
гнучкої алюмінієвої труби до двох 
круглих патрубків з номінальним 
діаметром 150
Встановлюється на AL 400 спереду 
або ззаду
AD 854 043 
Сполучний патрубок для приєднання 
до двох пласких патрубків з 
номінальним діаметром 150
Встановлюється на AL 400 знизу
AD 854 045 
Сполучний патрубок для приєднання 
до двох пласких патрубків з 
номінальним діаметром 150
Встановлюється на AL 400 спереду 
або ззаду

Аксесуари для монтажу
AA 010 410 
Вентиляційна решітка для роботи 
приладу в режимі рециркуляції
Колір: нержавіюча сталь, 90 см, з 
можливістю регулювання за висотою, 
аксесуари для монтажу в комплекті
AA 409 400 
Планка для укріплення стільниці 
завдовжки 86 см, для витяжок, що 
встановлюються у стільницю, 
завширшки 106/90 см
Рекомендовано використовувати як 
укріплення для стільниці або замість 
царги шафи
AA 409 430 
Планка для уріплення стільниці 
завдовжки 116 см, для витяжок, що 
встановлюються у стільницю, 
завширшки 136/120 см
Рекомендовано використовувати як 
укріплення для стільниці або замість 
царги шафи
ZB 020 090 
Вентиляційна решітка цоколю, 
нержавіюча сталь
Аксесуар заввишки 30 мм, 
необхідний для підгонки висоти 
приладу
1 шт. для підгонки висоти на 
31 - 60 мм
2 шт. для підгонки висоти 
на 61 - 70 мм

Вбудовувана у стільницю витяжка 
з телескопічним екраном
AL 400

 – Телескопічна витяжка для 
вбудовування у стільницю з 
можливістю повного складання 
врівень зі стільницею у 
вимкненому стані, чудово 
комбінується з будь-якими 
варильними поверхнями 
Gaggenau 

 – Система світлодіодного 
освітлення усієї робочої поверхні з 
можливістю регулювання 
інтенсивності освітлення

 – Для встановлення на поверхню 
(накладного монтажу) або для 
встановлення врівень зі 
стільницею

Продуктивність
Показники максимальної 
продуктивності у комбінації з 
зовнішніми вентиляційними 
двигунами вказані у таблиці на стор. 
246-247.
Рівень шуму залежить від 
особливостей вбудовування.

Оснащення
Електронне регулювання потужності 
(3 рівні).
Інтенсивний режим.
Інтервальне увімкнення.
Функція залишкового ходу 
вентилятора.
Індикація забруднення 
жиропоглинаючого фільтра.
Жиропоглинаючий фільтр 
картриджного типу, придатний для 
миття у посудомийній машині.
Система світлодіодного освітлення.
Знімні заслінки на отворах подачі 
повітря. 
Сполучні патрубки не входять до 
комплекту поставки.

Особливості вбудовування
AL 400 120 (AL 400 190) 
Може поєднуватись з 4 (3) приладами 
Vario серії 200, з 3 (2) приладами Vario 
серії 400 чи з комбінацією варильних 
поверхонь завширшки до 120 (92) см.
Максимальна припустима потужність 
склокерамічних варильних поверхонь у 
комбінації: 12 кВт.
У випадку комбінування з варильними 
поверхнями CE/CI 490 можливе 
встановлення на стільниці завглибшки 
60 см.
Поверхню стільниці між нішами 
(щонайменше 50 мм) необхідно 
укріпити спеціальною опорою. Для 
цього рекомендовано використовувати 
планку для укріплення стільниці 
AA 409 400/430.
Для використання із приладами Vario 
необхідно демонтувати кришки 
приладів.
Прилад може вбудовуватисьу стільниці 
з каменю, синтетичних матеріалів чи з 
суцільної деревини.
При цьому слід враховувати такі 
вимоги, як необхідність гідроізоляції 
країв ніші для вбудовування та їх 
жаротривкість.
Щодо можливості вбудовування 
приладу у стільниці, виготовлені з інших 
матеріалів, слід проконсультуватися з 
виробником стільниці.
У випадку встановлення зовнішнього 
двигуна витяжки у меблеву тумбу слід 
зважати на необхідність забезпечення 

доступу до зливних кранів пароварки та 
фритюрниці.
Духові шафи, температура нагрівання 
яких не перевищує максимально 
допустимої для меблів, можна 
комбінувати із настільною витяжкою, 
якщо дозволяє план вбудовування.
Для елементів з нержавіючої сталі, що 
для комбінування з витяжкою 
потребують зварювання та шліфування, 
рекомендовано тип шліфування 280.
Поверхня: нержавіюча сталь 1.4301 зі 
спеціальною обробкою та шліфуванням 
IIIC. 
 
Для режиму рециркуляції: 
Отвір у цоколі для випуску повітря має 
бути якомога більшим, щоб уникнути 
протягів. 
Отвір у цоколі для випуску повітря 
можна зробити у будь-якому місці. 
Поперечний розріз щонайменше  
720 см². 
Щоб уникнути задимлення під час 
смаження та приготування на грилі 
дотримуйтеся вказівок щодо 
експлуатації VR/VP. 
Для режиму відведення повітря: 
Для максимальної протяжності 
вентиляційних каналів використовувати 
систему пласких труб Gaggenau AD 8... 
або Naber-System Compair Flow.  
Використання інших пласких труб не 
допускається. 
При фронтальному або задньому 
мотажі вентиляційних труб 
використовують 2 циліндричні 
вентиляційні канали з номінальним 
діаметром 150 мм або плаский 
вентиляційний канал. При мотажі 

вентиляційного каналу знизу 
використовуються 2 пласкі 
вентиляційні канали з номінальним 
діаметром 150 мм (аксесуари для 
монтажу). 
У випадку підключення вентиляції, що 
працює у режимі відведення повітря, 
до повітряного каналу з джерелом 
відкритого вогню, що сполучається з 
витяжною трубою, слід подбати про 
належний захист системи живлення 
витяжки (оснастити автоматичним 
захисним відключенням).

Підключення
Кабель живлення зі штекером 
завдовжки 1,7 м.

Планка для укріплення стільниці АА 409 400/430

Ніша для AL 400, встановлення врівень зі стільницею

Поздовжній розріз
заізолювати силіконом

Поперечний розріз
заізолювати силіконом

Рециркуляція: AL 400 з AR 413 у меблевій тумбі

Для вентиляційного каналу
справа або зліва

мін. 
мін. 

близько

близько

Ніша для

Конфігурації ніші
залежать від конкретного типу 
варильної поверхні

, встановлення врівень зі стільницею

Рециркуляція: AL 400 з AR 413 у меблевій тумбі

мін. 

мін. 

Ніша для

Для під'єднання до вентиляційних каналів спереду чи ззаду 
слід використовувати два сполучні патрубки з номінальним 
діаметром 150 мм: круглі (AD 754 045) чи пласкі (AD 854 045) 
відповідно; для під'єднання ззаду - два пласкі сполучні 
патрубки AD 854 043 з номінальним діаметром 150 мм.

Можливі варіанти під’єднання приладів AL 400 до вентиляційного 
каналу з номінальним діаметром 150 мм

Ззаду /спереду

або

Знизу

та

Два патрубки для 
під`єднання каналу 
спереду / ззаду з 
номінальним 
діаметром 150 мм

або

або
два патрубки для 
під’єднання каналу 
знизу з номінальним 
діаметром 150 мм

Глибина встановлення у меблеву тумбу без задньої стінки для роботи 
в режимі рециркуляції при максимальному рівні потужності з двома 
патрубками з номінальним діаметром 150 мм.

Усі варильні поверхні 
з глибиною ніші 490 мм: мін. 750

мін. 

близько близько

мін. 

Глибина встановлення у меблеву тумбу без задньої стінки для роботи 
в режимі відведення повітря при максимальному рівні потужності з 
двома патрубками з номінальним діаметром 150 мм.

Усі варильні поверхні 
з глибиною ніші 490 мм: мін. 750

мін. 

близько близько

ø

Глибина встановлення у меблеву тумбу без задньої стінки для роботи 
в режимі відведення повітря при прокладанні двох циліндричних 
патрубків з номінальним діаметром 150 мм через підлогу 

Усі варильні поверхні
з глибиною ніші 490 мм: мін. 750

мін. 

близько близько

* Схема монтажу вентиляційної решітки АА 010 410 наведена на стор. 187
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A T 400 131 
Нержавіюча сталь 
Ширина: 106 см 
Можлива робота в режимі  
відведення та рециркуляції повітря 
A T 400 101 
Нержавіюча сталь 
Ширина: 136 см 
Можлива робота в режимі  
відведення та рециркуляції повітря

Аксесуари для монтажу
A A 010 410 
Вентиляційна решітка для роботи 
приладу в режимі рециркуляції 
Колір: нержавіюча сталь, 90 см, з 
можливістю регулювання за висотою, 
аксесуари для монтажу в комплекті 
A A 409 400 
Планка для укріплення стільниці 
завдовжки 86 см, для витяжок, що 
встановлюються у стільницю, 
завширшки 106/90 см 
Рекомендовано використовувати як 
укріплення для стільниці або  
замість царги шафи
A A 409 430 
Планка для укріплення стільниці 
завдовжки 116 см, для витяжок, що 
встановлюються у стільницю, 
завширшки 136/120 см 
Рекомендовано використовувати як 
укріплення для стільниці або  
замість царги шафи
A A 409 900 
Телескопічний подовжувач 
вентиляційного каналу завдовжки 
110 мм, для AT 400 101  
A A 409 930 
Телескопічний подовжувач 
вентиляційного каналу завдовжки 
110 мм, для AT 400 131  
Z B 020 090 
Вентиляційна решітка цоколю, 
нержавіюча сталь  
Аксесуар заввишки 30 мм, необхідний 
для підгонки висоти приладу 
1 шт. для підгонки висоти  на 31 - 60 мм 
2 шт. для підгонки висоти на 61 - 70 мм

Аксесуари, що замовляються окремо
A A 400 010 
Дошка для нарізання з бука, ширина 
28 см, для встановлення зверху
A A 400 200 
Декоративна поличка для витяжок з 
матового скла, 106 cм, товщина 6 мм, 
з проставкою
A A 400 230 
Декоративна поличка для витяжок з 
матового скла, 136 cм, товщина 6 мм, 
з проставкою
A A 409 101 
Комплект з вугільного фільтра та двох  
жиропоглинаючих фільтрів тонкої 
очистки для AT 400 101
A A 409 131 
Комплект з вугільного фільтра та двох  
жиропоглинаючих фільтрів тонкої 
очистки для AT 400 131  

Аксесуари для монтажу вентиляційних 
каналів, необхідні для роботи приладу 
в режимі відведення повітря, вказано 
на стор. 228-233.

   

Вбудовувана у стільницю витяжка
A T 400

 – Ідеальне рішення для робочої 
поверхні  острівного типу чи для 
комбінації з CI 490 у стільниці 
завглибшки 60 см  

 – Високоефективна технологія   
рециркуляції повітря, продуктивність 
750 м³/год безпосередньо біля 
варильної поверхні 

 – Додаткова робоча поверхня 
 – Простий монтаж приладу для 

роботи у режимі рециркуляції  

Продуктивність
Продуктивність на 3 рівні потужності / 
в інтенсивному режимі відповідає 
стандарту DIN EN 61591.  
Рівень шуму залежить від 
особливостей вбудовування.

Прилади завширшки 106/136 см
Режим відведення повітря: 
660 / 750 м³/год.   
Режим рециркуляції: 
680 / 750 м³/год.

Оснащення
Електронне регулювання потужності 
(3 рівні).
Інтенсивний режим.
Інтервальне увімкнення.
Функція залишкового ходу 
вентилятора.
Індикація забруднення 
жиропоглинаючого фільтра.
Відцентровий жиропоглинаючий 
фільтр та вставка для затримування  
жиру, придатні для миття у 
посудомийній машині.
Люмінесцентна лампа 30 / 36 Вт.
Вугільна фільтрувальна прокладка 
для видалення запахів не входить до 
комплекту поставки.  

Особливості вбудовування
Для комбінації з двома приладами 
Vario серії 400 чи варильними 
поверхнями завширшки до 92 см  
рекомендовано використовувати 
прилад AT 400 101.   
Для комбінації з трьома приладами 
Vario серії 400 чи варильними 
поверхнями завширшки до 122 см  
рекомендовано використовувати 
прилад AT 400 131.   
Максимальна потужність 
склокерамічних варильних поверхонь, 
придатних для комбінації з приладом, 
складає 12 кВт.   
У комбінації з варильною поверхнею 
CI 490  можливе встановлення у 
стільницю завглибшки  60 см.  
Прилад не придатний для комбінації з 
газовими варильними поверхнями.  
Проміжок між краями сусідніх ніш  
(щонайменше 50 мм) необхідно 
укріпити опорною конструкцією. Для 
цього рекомендовано використовувати 
планки для укріплення стільниці  
AA 409 400/430.   
При встановленні у меблеву тумбу 
проміжних перегородок необхідно 
передбачити можливість їх   
демонтування.   
За необхідності петлі поворотних 
дверцят тумби потрібно перемістити. 
Кабелі живлення варильних 
поверхонь та духової шафи 
прокладаються посередині 
вентиляційного каналу в напрямку 
задньої стінки.   
Прокладати шланги подачі та 
відведення води через вентиляційний 
канал не дозволяється.   

Для використання витяжки з 
варильними поврехнями Vario 
необхідно демонтувати кришки 
приладів.   
При встановленні фритюрниці VF 411 
перед витяжкою монтаж кріплення 
кошика для фритюру неможливий.  
Духові шафи, що не нагрівають меблі 
вище максимально допустимої 
температури, можуть комбінуватися з 
вентиляційним елементом, якщо 
особливості вбудовування 
дозволяють це.   
Щоб мати змогу замінити лампу, 
необхідно передбачити можливість 
зняття кришки приладу.   
Для вентиляції рекомендовано 
використовувати елементи з 
нержавіючої сталі, які потрібно 
приварювати та перешліфовувати, 
сатиновані з зернистістю 280.  
Поверхня: нержавіюча сталь 1.4301 зі 
спеціальною обробкою та 
шліфуванням IIIC.  
Для роботи в режимі рециркуляції: 
Вугільна фільтрувальна прокладка 
для видалення запахів не входить до 
комплекту поставки.  
Допустиме виконання отвору у дні 
меблевої тумби біля ніжок за умови 
забезпечення площі мінімального 
перерізу 1800 см².  
Вихідний отвір на цокольній панелі 
має бути якомога більшим, щоб 
забезпечити підтримання низької тяги, 
та може знаходитися у довільному 
місці. Мінімальна площа поперечного 
перерізу отвору має складати 
близько 720 см².   
Щоб уникнути задимлення під час 
смаження та приготування на грилі 
дотримуйтеся вказівок щодо 
експлуатації VR/VP.  

Для режиму відведення повітря:  
Вентиляційний канал під'єднується 
безпосередньо до зовнішнього 
двигуна за допомогою гнучкої 
алюмінієвої труби з номінальним 
діаметром 150 мм чи коліна 
AD 725 030. Для під'єднання 
циліндричної труби AD 752 010 
необхідно видавити відповідні отвори 
у корпусі зовнішнього двигуна.  
Для довгих ділянок системи 
вентиляційних каналів припустиме 
лише використання системи пласких 
прямокутних вентиляційних каналів 
Gaggenau AD 8... або системи Naber 
Compair Flow. Використання інших 
систем пласких каналів неможливе. 
У випадку підключення вентиляції, що 
працює у режимі відведення повітря, 
до повітряного каналу з джерелом 
відкритого вогню, що сполучається з 
витяжною трубою, слід подбати про 
належний захист системи живлення 
витяжки (оснастити автоматичним 
захисним відключенням).

Підключення
Потужність підключення: 
316/310 кВт.
Кабель живлення завдовжки 2,0 м 
(від центру приладу) зі штекером.  
 

Ніша у мебелeвому корпусі біля стіни

макс.

мін.

А: ніша для роботи приладу в режимі рециркуляції площею щонайменше 1800 см²
В: опціональна ніша для роботи в режимі відведення повітря, діаметр 165 мм

Розміри ніші для стільниці біля стіни

Зверніть
увагу на
можливість
виступу
задньої стінки

макс.

* з планкою для укріплення 
стільниці АА 409 400/430

Розміри ніші для острівної стільниці
(Шви вказано для варіанту складеної стільниці)

* З опірною конструкцією або планкою
   для укріплення стільниці АА 409 400/430

макс.

Доступ до
люмінесцентної лампи

Доступ до
повітряного
фільтра

Ніша для острівного типу монтажу

Альтернативний 
варіант

макс.

А: ніша для роботи приладу в режимі рециркуляції площею щонайменше 1800 см²
В: опціональна ніша для роботи в режимі відведення повітря, діаметр 165 мм

мін.

Вентиляційна решітка АА 010 410 

Планка для укріплення стільниці АА 409 400/430

Глибина вбудовування у меблеву тумбу без задньої стінки для роботи
в режимі відведення повітря

Усі вказані значення 
глибини вбудовування 
вказано з розрахунку 
від заднього краю 
верхньої частини 
вентиляційного каналу 
стільниці.

Зверніть увагу на 
можливість виступу 
задньої стінки.

Для острівного 
монтажу: можливість 
встановлення двигуна 
під кутом 180°

Під`єднання відвідного 
вентиляційного каналу 
безпосередньо до отвору 
у корпусі двигуна
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VL 414 110 
Нержавіюча сталь
Вентиляційний елемент
Можливість роботи в режимі 
відведення повітря / рециркуляції з 
використанням зовнішнього 
вентиляційного двигуна AR 
400/401/413
Без двигуна та регулятора

Аксесуари, необхідні для монтажу
AD 490 110
Регулятор для витяжок Vario серії 400 
AD 724 040 
Сполучний патрубок для циліндричної 
труби з номінальним діаметром 
125 мм
AD 724 041 
Сполучний патрубок для циліндричної 
труби з номінальним діаметром 
125 мм
Необхідний для під'єднання до 
приладу VL 414 збоку
AD 854 046 
Система пласких прямокутних 
вентиляційних каналів з напрямним 
оребренням
Плаский сполучний патрубок з 
номінальним діаметром 150 мм у 
випадку під'єднання до VL 414

Аксесуари для монтажу
AS 070 000 
Сполучний патрубок-подовжувач для 
комбінації приладу з електричною 
пароваркою / електрофритюрницею 
Vario
VA 420 010 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 для 
накладного монтажу
VA 420 011 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 з 
кришкою для накладного монтажу
VA 420 000 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 у 
випадку встановлення врівень зі 
стільницею
VA 420 001 
З'єднувальна планка для комбінації 
кількох приладів Vario серії 400 з 
кришкою/планкою для підгонки у 
випадку встановлення врівень зі 
стільницею
VA 450 110 
Планка для підгонки з нержавіючої 
сталі, 11 см
Аксесуар необхідний для компенсації 
висоти приладу у випадку комбінаціі 
кількох приладів Vario серії 400, якщо 
у такій комбінації присутній прилад з 
кришкою

Аксесуари, що замовляються окремо
AA 414 010 
Дефлектор для комбінації з газовими 
приладами

Аксеуари для монтажу вентиляційних 
каналів для роботи приладу в режимі 
відведення повітря вказані на стор. 
228-233.

Вбудовувана у стільницю витяжка 
Vario серії 400
VL 414

 – Високоефективна вентиляція 
безпосередньо біля варильної 
поверхні

 – До одного двигуна може 
підключатися до 4 вентиляційних 
елементів, що контролюються 
одним регулятором АА 490

 – Гнучкий розподіл потужності 
двигуна між вентиляційними 
елементами, що забезпечує 
спрямоване відведення кухонних 
випаровувань лише через відкриті 
вентиляційні елементи

 – Рамка з високоякісної 
нержавіючої сталі товщиною 3 мм

 – Для встановлення на поверхню 
(накладного монтажу) або для 
встановлення врівень зі 
стільницею

 – Чудово комбінується з іншими 
приладами Vario серії 400

 – Компактне рішення для 
відведення повітря у поєднанні з 
системою пласких вентиляційних 
каналів AD 8...

 – Простий монтаж приладу для 
роботи у режимі рециркуляції

Продуктивність
Показники максимальної продуктив-
ності у комбінації з зовнішніми 
вентиляційними двигунами вказані у 
таблиці на стор. 246-247.
Рівень шуму залежить від 
особливостей вбудовування.

Оснащення
Ручне відкривання вентиляційних 
елементів.
Зовнішня заслінка вентиляційного 
елемента виготовлена з нержавіючої 
сталі і придатна для миття у 
посудомийній машині.
Металевий жиропоглинаючий фільтр 
з піддоном для стікання жиру, 
придатні для миття у посудомийній 
машині.
Сенсорне управління витяжним 
двигуном з хоча б одним відкритим 
вентиляційним елементом VL 414. 
Сполучні патрубки не входять до 
комплекту поставки.

Особливості вбудовування
Параметри розташування ніші для 
вбудовування та отворів під 
перемикачі на меблевому фасаді 
можуть відрізнятися для різних типів 
монтажу (встановлення на поверхню 
(накладний монтаж) чи врівень зі 
стільницею).
При встановленні пристрою з 
кришкою VA 440 або при монтажі з 
використанням планки для підгонки 
VA 450 необхідно передбачити 
додатковий простір по глибині.
У випадку наявності у комбінації хоча 
б одного приладу з кришкою для 
решти приладів необхідно замовити 
планку для підгонки VA 450 для 
вирівнювання глибини вбудовування 
усіх приладів. 
У випадку комбінування кількох 
приладів Vario серії 400 між ними 
необхідно встановлювати 
з'єднувальну планку VA 420. Для 
різних типів вбудовування слід 
застосовувати відповідні типи 
з'єднувальних планок. 
Висота бокових країв ніші для 
вбудовування має складати 
щонайменше 10 мм для 
встановлення на поверхню 

(накладного монтажу) та 13 мм для 
встановлення врівень зі стільницею 
відповідно. Бокові краї  по всьому 
периметру ніші мають бути 
розташовані під кутом 90°.
Для забезпечення необхідної несучої 
здатності робочої поверхні та 
стабільності приладу, особливо у 
випадку монтажу приладів на тонкі 
стільниці, слід використовувати 
відповідні опорні конструкції.
При цьому слід враховувати як 
власну вагу приладу, так і можливе 
додаткове навантаження під час 
експлуатації.
Додаткові поради щодо встановлення 
приладу врівень з поверхнею:
Прилад може вбудовуватись у 
стільниці з каменю, синтетичних 
матеріалів чи з суцільної деревини.
При цьому слід враховувати такі 
вимоги, як необхідність гідроізоляції 
країв ніші для вбудовування та їх 
жаротривкість.
Щодо можливості вбудовування 
приладу у стільниці, виготовлені з 
інших матеріалів, слід 
проконсультуватися з виробником 
стільниці.
Для забезпечення рівномірного 
прилягання приладу до ущільнення 
краї ніші мають бути рівними по 
всьому периметру. Використання 
точкового ущільнення неприпустиме.
Ширина з'єднувальних швів може 
варіюватися залежно від допусків по 
розмірам комбінації приладів та 
розміру ніші для вбудовування.

Більш детальна інформація щодо 
особливостей вбудовування приладу 
вказана на стор. 108-115.

При вбудовуванні декількох приладів 
в окремі ніші між краями сусідніх ніш 
необхідно залишати проміжки 
завширшки щонайменше 50 мм.
Робота приладу можлива в режимі 
відведення повітря у комбінації з 
зовнішнім вентиляційним двигуном 
AR 400/401/403 або в режимі 
реціркуляції у комбінації з AR 413.
Рекомендації щодо підключення 
вбудовуваних у стільницю витяжок до 
зовнішніх вентиляційних двигунів з 
вказанням необхідних для монтажу 
вентиляційних каналів наведено на 
стор. 192-195.
Максимальна допустима ширина 
варильної поверхні, розташованої між 
двома приладами VL, складає 60 см.
Для забезпечення максимальної 
потужності роботи газових варильних 
поверхонь при комбінації з приладом 
рекомендоване використання 
дефлектора АА 414 010.
У випадку комбінації приладу з 
газовими варильними поверхнями 
використання пласких прямокутних 
вентиляційних каналів для поєднання 
з зовнішнім вентиляційним двигуном 
не припустиме.
При комбінації з тепан які VP 414 
пласкі прямокутні вентиляційні канали 
не пожна розміщувати під тепан які.
Для довгих ділянок системи 
вентиляційних каналів припустиме 
лише використання системи пласких 
вентиляційних каналів Gaggenau 
AD 8... або системи Naber Compair 
Flow. Використання інших систем 
пласких каналів неможливе.
Сполучні патрубки не входять до 
комплекту поставки. Патрубок з 
номінальним діаметром 125 мм з 
круглим виходом донизу 

комбінуєтсья з AD 724 040, вбік - з 
AD 724 040 та AD 724 041. 
Патрубок з номінальним діаметром 
150 мм з пласким виходом вбік 
комбінується з AD 854 042. 
Для парної конфігурації необхідно 
під'єднати два круглі патрубки з 
номінальним діаметром 125 мм або 
два пласкі з номінальним 
діаметром 150 мм до зовншінього 
вентиляційного двигуна AR 4...
При прокладанні каналів через 
підлогу для поєднання циліндричної 
трубки з номінальним діаметром 150 
мм з двома циліндричними трубками 
з номінальним діаметром 125 мм 
слід використовувати Y-подібний 
розгалуджувач AD 754 044.
У випадку використання трьох або 
чотирьох витяжок VL 414 їх необхідно 
під'єднувати безпосередньо до AR 
400 140 без Y-подібного 
розгалуджувача або повітрозбірника.
При встановленні каналу відведення 
повітря необхідно уникати крутих 
поворотів та звужень труб.
Щоб розрахувати конфігурації 
витяжок, що монтуються у стільницю, 
з максимальною довжиною 
вентиляційних каналів, скористуйтеся 
системою Rodun на нашому сайті 
www.gaggenau.com.
Пристрій встановлюється в/на 
стільницю зверху. Для додаткової 
фіксації зверху прилад закріплюється 
затискачами кожні 30-50 мм.

Підключення
Сполучний кабель завдовжки 2,0 м 
для поєднання вентиляційного 
елемента VL 414 з регулятором 
АА 490.

До АА 490 110
під'єднується
макс. 4 VL 414

Зверніть увагу на особливості вбудовування для:
- розміщення регулятора
- конфігурації з гнучким розподілом потужності

* з кришкою або планкою для підгонки

Плаский канал
з номінальним
діаметром 150 мм
зліва/справа

Циліндричний канал
з номінальним
діаметром 125 мм

Під`єднання плаского каналу з номінальним діаметром 
150 мм зліва/справа з використанням AD 854 046
Під`єднання циліндричного каналу з номінальним 
діаметром 125 мм знизу з використанням AD 724 040
Під`єднання циліндричного каналу з номінальним 
діаметром 125 мм зліва/справа з використанням
AD 724 040 + AD 724 041

Вид зверху

* з планкою для підгонки

До АА 490 110
під'єднується
макс. 4 VL 414

2000

Плаский канал з 
номінальним 
діаметром 150 мм 
зліва/справа 

Кругла трубка, 
номінальний 
діаметр 125 мм

Зверніть увагу на особливості вбудовування для:
- розміщення регулятора
- конфігурації з гнучким розподілом потужності

* з кришкою або планкою для підгонки

Під`єднання плаского каналу з номінальним діаметром 
150 мм зліва/справа з використанням AD 854 046
Під`єднання циліндричного каналу з номінальним 
діаметром 125 мм знизу з використанням AD 724 040
Під`єднання циліндричного каналу з номінальним 
діаметром 125 мм зліва/справа з використанням
AD 724 040 + AD 724 041

При монтажі приладу з кришкою або у випадку використання планки
для підгонки слід враховувати більшу глибину ніші. Також зверніть
увагу на ширину заглиблення по периметру ніші, зокрема спереду та ззаду.
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AA 490 110 
Нержавіюча сталь

Аксесуари для монтажу
AA 090 100 
Комутувальний  підсилювач для 
поєднання двох зовнішніх двигунів

Регулятор для управління 
вентиляційними елементами Vario 
серії 400
AA 490

 – Для під'єднання до одного з 
двигунів витяжки AR 400/401/413

 – Здатний одночасно контролювати 
до 4 вентиляційних елементів, 
під'єднаних до одного двигуна 
витяжки

 – Регулятор з суцільної нержавіючої 
сталі

 – Чудово комбінується з іншими 
приладами Vario серії 400

Управління
Регулятор з кільцевим підсвічуванням 
та позначками потужності роботи 
приладу.

Оснащення
Електронне регулювання потужності 
(3 рівні).
Інтенсивний режим.
Функція залишкового ходу 
вентилятора.
Сенсорне управління витяжним 
вентилятором з хоча б одним 
відкритим вентиляційним елементом 
VL 414.

Особливості вбудовування
Регулятор можна встановити у 
будь-якій точці між приладами Vario 
серії. Див. варіанти монтажу на 
стор. 114.
При підключенні вентиляційних 
елементів VL 414 до двох різних 
зовнішніх вентиляційних двигунів 
необхідно використовувати два 
регулятора AR 490. 
У випадку підключення вентиляції, що 
працює у режимі відведення повітря, 
до повітряного каналу з джерелом 
відкритого вогню, що сполучається з 
витяжною трубою, слід подбати про 
належний захист системи живлення 
витяжки (оснастити автоматичним 
захисним відключенням). 
Окремий блок електроніки слід 
встановити таким чином, щоб мати 
до нього доступ.

Підключення
Потужність підключення: 365-1040 Вт.
Кабель живлення завдовжки 1,2 м  
зі штекером.

Доступ до
підключення 
кабелю справа

VL 041 114 
Панель управління з нержавіючої сталі
Вентиляційний eлемент з 
регулятором для роботи в режимі 
відведення повітря / рециркуляції з 
використанням зовнішнього 
вентиляційного двигуна 
AR 400/401/413
VL 040 114 
Панель управління з нержавіючої сталі
Доповняльний вентеляційний 
елемент без регулятора
Можливість роботи в режимі 
відведення повітря / рециркуляції з 
використанням зовнішнього 
вентиляційного двигуна 
AR 400/401/413
VL 041 134 
Панель управління з алюмінію
Вентиляційний елемент з регулятором
Можливість роботи в режимі 
відведення повітря / рециркуляції з 
використанням зовнішнього 
вентиляційного двигуна 
AR 400/401/413
VL 040 134 
Панель управління з алюмінію
Доповняльний вентеляційний 
елемент без регулятора
Можливість роботи в режимі 
відведення повітря / рециркуляції з 
використанням зовнішнього 
вентиляційного двигуна 
AR 400/401/413

Аксесуари, необхідні для монтажу
AD 724 040 
Сполучний патрубок для циліндричної 
труби з номінальним діаметром 125 мм
AD 824 042 
Система пласких вентиляційних 
каналів з напрямним оребренням
Плаский сполучний патрубок з 
номінальним діаметром 125 мм для 
під'єднання до VL 041/040
AD 854 042 
Система пласких прямокутних 
вентиляційних каналів з напрямним 
оребренням
Плаский сполучний патрубок з 
номінальним діаметром 150 мм для 
під'єднання до VL 041/040

Аксесуари для монтажу
AS 070 000 
Сполучний патрубок-подовжувач для 
комбінації з електричною пароваркою 
/ електрофритюрницею Vario
LS 041 000 
Дефлектор для комбінації VL 040/041 
з газовими варильними поверхнями
VV 200 014 
З'єднувальна планка з нержавіючої 
сталі для комбінації з іншими 
приладами Vario
VV 200 034 
З'єднувальна планка з алюмінію для 
комбінації з іншими приладами Vario

Аксесуари для монтажу 
вентиляційних каналів, необхідні для 
роботи приладу в режимі відведення 
повітря, вказано на стор. 228-233.

Вбудовувана у стільницю витяжка 
Vario серії 400
VL 040/VL 041

 – Вентиляційний елемент, 
інтегровуваний у стільницю

 – Високоефективна вентиляція 
безпосередньо біля варильної 
поверхні

 – Компактне рішення для 
відведення повітря у поєднанні з 
пласким сполучним патрубком з 
напрямним оребренням AD 8..

 – Простий монтаж приладу для 
роботи у режимі рециркуляції

Продуктивність
Показники максимальної продуктив-
ності у комбінації з зовнішніми 
вентиляційними двигунами вказані у 
таблиці на стор. 246-247.
Рівень шуму залежить від 
особливостей вбудовування.

Оснащення
Регулювання рівня потужності за 
допомогою регулятора.
4 рівні потужності.
Вентиляційна решітка, придатна для 
миття.
Металевий жиропоглинаючий фільтр 
та піддон для стікання жиру. 
Сполучні патрубки не входять до 
комплекту поставки.

Особливості вбудовування
Прилад не потребує встановлення 
додаткового регулятора.
Робота приладу можлива в режимі 
відведення повітря з зовнішнім 
двигуном AR 400/401/403 або в режимі 
рециркуляції у комбінації з AR 413.
Рекомендації щодо підключення 
вбудовуваних у стільницю витяжок з 
зовнішніми двигунами з вказанням 
необхідних для монтажу вентиляційних 
каналів наведені на стор. 192-195.
Максимальна допустима ширина 
варильної поверхні, розташованої між 
двома приладами VL, складає 60 см 
(Виняток: VI/VE 270).
Для забезпечення максимальної 
потужності роботи газових варильних 
поверхонь при комбінації з приладом 
рекомендоване використання 
дефлектора LS 041 000. У випадку 
комбінації з газовими варильними 
поверхнями використання пласких 
вентиляційних каналів для поєднання 
з зовнішнім вентиляційним двигуном 
не припустиме.
У випадку монтажу приладу з 
дефлектором LS 041 000 
використання сковорідки 
Wok WP 400 001 не є можливим.
У випадку підключення вентиляції, що 
працює у режимі відведення повітря, 
до повітряного каналу з джерелом 
відкритого вогню, що сполучається з 
витяжною трубою, слід подбати про 
належний захист системи живлення 
витяжки (оснастити автоматичним 
захисним відключенням).
Не встановлювати біля шухляд.
Для довгих ділянок системи 
вентиляційних каналів припустиме 
лише використання системи пласких 
вентиляційних каналів Gaggenau 
AD 8.. або системи Naber Compair 
Flow. Використання інших систем 
пласких каналів неможливе.
Для під'єднання до вентиляційних 
каналів знизу чи збоку слід 
використовувати циліндричні канали з 
номінальним діаметром 125 мм, що 
входять до комплекту поставки. За 
бажанням можна використовувати 

пласкі канали з номінальним 
діаметром 125/150 мм зі сполучними 
патрубками AD 824/854 042 
(аксесуари для монтажу).
Для попарного під'єднання слід 
використовувати два циліндричні 
канали з діаметром 125 мм або дві 
трубки з діаметром 125/150 мм, 
приєднуючи їх безпосередньо до 
вентиляційного двигуна AR 4.. .
При прокладанні каналів через 
підлогу для поєднання циліндричного 
каналу з номінальним діаметром 150 
мм з двома циліндричними каналами 
з номінальним діаметром 125 мм 
слід використовувати Y-подібний 
розгалуджувач AD 754 044.
При встановленні каналу відведення 
повтіря необхідно уникати крутих 
поворотів та звужень труб.
Щоб розрахувати конфігурації 
витяжок, що монтуються у стільницю, 
з максимальною довжиною 
вентиляційних каналів, скористуйтеся 
системою Rodun на нашому сайті 
www.gaggenau.com.
Вага приладу: близько 4 кг.

Підключення
Кабель живлення завдовжки 1,5 м  
зі штекером.
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Рекомендовані конфігурації вбудовуваних у стільницю витяжок 
Vario та зовнішніх вентиляційних дивгунів.

Корисні вказівки щодо монтажу приладів

– Вираховуючи глибину вбудовування приладу, зверніть увагу на глибину 
меблевого корпуса та на розмір виступів стільниці.
– Під’єднання вентиляційних каналів до вбудовуваних у стільницю витяжок Vario 
можливе знизу, справа та зліва.
– При монтажі поряд з газовою варильною поверхнею через виникнення 
надлишкового тепла не можна використовувати вентиляційні канали з пластику 
(напр. пласкі канали). В такому випадку рекомендовано під’єднати до 
вбудовуваної у стільницю витяжки Vario з телескопічним екраном знизу гнучку 
алюмінієву трубу (аксесуар AD 724 040).
– Слід враховувати, що при монтажі поряд з наступними приладами через 
глибину їх вбудовування під’єднання пласких вентиляційних каналів справа чи 
зліва неможливе: тепан які Vario, електричний гриль Vario, електрофритюрниця 
Vario, електрична пароварка Vario. В такому випадку рекомендовано під’єднати 
вентиляційний канал до приладу знизу або з іншого боку.
– Для оптимального відведення повітря рекомендовано використовувати 
вентиляційні канали з номінальним діаметром 150 мм.
– 2 пласкі або циліндричні канали потрібно з’єднувати за допомогою сполучного 
патрубка.
– 2 коліна (напр. горизонтальне та вертикальне) мають поєднуватися пласким 
вентиляційним каналом, довжину якого можна визначити самостійно та обрізати 
його до бажаного розміру.
– Важливе значення має надійна ізоляція вентиляційного каналу, необхідна для 
уникнення витоку повітря. Для ізолювання каналу можна використовувати клейку 
стрічку AD 990 090 (стійка до впливу тепла та ультрафіолетового 
випромінювання).

Вказівки щодо особливостей вбудовування витяжки VL 041/040:
– Наведені приклади конфігурацій також стосуються вбудовуваної у стільницю 
витяжки Vario серії 200 (VL 041/040).
– Для під’єднання вказаних аксесуарів до цього приладу використовується лише 
сполучний патрубок AD 854 042 (замість AD 854 046).
– Оскільки сполучний патрубок під’єднується до витяжки VL 041/040 посередині, 
слід врахувати, що глибина шафи для конфігурації з двома колінами каналу має 
складати не менше 750 мм, з одним – не менше 650 мм.

Перелік аксесуарів
– 1 x AD 854 046 (сполучний патрубок для VL 414, номінальний діаметр 150 мм)
– 1 x AD 852 031 (плаский вентиляційний канал з горизонтально розташованим коліном)
– 1 x AD 852 030 (плаский вентиляційний канал з вертикально розташованим коліном)
– 1 x AD 852 010 (плаский вентиляційний канал)
– 1 x AD 852 041 (плаский вентиляційний канал з циліндричним розтрубом)
– 1 x AD 990 090 (клейка стрічка для ізолювання вентиляційних каналів)

Перелік аксесуарів
– 1 x AD 854 046 (сполучний патрубок для VL 414, номінальний діаметр 150 мм)
– 1 x AD 852 030 (плаский вентиляційний канал з вертикально розташованим коліном)
– 1 x AD 852 010 (плаский вентиляційний канал)
– 1 x AD 852 041 (плаский вентиляційний канал з циліндричним розтрубом)
– 1 x AD 990 090 (клейка стрічка для ізолювання вентиляційних каналів)

Приклад конфігурації 1
1 x VL 414 з AR 400
Плаский вентиляційний канал з одним або двома колінами 

Комбінація
1 x вбудовувана у стільницю витяжка VL 414 у комбінації з 1 х зовнішнім 
вентиляційним двигуном AR 400 

Корисні вказівки
Під`єднання вентиляційного каналу можливе до усіх чотирьох отворів підведення 
повітря зовнішнього двигуна AR 400. Відведення повітря від двигуна можливе 
направо або наліво.

Перелік аксесуарів для острівного монтажу
– 1 x AD 854 046 (сполучний патрубок для VL 414, номінальний діаметр 150)
– 1 x AD 852 031 (плаский вентиляційний канал з горизонтально розташованим коліном)
– 1 x AD 852 030 (плаский вентиляційний канал з вертикально розташованим коліном)
– 1 x AD 852 010 (плаский вентиляційний канал)
– 1 x AD 852 041 (плаский вентиляційний канал з циліндричним розтрубом)
– 1 x AD 990 090 (клейка стрічка для ізолювання вентиляційних каналів)

Перелік аксесуарів для пристінного монтажу
– 1 x AD 854 046 (сполучний патрубок для VL 414, номінальний діаметр 150)
– 1 x AD 852 030 (плаский вентиляційний канал з вертикально розташованим коліном)
– 1 x AD 852 010 (плаский вентиляційний канал)
– 1 x AD 852 041 (плаский вентиляційний канал з циліндричним розтрубом)
– 1 x AD 990 090 (клейка стрічка для ізолювання вентиляційних каналів)

Перелік аксесуарів для настінного монтажу
– 1 x AD 854 046 (сполучний патрубок для VL 414, номінальний діаметр 150)
– 1 x AD 852 030 (плаский вентиляційний канал з вертикально розташованим коліном)
– 1 x AD 852 010 (плаский вентиляційний канал)
– 1 x AD 852 041 (плаский вентиляційний канал з циліндричним розтрубом)
– 1 x AD 990 090 (клейка стрічка для ізолювання вентиляційних каналів)

Перелік аксесуарів для острівного монтажу
 – 1 x AD 854 046 (сполучний патрубок для VL 414, номінальний діаметр 150)
– 1 x AD 852 031 (плаский вентиляційний канал з горизонтально розташованим коліном)
– 1 x AD 852 030 (плаский вентиляційний канал з вертикально розташованим коліном)
– 1 x AD 852 010 (плаский вентиляційний канал)
– 1 x AD 852 041 (плаский вентиляційний канал з циліндричним розтрубом)
 – 1 x AD 990 090 (клейка стрічка для ізолювання вентиляційних каналів)

Приклад конфігурації 2
1 x VL 414 з AR 413
Плаский вентиляційний канал з одним або двома колінами

Комбінація
1 x вбудовувана у стільницю витяжка у комбінації з 
1 х зовнішнім вентиляційним двигуном AR 413

Корисні вказівки
–  Під`єднання вентиляційного каналу можливе до усіх чотирьох отворів 

підведення повітря зовнішнього двигуна AR 413.
–  Положення зовнішнього двигуна залежить від бажаного напряму каналів 

відведення повітря та можливості заміни фільтрів.
–  Для оптимальної продуктивності приладу очищене повітря має виходити через 

отвір достатнього перерізу (площею щонайменше 700 см²).

Під`єднання плаского вентиляційного каналу знизу / зліва / справа
Номінальний діаметр 150 мм з AD 854 042
Номінальний діаметр 125 мм з AD 824 042

Під`єднання циліндричного вентиляційного каналу знизу / зліва / справа
Номінальний діаметр 125 мм з AD 724 040

мін.

мін.

накладний монтаж  накладний монтаж

накладний монтаж

 накладний монтаж  накладний монтаж

Приклад конфігурації 3
1 x VL 414 з AR 403
Плаский вентиляційний канал з одним або двома колінами 

Комбінація
1 х вбудовувана у стільницю витяжка у комбінації з 1 х зовнішнім вентиляційним 
двигуном AR 403 у режимі відведення повітря 

Корисні вказівки
До AR 403 рекомендовано під`єднувати лише одну витяжку VL 414

 накладний монтаж
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Рекомендовані конфігурації вбудовуваних у стільницю витяжок 
Vario та зовнішніх вентиляційних дивгунів.

Перелік аксесуарів для острівного монтажу
– 2 x AD 854 046 (сполучний патрубок для VL 414, номінальний діаметр 150)
– 2 x AD 852 031 (плаский вентиляційний канал з горизонтально розташованим коліном)
– 2 x AD 852 030 (плаский вентиляційний канал з вертикально розташованим коліном)
– 1 або 2 x AD 852 010 (плаский вентиляційний канал)
– 2 x AD 852 041 (плаский вентиляційний канал з циліндричним розтрубом)
 – 1 x AD 990 090 (клейка стрічка для ізолювання вентиляційних каналів)

Перелік аксесуарів для настінного монтажу
– 2 x AD 854 046 (сполучний патрубок для VL 414, номінальний діаметр 150)
– 2 x AD 852 030 (плаский вентиляційний канал з вертикально розташованим коліном)
– 1 або 2 x AD 852 010 (плаский вентиляційний канал)
– 2 x AD 852 041 (плаский вентиляційний канал з циліндричним розтрубом)
– 1 x AD 990 090 (клейка стрічка для ізолювання вентиляційних каналів)

Перелік аксесуарів 2
–  2 x AD 854 046 (сполучний патрубок для VL 414, номінальний діаметр 150)
– 2 x AD 852 030 (плаский вентиляційний канал з вертикально розташованим коліном)
– 1 або 2 x AD 852 010 (плаский вентиляційний канал)
– 2 x AD 852 041 (плаский вентиляційний канал з циліндричним розтрубом)
– 1 x AD 990 090 (клейка стрічка для ізолювання вентиляційних каналів)

Перелік аксесуарів 1
– 2 x AD 854 046 (сполучний патрубок для VL 414, номінальний діаметр 150)
– 2 x AD 852 031 (плаский вентиляційний канал з горизонтально розташованим коліном)
– 2 x AD 852 030 (плаский вентиляційний канал з вертикально розташованим коліном)
– 1 або 2 x AD 852 010 (плаский вентиляційний канал)
– 2 x AD 852 041 (плаский вентиляційний канал з циліндричним розтрубом)
 – 1 x AD 990 090 (клейка стрічка для ізолювання вентиляційних каналів)

Приклад конфігурації 4
2 x VL 414 з AR 400
Плаский вентиляційний канал з двома або чотирма колінами 

Комбінація
2 x вбудовувані у стільницю витяжки у комбінації з 
1 х зовнішнім вентиляційним двигуном AR 400 у режимі відведення повітря

Корисні вказівки
– Під`єднання вентиляційного каналу можливе до усіх чотирьох отворів 
підведення повітря зовнішнього двигуна AR 400.
– Комбінація 1 можлива лише при монтажі поряд з варильною поверхнею 
шириною 60 см; при монтажі поряд з одним приладом Vario можлива лише 
комбінація 2.

Приклад конфігурації 5
2 x VL 414 з AR 413
Плаский вентиляційний канал з двома або чотирма колінами

Комбінація
2 x вбудовувані у стільницю витяжки з телескопічним екраном у комбінації 
з 1 х зовнішнім вентиляційним двигуном 1 x AR 413 у режимі рециркуляції

Корисні вказівки
–  Під`єднання вентиляційного каналу можливе до усіх чотирьох отворів 

підведення повітря зовнішнього двигуна AR 413.
–  Положення зовнішнього двигуна залежить від бажаного напряму каналів 

відведення повітря та можливості заміни фільтрів.
–  Для оптимальної продуктивності приладу очищене повітря має виходити через 

отвір достатнього перерізу (площею щонайменше 700 см²).
–  Комбінація 1 можлива лише при монтажі поряд з варильною поверхнею 

шириною 60 см; при монтажі поряд з одним приладом Vario можлива лише 
комбінація 2.

 накладний монтаж  накладний монтаж

накладний монтаж

накладний монтаж
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A I 482 180 
Нержавіюча сталь   
Ширина: 180 см   
Робота в режимі відведення повітря у 
комбінації з зовнішнім двигуном 
AR 400/401   
Робота в режимі рециркуляції у 
комбінації з зовнішнім двигуном AR 400 
Прилад без двигуна  

Аксесуари, необхідні для монтажу 
A D 480 016 
Набір вентиляційних каналів з 
нержавіючої сталі, комплект 2 шт, для 
монтажу приладу на стелю заввишки 
2,30-2,54 м.
A D 480 026 
Набір вентиляційних каналів з 
нержавіючої сталі, комплект 2 шт, для 
монтажу приладу на стелю заввишки 
2,53-2,77 м.
A D 480 036 
Набір вентиляційних каналів з 
нержавіючої сталі, комплект 2 шт, для 
монтажу приладу на стелю заввишки 
2,76-3,00 м.

A D 480 396 
Набір декоративних вентиляційних 
коробів з нержавіючої сталі, 
комплект 2 шт.

Аксесуари, що замовляються окремо
A A 480 180 
Набір вугільних фільтрів для AI/AW 480, 
комплект 2 шт.

Бокові та інші вентиляційні канали
замовляються окремо з урахуванням 
індивідуальних параметрів

Аксесуари для монтажу 
вентиляційних каналів наведені на 
стор. 228-233.

Острівна витяжка
A I 482

 – Два повітроводи з окремим 
під'єднанням до вентиляційного 
каналу

 – Рівномірне відведення повітря по 
всій ширині приладу 

 – Панель управління з обох боків
 – Галогенове освітлення Soft-Light з 

плавним вмиканням та 
вимиканням   

Продуктивність
Максимальна продуктивність та 
рівень шуму залежать від обраної 
моделі зовнішнього двигуна.

Продуктивність вентиляційного 
елемента без двигуна вказана у 
таблиці на стор. 238-239.

Оснащення
Панель управління з обох боків. 
Електронне регулювання потужності 
(3 рівні).   
Інтенсивний режим.  
Інтервальне увімкнення. 
Функція залишкового ходу 
вентилятора. 
Індикація забруднення 
жиропоглинаючого фільтра.  
Жиропоглинаючий фільтр 
картриджного типу, придатний для 
миття у посудомийній машині.  
Галогенове освітлення Soft-Light 
(4 лампи по 20 Вт) з плавним 
вмиканням та вимиканням.  

Особливості вбудовування
Щоб розрахувати конфігурації 
вентиляційних каналів, скористуйтеся 
системою Rodun на нашому сайті 
www.gaggenau.com.   
Для довгих ділянок системи 
вентиляційних каналів припустиме 
лише використання системи пласких 
прямокутних вентиляційних каналів 
Gaggenau AD 8... або системи Naber 
Compair Flow. Використання інших 
систем пласких каналів неможливе. 
У випадку підключення вентиляції, що 
працює у режимі відведення повітря, 
до повітряного каналу з джерелом 
відкритого вогню, що сполучається з 
витяжною трубою, слід подбати про 
належний захист системи живлення 
витяжки (оснастити автоматичним 
захисним відключенням).  
Робота приладу в режимі 
рециркуляції можлива тільки у 
комбінації з зовнішнім двигуном 
AR 400. При цьому необхідно 
передбачити можливість подачі 
очищеного повітря.   
Прилади Vario з інтенсивним 
пароутворенням під час роботи 
необхідно розташовувати під центром 
витяжки або максимально близько 
до цієї точки.    
Відстань від газових варильних 
поверхонь до витяжки має складати 
не менше 65 см, при сумарній 
потужності понад 12 кВт - 70 см.  
Відстань від електричних варильних 
поверхонь до витяжки має складати 
не менше 55 см.   
Монтаж бокових вентиляційних 
каналів можливий лише 
безпосередньо під стелею.  
Розетка має розташовуватись 
приховано позаду повітровода.  
Зверніть увагу на необхідність 
під'єднання обох повітроводів до 
вентиляційного каналу.   
    

Для проведення монтажу необхідно 
дві особи.    
Для вентиляції рекомендовано 
використовувати елементи з 
нержавіючої сталі, які потрібно 
приварювати та перешліфовувати, 
сатиновані з зернистістю 280.  
Поверхня: нержавіюча сталь 1.4301 зі 
спеціальною обробкою та 
шліфуванням IIIC.  
Розміри вентиляційних каналів 
вказано з розрахунку на відстань від 
нижнього краю екрана витяжки до 
підлоги 1,60 м.   
За інших умов висота встановлення 
приладу вираховується з суми висоти 
стільниці, мінімальної відстані від 
витяжки до варильної поверхні та 
висоти самої витяжки з 
вентиляційним каналом.  
   
Підключення
Потужність підключення: 80 Вт.  
Кабель живлення завдовжки 1,3 м зі 
штекером.    
Штекер подовжувача для 
вентиляційного елемента без двигуна 
входить до комплекту поставки 
зовнішнього двигуна AR.  
    
 

.

A I 400 150 
Нержавіюча сталь  
Ширина: 150 см  
Можливість роботи в режимі 
відведення повітря чи рециркуляції 
A I 400 120 
Нержавіюча сталь 
Ширина: 120 см 
Можливість роботи в режимі 
відведення повітря чи рециркуляції 

Аксесуари, необхідні для монтажу
A D 010 016 
Вентиляційний канал для режиму 
відведення повітря з нержавіючої 
сталі для стель заввишки 2,23-2,41 м.
A D 010 026 
Вентиляційний канал для режиму 
відведення повітря з нержавіючої 
сталі для стель заввишки 2,41-2,73 м.
A D 010 036 
Вентиляційний канал для режиму 
відведення повітря з нержавіючої 
сталі для стель заввишки 2,73-2,99 м.

Вентиляційні канали для режиму 
рециркуляції з випускними решітками 
у декоративному вентиляційному 
коробі (вугільний фільтр 
замовляється окремо)
A D 010 126 
Вентиляційний канал для режиму 
рециркуляції з нержавіючої сталі для 
стель заввишки 2,41-2,73 м.
A D 010 136 
Вентиляційний канал для режиму 
рециркуляції з нержавіючої сталі для 
стель заввишки 2,73-2,99 м.

A D 010 396 
Декоративний вентиляційний короб 
витяжки з нержавіючої сталі

Аксесуари, що замовляються окремо
K F 001 010 
Вугільний фільтр.

Бокові та інші вентиляційні канали
замовляються окремо з урахуванням 
індивідуальних параметрів

Аксесуари для монтажу 
вентиляційних каналів наведені на 
стор. 228-233.

Острівна витяжка
A I 400/A I 402

 – Класичний дизайн Gaggenau у 
поєднанні з високою 
продуктивністю

 – Запатентоване високоефективне 
контурне відведення повітря

 – Плаский екран витяжки, що легко 
очищується, оснащений 
закритими фільтрами

 – Можливість роботи приладу в 
режимі відведення повітря чи 
рециркуляції

 – Галогенове освітлення Soft-Light з 
плавним вмиканням та 
вимиканням

 – Панель управління з обох боків  
 

Продуктивність
Продуктивність та рівень шуму на 3 
рівні потужності / в інтенсивному 
режимі:  
Продуктивність відведення повітря 
відповідає стандарту EN 61591.  
Рівень звукової потужності відповідає 
стандарту EN 60704-3.  
Рівень звукового тиску відповідає 
стандарту EN 60704-2-13. 
Ефективність видалення 
випаровувань в режимі рециркуляції 
згідно стандарту EN 61591.

Прилад завширшки 120 см
Відведення повітря: 
720 / 1000 м³/год. 
62 / 71 дБ (А) при 1 пВт.. 
48 / 57 дБ (А) при 20 мкПа.
Рециркуляція:
480 / 500 м³/год.
73 / 75 дБ (А) при 1 пВт.
59 / 61 дБ (А) при 20 мкПа.

Прилад завширшки 150 см
Відведення повітря:
720 / 1000 м³/год.
62 / 71 дБ (А) при 1 пВт.
48 / 57 дБ (А) при 20 мкПа.
Рециркуляція:
480 / 500 м³/год.
73 / 75 дБ (А) при 1 пВт.
59 / 61 дБ (А) при 20 мкПа.

Оснащення
Панель управління з обох боків. 
Електронне регулювання потужності 
(3 рівні).  
Інтенсивний режим.  
Інтервальне увімкнення. 
Функція залишкового ходу 
вентилятора. 
Індикація забруднення 
жиропоглинаючого фільтра.  
Контурний жиропоглинаючий фільтр, 
придатний для миття у посудомийній 
машині.  
Галогенове освітлення Soft-Light 
(4/3 лампи по 20 Вт) з плавним 
вмиканням та вимиканням. 
Скляна кришка.
  
Вказівки з планування
Щоб розрахувати конфігурації 
вентиляційних каналів, скористуйтеся 
системою Rodun на нашому сайті 
www.gaggenau.com.   
Для довгих ділянок системи 
вентиляційних каналів припустиме 
лише використання системи пласких 
прямокутних вентиляційних каналів 
Gaggenau AD 8... або системи Naber 
Compair Flow. Використання інших 
систем пласких каналів неможливе. 
У випадку підключення вентиляції, що 
працює у режимі відведення повітря, 
до повітряного каналу з джерелом 
відкритого вогню, що сполучається з 

витяжною трубою, слід подбати про 
належний захист системи живлення 
витяжки (оснастити автоматичним 
захисним відключенням).  
При використанні витяжки з високою 
продуктивністю у режимі рециркуляції 
можливе сильне зниження 
потужності та значне підвищення 
рівня шуму.    
Прилади Vario з інтенсивним 
пароутворенням під час роботи 
необхідно розташовувати під центром 
витяжки або максимально близько 
до цієї точки (використання режиму 
рециркуляції в такому випадку не 
рекомендується).   
Відстань від газових варильних 
поверхонь до витяжки має складати 
не менше 70 см.   
Відстань від електричних варильних 
поверхонь до витяжки має складати 
не менше 60 см.   
Встановлення бокових відгалуджень 
центральної труби можливе лише на 
висоті від 47 см від нижнього краю 
екрана витяжки.   
Розетка має розташовуватись 
приховано позаду повітровода.  
Вага приладу: 40-59 кг.   
Для вентиляції рекомендовано 
використовувати елементи з 
нержавіючої сталі, які потрібно 
приварювати та перешліфовувати, 
сатиновані з зернистістю 280.  
Поверхня: нержавіюча сталь 1.4016 зі 
спеціальною обробкою та 
шліфуванням IIIC.  
Розміри вентиляційних каналів 
вказано з розрахунку на відстань від 
нижнього краю екрана витяжки до 
підлоги 1,60 м.   
За інших умов висота встановлення 
приладу вираховується з суми висоти 
стільниці, мінімальної відстані від 
витяжки до варильної поверхні та 
висоти самої витяжки з 
вентиляційним каналом.  
 
Підключення
Потужність підключення: 435/415 Вт. 
Кабель живлення завдовжки 1,5 м зі 
штекером.

див.
аксесуари

449

(рециркуляція)

див. аксесуари

Рециркуляція

Спеціальний суцільний канал з декоративним коробом
постачається за запитом

AD 480 016= 700-940
AD 480 026= 930-1170
AD 480 036= 1160-1400



198 Вентиляційні системи Вентиляційні системи 199

A I 280 120 
Нержавіюча сталь   
Ширина: 120 см   
Можливість роботи в режимі 
відведення повітря чи рециркуляції 
A I 281 120 
Алюміній лакований   
Ширина: 120 см   
Можливість роботи в режимі 
відведення повітря чи рециркуляції 

Аксесуари, необхідні для монтажу
A D 280 016 
Вентиляційний канал для режиму 
відведення повітря з нержавіючої 
сталі для стель заввишки 2,27-2,44 м.
A D 280 026 
Вентиляційний канал для режиму 
відведення повітря з нержавіючої 
сталі для стель заввишки 2,44-2,76 м.
A D 280 036 
Вентиляційний канал для режиму 
відведення повітря з нержавіючої 
сталі для стель заввишки 2,76-2,98 м.
A D 281 016 
Вентиляційний канал для режиму 
відведення повітря з лакованого 
алюмінію для стель заввишки 
2,27-2,44 м.
A D 281 026 
Вентиляційний канал для режиму 
відведення повітря з лакованого 
алюмінію для стель заввишки 
2,44-2,76 м.
A D 281 036 
Вентиляційний канал для режиму 
відведення повітря з лакованого 
алюмінію для стель заввишки 
2,76-2,98 м.

Вентиляційні канали для режиму 
рециркуляції з решітками у 
декоративному вентиляційному коробі 
A D 280 126 
Вентиляційний канал для режиму 
рециркуляції з нержавіючої сталі для 
стель заввишки 2,44-2,76 м.
A D 280 136 
Вентиляційний канал для режиму 
рециркуляції з нержавіючої сталі для 
стель заввишки 2,76-2,98 м.
A D 281 126 
Вентиляційний канал для режиму 
рециркуляції з лакованого алюмінію 
для стель заввишки 2,44-2,76 м.
A D 281 136 
Вентиляційний канал для режиму 
відведення повітря з лакованого 
алюмінію для стель заввишки 
2,76-2,98 м.

A D 280 396 
Декоративний вентиляційний короб 
витяжки з нержавіючої сталі
A D 281 396 
Декоративний вентиляційний короб 
витяжки з лакованого алюмінію

Аксесуари, що замовляються окремо
K F 001 010 
Вугільний фільтр.

Бокові та інші вентиляційні канали
замовляються окремо з урахуванням 
індивідуальних параметрів. 

Аксесуари для монтажу 
вентиляційних каналів наведені на 
стор. 228-233.

Острівна витяжка
A I 280/A I 281

 – Ефект Коанда з обох боків 
забезпечує ефективне видалення 
випаровувань навіть на низьких 
рівнях потужності

 – Можливість роботи приладу в 
режимі відведення повітря чи 
рециркуляції

 – Освітлення Soft-Light з плавним 
вмиканням та вимиканням для 
освітлення усієї робочої поверхні

 – Панель управління з обох боків  
 

Продуктивність
Продуктивність та рівень шуму на 3 
рівні потужності / в інтенсивному 
режимі:    
Продуктивність відведення повітря 
відповідає стандарту EN 61591.  
Рівень звукової потужності відповідає 
стандарту EN 60704-3.   
Рівень звукового тиску відповідає 
стандарту EN 60704-2-13.  
Ефективність видалення 
випаровувань в режимі рециркуляції 
згідно стандарту EN 61591. 

Прилад завширшки 120 см
Відведення повітря:  
470 / 640 м³/год + ефект Коанда.  
120 / 120 м³/год.  
63 / 70 дБ (А) при 1 пВт. 
49 / 55 дБ (А) при 20 мкПа.  
Рециркуляція:  
240 / 260 м³/год + ефект Коанда.  
80 / 80 м³/год.  
68 / 75 дБ (А) при 1 пВт. 
54 / 60 дБ (А) при 20 мкПа.  

Оснащення
Панель управління з обох боків.  
Електронне регулювання потужності 
(3 рівні).    
Інтенсивний режим з постійним 
ефектом Коанда.   
Інтервальне увімкнення.  
Функція залишкового ходу 
вентилятора. 
Індикація забруднення 
жиропоглинаючого фільтра.  
Жиропоглинаючий фільтр 
картриджного типу, придатний для 
миття у посудомийній машині.  
Освітлення Soft-Light з плавним 
вмиканням та вимиканням: 
освітлення усієї робочої поверхні 
завдяки двом компактним 
люмінесцентним лампам по 36 Вт.

Особливості вбудовування
Щоб розрахувати конфігурації 
вентиляційних каналів, скористуйтеся 
системою Rodun на нашому сайті 
www.gaggenau.com.   
Для довгих ділянок системи 
вентиляційних каналів припустиме 
лише використання системи пласких 
прямокутних вентиляційних каналів 
Gaggenau AD 8... або системи Naber 
Compair Flow. Використання інших 
систем пласких каналів неможливе. У 
випадку підключення вентиляції, що 
працює у режимі відведення повітря, 
до повітряного каналу з джерелом 
відкритого вогню, що сполучається з 
витяжною трубою, слід подбати про 
належний захист системи живлення 
витяжки (оснастити автоматичним 
захисним відключенням).  
При використанні витяжки з високою 
продуктивністю у режимі рециркуляції 
можливе сильне зниження потужності 
та значне підвищення рівня шуму.  
Прилади Vario з інтенсивним 
пароутворенням під час роботи 

необхідно розташовувати під центром 
витяжки або максимально близько до 
цієї точки (використання режиму 
рециркуляції в такому випадку не 
рекомендується).    
Відстань від газових варильних 
поверхонь до витяжки має складати 
не менше 65 см, при сумарній 
потужності понад 12 кВт - 70 см.  
Відстань від електричних варильних 
поверхонь до витяжки має складати 
не менше 55 см.   
Встановлення бокових відгалуджень 
центральної труби можливе лише на 
висоті від 58 см від нижнього краю 
екрана витяжки.   
Розетка має розташовуватись 
приховано позаду повітровода.  
Для вентиляції рекомендовано 
використовувати елементи з 
нержавіючої сталі, які потрібно 
приварювати та перешліфовувати, 
сатиновані з зернистістю 280.  
Поверхня: нержавіюча сталь 1.4016 
зі спеціальною обробкою та 
шліфуванням IIIC.  
Рекомендовано використовувати 
алюмінієві деталі з білого алюмінію 
(колір RAL 9006) або замовити зразок 
лакованої деталі для визначення 
кольору.    
Розміри вентиляційних каналів 
вказано з розрахунку на відстань від 
нижнього краю екрана витяжки до 
підлоги 1,60 м.   
За інших умов висота встановлення 
приладу вираховується з суми висоти 
стільниці, мінімальної відстані від 
витяжки до варильної поверхні та 
висоти самої витяжки з вентиляційним 
каналом.

Підключення
Потужність підключення: 335/335 Вт. 
Кабель живлення завдовжки 1,4 м зі 
штекером. 

Відведення повітря: Рециркуляція

Спеціальний суцільний вертикальний канал з 
декоративним коробом постачається за запитом

див. аксесуари

Рециркуляція
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A I 240 120  
Нержавіюча сталь   
Ширина: 90 см   
Панель управління з нержавіючої 
сталі   
Можливість роботи в режимі 
відведення повітря чи рециркуляції 
A I 240 100 
Нержавіюча сталь 
Ширина: 100 см 
Панель управління з нержавіючої 
сталі 
Можливість роботи в режимі 
відведення повітря чи рециркуляції 
A I 240 190  
Нержавіюча сталь  
Ширина: 120 см  
Панель управління з нержавіючої 
сталі 
Можливість роботи в режимі 
відведення повітря чи рециркуляції 

Аксесуари для монтажу
A D 200 326 
Аксесуар для подовження 
декоративного вентиляційного коробу 
витяжки з нержавіючої сталі 
Довжина: 1 100 мм 
A D 220 396 
Декоративний вентиляційний короб 
витяжки з нержавіючої сталі
A D 223 346 
Аксесуар для подовження монтажної 
рами вентиляційного коробу на 500 мм
A D 223 356 
Адаптер для бового монтажу на 
ділянку стелі під нахилом.  
Аксесуар для встановлення острівної 
витяжки справа/зліва на ділянку стелі 
під нахилом від 20°до 45°.  
Спеціальний аксесуар.
A D 223 366 
Адаптер для монтажу витяжки 
спереду/ззаду на ділянку стелі під 
нахилом. 
Аксесуар для встановлення острівної 
витяжки спереду/ззаду на ділянку 
стелі під нахилом від 20°до 45°. 
Спеціальний аксесуар.

Аксесуари, що замовляються окремо
A A 200 110 
Вугільний фільтр для рециркуляційного 
модуля АА 200 812/816
A A 200 816 
Рециркуляційний модуль з вугільним 
фільтром. 
Для роботи приладу в режимі 
рециркуляції. 
Може використовуватись у острівних 
витяжках.

Аксесуари для монтажу 
вентиляційних каналів наведені на 
стор. 228-233.

Острівна витяжка серії 200
A I 240

 – Непідвладний часу елегантний 
дизайн Gaggenau

 – Високоефективне видалення 
випаровувань під час готування

 – Енергозберігаючий двигун з 
низьким рівнем шуму

 – Запатентована технологія 
фільтрування з високою 
ефективністю поглинання жиру

 – Контурний жиропоглинаючий 
фільтр під пласким екраном 
витяжки з нержавіючої сталі, що 
легко очищується  

 – Функція автоматичного 
корегування потужності роботи 
двигуна в залежності від кількості 
випаровувань за допомогою 
спеціальних датчиків

 – Оптимальне освітлення робочої 
поверхні за допомогою 
світлодіодних ламп з плавним 
вмиканням та вимиканням

 – Можливість роботи приладу в 
режимі відведення повітря чи 
рециркуляції

 – Рециркуляційний модуль з 
вугільним фільтром: тихе та 
потужне видалення випаровувань, 
що за ефективністю не 
поступається роботі у режимі 
відведення повітря; довгий строк 
служби фільтра   

Продуктивність
Продуктивність та рівень шуму на 3 
рівні потужності / в інтенсивному 
режимі:    
Продуктивність відведення повітря 
відповідає стандарту EN 61591.  
Рівень звукової потужності відповідає 
стандарту EN 60704-3.   
Рівень звукового тиску відповідає 
стандарту EN 60704-2-13.  
Ефективність видалення 
випаровувань в режимі рециркуляції 
згідно стандарту EN 61591.

Прилад завширшки 90 см
Відведення повітря:  
653 / 871 м³/год.  
62 / 68 дБ (А) при 1 пВт.  
47 / 53 дБ (А) при 20 мкПа.  
Рециркуляція:  
480 / 575 м³/год.  
68 / 72 дБ (А) при 1 пВт.  
53 / 57 дБ (А) при 20 мкПа.

Прилад завширшки 100 см
Відведення повітря:  
653 / 871 м³/год.  
62 / 68 дБ (А) при 1 пВт.  
47 / 53 дБ (А) при 20 мкПа. 
Рециркуляція:  
408 / 575 м³/год.  
68 / 72 дБ (А) при 1 пВт.  
53 / 57 дБ (А) при 20 мкПа.

Прилад завширшки 120 см
Відведення повітря:  
640 / 892 м³/год.  
62 / 68 дБ (А) при 1 пВт.  
46 / 52 дБ (А) при 20 мкПа.  
Рециркуляція:  
478 / 575 м³/год.  
68 / 72 дБ (А) при 1 пВт.  
52 / 56 дБ (А) при 20 мкПа.  
 
Видалення 95% запахів. 

Оснащення
Електронне регулювання потужності 
(3 рівні та інтенсивний режим).  
    
 

Функція автоматичного залишкового 
ходу вентилятора, регульована за 
допомогою спеціальних датчиків  
Індикація забруднення 
жиропоглинаючого фільтра.  
Запатентований контурний 
жиропоглинаючий фільтр, придатний 
для миття у посудомийній машині  
Тепло-яскраве світлодіодне 
освітлення (3600К) з безступінчастим 
плавним вмиканням та вимиканням. 
Високоефективний безщітковий 
двигун постійного струму.  
Особлива форма внутрішнього 
простору, оптимізована з точки зору 
аеродинаміки для підвищення 
продуктивності приладу.  
Система швидкого монтажу для 
полегшеного встановлення та 
підгонки приладу.

Особливості вбудовування 
До комплекту поставки входить 
аксесуар для подовження монтажної 
рами вентиляційного коробу та 
декоративний вентиляційний короб з 
двох частин заввишки від 674 до 
854 мм. Для виконання 
індивідуальних рішень з монтажу 
приладу можна використовувати 
спеціальні аксесуари: аксесуар для 
подовження декоративного 
вентиляційного коробу витяжки 
AD 200 326 та аксесуар для 
подовження монтажної рами 
вентиляційного коробу AD 223 346. 
Можливе виготовлення декоративних 
коробів за спеціальним замовленням. 
Відстань від газових варильних 
поверхонь до витяжки має складати 
не менше 65 см, при сумарній 
потужності понад 12 кВт - 70 см.  
Відстань від електричних варильних 
поверхонь до витяжки має складати 
не менше 55 см.  
Можливе встановлення 
рециркуляційного модуля з вугільним 
фільтром у телескопічному 
вентиляційному коробі.   
У випадку підключення вентиляції, що 
працює у режимі відведення повітря, 
до повітряного каналу з джерелом 
відкритого вогню, що сполучається з 
витяжною трубою, слід подбати про 
належний захист системи живлення 
витяжки (оснастити автоматичним 
захисним відключенням).

Підключення
Потужність підключення: 280 Вт. 
Кабель живлення завдовжки 1,3 м зі 
штекером.

Для встановлення на стелю заввишки 2,34-2,52 м з розрахунку на 
відстань від підлоги до нижнього краю екрану витяжки 1,60 м.

Для встановлення на стелю заввишки 2,42-2,64 м з розрахунку 
на відстань від підлоги до нижнього краю екрану витяжки 1,60 м.

Для встановлення на стелю заввишки 2,86-3,16 м з розрахунку на 
відстань від підлоги до нижнього краю екрану витяжки 1,60 м.
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A I 230 120  
Нержавіюча сталь
Ширина: 120 см
Можливість роботи в режимі 
відведення повітря чи рециркуляції
A I 230 100  
Нержавіюча сталь  
Ширина: 100 см  
Можливість роботи в режимі 
відведення повітря чи рециркуляції 
A I 230 190  
Нержавіюча сталь 
Ширина: 90 см 
Можливість роботи в режимі 
відведення повітря чи рециркуляції

Аксесуари для монтажу
A D 200 326 
Аксесуар для подовження 
декоративного вентиляційного коробу 
витяжки з нержавіючої сталі
Довжина: 1 100 мм
A D 220 396 
Декоративний вентиляційний короб 
витяжки з нержавіючої сталі
A D 223 346 
Аксесуар для подовження монтажної 
рами вентиляційного коробу на 500 мм
A D 223 356 
Адаптер для бового монтажу на 
ділянку стелі під нахилом. 
Аксесуар для встановлення острівної 
витяжки справа/зліва на ділянку стелі 
під нахилом від 20°до 45°. 
Спеціальний аксесуар.
A D 223 366 
Адаптер для монтажу витяжки 
спереду/ ззаду на ділянку стелі під 
нахилом. 
Аксесуар для встановлення острівної 
витяжки спереду/ззаду на ділянку 
стелі під нахилом від 20°до 45°.  
Спеціальний аксесуар.

Аксесуари, що замовляються окремо
A A 200 110 
Вугільний фільтр для рециркуляційного 
модуля АА 200 812/816
A A 200 816 
Рециркуляційний модуль з вугільним 
фільтром. 
Для роботи приладу в режимі 
рециркуляції. 
Може використовуватись у острівних 
витяжках.

Аксесуари для монтажу 
вентиляційних каналів наведені на 
стор. 228-233.

Острівна витяжка серії 200
A I 230

 – Класичний дизайн Gaggenau
 – Високоефективне видалення 

випаровувань під час готування
 – Енергозберігаючий двигун з 

низьким рівнем шуму
 – Запатентована технологія 

фільтрування з високою 
ефективністю поглинання жиру

 – Контурний жиропоглинаючий 
фільтр під пласким екраном 
витяжки з нержавіючої сталі, що 
легко очищується  

 – Функція автоматичного 
корегування потужності роботи 
двигуна в залежності від кількості 
випаровувань за допомогою 
спеціальних датчиків

 – Оптимальне освітлення робочої 
поверхні за допомогою 
світлодіодних ламп з плавним 
вмиканням та вимиканням

 – Можливість роботи приладу в 
режимі відведення повітря чи 
рециркуляції

 – Рециркуляційний модуль з 
вугільним фільтром: тихе та 
потужне видалення випаровувань, 
що за ефективністю не 
поступається роботі у режимі 
відведення повітря; довгий строк 
служби фільтра   

Продуктивність
Продуктивність та рівень шуму на 3 
рівні потужності / в інтенсивному 
режимі:   
Продуктивність відведення повітря 
відповідає стандарту EN 61591.  
Рівень звукової потужності відповідає 
стандарту EN 60704-3.   
Рівень звукового тиску відповідає 
стандарту EN 60704-2-13.  
Ефективність видалення 
випаровувань в режимі рециркуляції 
згідно стандарту EN 61591. 

Прилад завширшки 90 см
Відведення повітря: 
653 / 871 м³/год.  
62 / 68 дБ (А) при 1 пВт. 
47 / 53 дБ (А) при 20 мкПа.  
Рециркуляція:  
480 / 575 м³/год.  
68 / 72 дБ (А) при 1 пВт. 
53 / 57 дБ (А) при 20 мкПа.  

Прилад завширшки 100 см
Відведення повітря:  
653 / 871 м³/год.  
62 / 68 дБ (А) при 1 пВт.  
47 / 53 дБ (А) при 20 мкПа.  
Рециркуляція:  
408 / 575 м³/год.  
68 / 72 дБ (А) при 1 пВт.  
53 / 57 дБ (А) при 20 мкПа. 

Прилад завширшки 120 см
Відведення повітря:  
640 / 892 м³/год.  
62 / 68 дБ (А) при 1 пВт.  
46 / 52 дБ (А) при 20 мкПа.  
Рециркуляція:  
478 / 575 м³/год.  
68 / 72 дБ (А) при 1 пВт.  
52 / 56 дБ (А) при 20 мкПа. 
 
Видалення 95% запахів. 

Оснащення
Електронне регулювання потужності 
(3 рівні та інтенсивний режим). 
Функція автоматичного залишкового 
ходу вентилятора, регульована за 
допомогою спеціальних датчиків.  

Індикація забруднення 
жиропоглинаючого фільтра.  
Запатентований контурний 
жиропоглинаючий фільтр, придатний 
для миття у посудомийній машині  
Тепло-яскраве світлодіодне 
освітлення (3600К) з безступінчастим 
плавним вмиканням та вимиканням. 
Високоефективний безщітковий 
двигун.   
Особлива форма внутрішнього 
простору, оптимізована з точки зору 
аеродинаміки для підвищення 
продуктивності приладу.  
Система швидкого монтажу для 
полегшеного встановлення та 
підгонки приладу.

Особливості вбудовування
До комплекту поставки входить 
аксесуар для подовження монтажної 
рами вентиляційного коробу та 
декоративний вентиляційний короб з 
двох частин заввишки від 674 до 
854 мм. Для виконання 
індивідуальних рішень з монтажу 
приладу можна використовувати 
спеціальні аксесуари: аксесуар для 
подовження декоративного 
вентиляційного коробу витяжки 
AD 200 326 та аксесуар для 
подовження монтажної рами 
вентиляційного коробу AD 223 346. 
Можливе виготовлення декоративних 
коробів за спеціальним замовленням. 
Відстань від газових варильних 
поверхонь до витяжки має складати 
не менше 65 см, при сумарній 
потужності понад 12 кВт - 70 см.  
Відстань від електричних варильних 
поверхонь до витяжки має складати 
не менше 55 см.   
Можливе встановлення 
рециркуляційного модуля з вугільним 
фільтром у телескопічному 
вентиляційному коробі. 
У випадку підключення вентиляції, що 
працює у режимі відведення повітря, 
до повітряного каналу з джерелом 
відкритого вогню, що сполучається з 
витяжною трубою, слід подбати про 
належний захист системи живлення 
витяжки (оснастити автоматичним 
захисним відключенням). 

Підключення
Потужність підключення: 280 Вт. 
Кабель живлення завдовжки 1,3 м зі 
штекером.

Для встановлення на стелю заввишки 2,34-2,52 м з розрахунку на 
відстань від підлоги до нижнього краю екрану витяжки 1,60 м.

Для встановлення на стелю заввишки 2,42-2,64 м з розрахунку 
на відстань від підлоги до нижнього краю екрану витяжки 1,60 м.

Для встановлення на стелю заввишки 2,86-3,16 м з розрахунку на 
відстань від підлоги до нижнього краю екрану витяжки 1,60 м.
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A W 482 180 
Нержавіюча сталь   
Ширина: 180 см   
Робота в режимі відведення повітря у 
комбінації з зовнішнім двигуном 
AR 400/401   
Робота в режимі рециркуляції у 
комбінації з зовнішнім двигуном 
AR 400   
Прилад без двигуна  

Аксесуари для монтажу
A D 480 012 
Набір вентиляційних каналів з 
нержавіючої сталі, комплект 2 шт, для 
монтажу приладу на стелю заввишки 
2,30-2,70 м.
A D 480 022 
Набір вентиляційних каналів з 
нержавіючої сталі, комплект 2 шт, для 
монтажу приладу на стелю заввишки 
2,60-3,00 м.

A D 480 392 
Набір декоративних вентиляційних 
коробів з нержавіючої сталі, 
комплект 2 шт.

Аксесуари, що замовляються окремо
A A 480 180 
Набір вугільних фільтрів для AI/AW  480, 
комплект 2 шт.

Бокові та інші вентиляційні канали
замовляються окремо з урахуванням 
індивідуальних параметрів

Аксесуари для монтажу 
вентиляційних каналів наведені на 
стор. 228-233.

Витяжка для настінного монтажу
A W 482

 – Два повітроводи з окремим 
під'єднанням до вентиляційного 
каналу  

 – Рівномірне відведення повітря по 
всій ширині приладу   

Продуктивність
Максимальна продуктивність та 
рівень шуму залежать від обраної 
моделі зовнішнього двигуна.

Продуктивність вентиляційного 
елемента без двигуна вказана у 
таблиці на стор. 240-241.

Оснащення
Електронне регулювання потужності 
(3 рівні).
Інтенсивний режим.
Інтервальне увімкнення.
Функція залишкового ходу вентилятора.
Індикація забруднення 
жиропоглинаючого фільтра.
Металевий жиропоглинаючий фільтр 
картриджного типу, придатний для 
миття у посудомийній машині.
Галогенове освітлення Soft-Light (4 
лампи по 20 Вт) з плавним 
вмиканням та вимиканням.

Особливості вбудовування
Щоб розрахувати конфігурації 
вентиляційних каналів, скористуйтеся 
системою Rodun на нашому сайті 
www.gaggenau.com.   
Для довгих ділянок системи 
вентиляційних каналів припустиме 
лише використання системи пласких 
прямокутних вентиляційних каналів 
Gaggenau AD 8... або системи Naber 
Compair Flow. Використання інших 
систем пласких каналів неможливе. 
У випадку підключення вентиляції, що 
працює у режимі відведення повітря, 
до повітряного каналу з джерелом 
відкритого вогню, що сполучається з 
витяжною трубою, слід подбати про 
належний захист системи живлення 
витяжки (оснастити автоматичним 
захисним відключенням).  
Робота приладу в режимі 
рециркуляції можлива тільки у 
комбінації з зовнішнім двигуном AR 400. 
При цьому необхідно передбачити 
можливість подачі очищеного 
повітря.   
Прилади Vario з інтенсивним 
пароутворенням під час роботи 
необхідно розташовувати під центром 
витяжки або максимально близько 
до цієї точки.    
Відстань від газових варильних 
поверхонь до витяжки має складати 
не менше 65 см, при сумарній 
потужності понад 12 кВт - 70 см. 
Відстань від електричних варильних 
поверхонь до витяжки має складати 
не менше 55 см.   
Монтаж бокових вентиляційних 
каналів можливий лише 
безпосередньо під стелею.  
Розетка має розташовуватись 
приховано позаду повітровода.  
Зверніть увагу на необхідність 
під'єднання обох повітроводів до 
вентиляційного каналу.   
Для проведення монтажу необхідно 
дві особи.   
Для вентиляції рекомендовано 
використовувати елементи з 
нержавіючої сталі, які потрібно 
приварювати та перешліфовувати, 
сатиновані з зернистістю 280.  

Поверхня: нержавіюча сталь 1.4301 зі 
спеціальною обробкою та 
шліфуванням IIIC.  
Розміри вентиляційних каналів 
вказано з розрахунку на відстань від 
нижнього краю екрана витяжки до 
підлоги 1,60 м.   
За інших умов висота встановлення 
приладу вираховується з суми висоти 
стільниці, мінімальної відстані від 
витяжки до варильної поверхні та 
висоти самої витяжки з 
вентиляційним каналом. 

Підключення
Потужність підключення: 80 Вт.  
Кабель живлення завдовжки 1,3 м 
зі штекером.   
Штекер подовжувача для 
вентиляційного елемента без двигуна 
входить до комплекту поставки 
зовнішнього двигуна AR.  
    

A W 400 150 
Нержавіюча сталь 
Ширина: 150 см 
Можливість роботи в режимі 
відведення повітря чи рециркуляції 
A W 400 120 
Нержавіюча сталь 
Ширина: 120 см 
Можливість роботи в режимі 
відведення повітря чи рециркуляції 
A W 400 190 
Нержавіюча сталь
Ширина: 90 см
Можливість роботи в режимі 
відведення повітря чи рециркуляції
A W 402 150 
Нержавіюча сталь
Ширина: 150 см
Робота в режимі відведення повітря у 
комбінації з зовнішнім двигуном 
AR 400/401
Прилад без двигуна
A W 402 120 
Нержавіюча сталь
Ширина: 120 см
Робота в режимі відведення повітря у 
комбінації з зовнішнім двигуном 
AR 400/401
Прилад без двигуна
A W 402 150 
Нержавіюча сталь 
Ширина: 90 см 
Робота в режимі відведення повітря у 
комбінації з зовнішнім двигуном 
AR 400/401 
Прилад без двигуна

Аксесуари, необхідні для монтажу
A D 010 012 
Вентиляційний канал для режиму 
відведення повітря з нержавіючої 
сталі для стель заввишки 2,25-2,64 м.
A D 010 022 
Вентиляційний канал для режиму 
відведення повітря з нержавіючої 
сталі для стель заввишки 2,64-3,02 м.

Вентиляційні канали для режиму 
рециркуляції з випускними решітками 
у декоративному вентиляційному 
коробі 
A D 010 112 
Вентиляційний канал для режиму 
рециркуляції з нержавіючої сталі для 
стель заввишки 2,36-2,64 м.
A D 010 122 
Вентиляційний канал для режиму 
рециркуляції з нержавіючої сталі для 
стель заввишки 2,64-3,02 м.

A D 010 392 
Декоративний вентиляційний короб 
витяжки з нержавіючої сталі

Аксесуари, що замовляються окремо
K F 001 010 
Вугільний фільтр.

Бокові та інші вентиляційні канали
замовляються окремо з урахуванням 
індивідуальних параметрів. 

Аксесуари для монтажу 
вентиляційних каналів наведені на 
стор. 228-233.

Витяжка для настінного монтажу
A W 400/AW402

 – Класичний дизайн Gaggenau у 
поєднанні з високою 
продуктивністю

 – Запатентоване високоефективне 
контурне відведення повітря

 – Плаский екран витяжки, що легко 
очищується, оснащений 
закритими фільтрами

 – Можливість роботи приладу в 
режимі відведення повітря чи 
рециркуляції

 – Галогенове освітлення Soft-Light з 
плавним вмиканням та вимиканням 

Продуктивність
Продуктивність та рівень шуму на 
3 рівні потужності / в інтенсивному 
режимі:
Продуктивність відведення повітря 
відповідає стандарту EN 61591.
Рівень звукової потужності відповідає 
стандарту EN 60704-3.
Рівень звукового тиску відповідає 
стандарту EN 60704-2-13.
Ефективність видалення 
випаровувань в режимі рециркуляції 
згідно стандарту EN 61591.

Прилад завширшки 90 см
Відведення повітря:  
520 / 740 м³/год.  
57 / 66 дБ (А) при 1 пВт. 
43 / 52 дБ (А) при 20 мкПа.  
Рециркуляція:  
400 / 470 м³/год.  
69 / 71 дБ (А) при 1 пВт. 
55 / 57 дБ (А) при 20 мкПа.

Прилад завширшки 120 см
Відведення повітря:  
580 / 800 м³/год.  
59 / 70 дБ (А) при 1 пВт. 
45 / 56 дБ (А) при 20 мкПа.  
Рециркуляція:  
420 / 490 м³/год.  
71 / 75 дБ (А) при 1 пВт. 
57 / 61 дБ (А) при 20 мкПа. 

Прилад завширшки 150 см
Відведення повітря:  
580 / 800 м³/год.  
59 / 70 дБ (А) при 1 пВт. 
45 / 56 дБ (А) при 20 мкПа.  
Рециркуляція:  
420 / 490 м³/год.  
71 / 75 дБ (А) при 1 пВт. 
57 / 61 дБ (А) при 20 мкПа. 

Продуктивність вентиляційного 
елемента без двигуна вказана у 
таблиці на стор. 240-241.

Оснащення
Електронне регулювання потужності 
(3 рівні). 
Інтенсивний режим. 
Інтервальне увімкнення. 
Функція залишкового ходу 
вентилятора. 
Індикація забруднення 
жиропоглинаючого фільтра. 
Контурний жиропоглинаючий фільтр, 
придатний для миття у посудомийній 
машині. 
Галогенове освітлення Soft-Light 
(4/3/3/3/3/3 лампи по 20 Вт) з 
плавним вмиканням та вимиканням.
Скляна кришка.

Особливості вбудовування
Щоб розрахувати конфігурації 
вентиляційних каналів, скористуйтеся 
системою Rodun на нашому сайті 
www.gaggenau.com. 
Для довгих ділянок системи 
вентиляційних каналів припустиме 
лише використання системи пласких 
прямокутних вентиляційних каналів 
Gaggenau AD 8... або системи Naber 
Compair Flow. Використання інших 
систем пласких каналів неможливе. 
У випадку підключення вентиляції, що 
працює у режимі відведення повітря, 
до повітряного каналу з джерелом 
відкритого вогню, що сполучається з 
витяжною трубою, слід подбати про 
належний захист системи живлення 
витяжки (оснастити автоматичним 
захисним відключенням). 
При використанні витяжки з високою 
продуктивністю у режимі рециркуляції 
можливе сильне зниження 
потужності та значне підвищення 
рівня шуму. 
Прилади Vario з інтенсивним 
пароутворенням під час роботи 
необхідно розташовувати під центром 
витяжки або максимально близько 
до цієї точки (використання режиму 
рециркуляції в такому випадку не 
рекомендується).  
Відстань від газових варильних 
поверхонь до витяжки має складати 
не менше 70 см. 
Відстань від електричних варильних 
поверхонь до витяжки має складати 
не менше 60 см. 
Встановлення бокових відгалуджень 
центральної труби можливе лише на 
висоті від 55 см від нижнього краю 
екрана витяжки. 
Розетка має розташовуватись 
приховано позаду повітровода. 
Для вентиляції рекомендовано 
використовувати елементи з 
нержавіючої сталі, які потрібно 
приварювати та перешліфовувати, 
сатиновані з зернистістю 280. 
Поверхня: нержавіюча сталь 1.4016 зі 
спеціальною обробкою та 
шліфуванням IIIC. 
Розміри вентиляційних каналів 
вказано з розрахунку на відстань від 

нижнього краю екрана витяжки до 
підлоги 1,60 м. 
За інших умов висота встановлення 
приладу вираховується з суми висоти 
стільниці, мінімальної відстані від 
витяжки до варильної поверхні та 
висоти самої витяжки з 
вентиляційним каналом.

Підключення
Потужність підключення: 
340/320/275 Вт. 
Кабель живлення завдовжки 1,5 м зі 
штекером. 
Штекер подовжувача для 
вентиляційного елемента без двигуна 
входить до комплекту поставки 
зовнішнього двигуна.

AD 480 012 =   700-1100
AD 480 022 = 1000-1400
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A W 280 120 
Нержавіюча сталь
Ширина: 120 см
Можливість роботи в режимі 
відведення повітря чи рециркуляції
A W 280 190 
Нержавіюча сталь
Ширина: 90 см
Можливість роботи в режимі 
відведення повітря чи рециркуляції
A W 281 120 
Алюміній лакований
Ширина: 120 см
Можливість роботи в режимі 
відведення повітря чи рециркуляції
A W 281 190 
Алюміній лакований 
Ширина: 90 см 
Можливість роботи в режимі 
відведення повітря чи рециркуляції

Аксесуари, необхідні для монтажу
A D 280 012 
Вентиляційний канал для режиму 
відведення повітря з нержавіючої 
сталі для стель заввишки 2,25-2,62 м.
A D 280 022 
Вентиляційний канал для режиму 
відведення повітря з нержавіючої 
сталі для стель заввишки 2,62-3,01 м.
A D 281 012 
Вентиляційний канал для режиму 
відведення повітря з лакованого 
алюмінію для стель заввишки 
2,25-2,62 м.
A D 281 022 
Вентиляційний канал для режиму 
відведення повітря з лакованого 
алюмінію для стель заввишки 
2,62-3,01 м.

Вентиляційні канали для режиму 
рециркуляції з решітками у 
декоративному вентиляційному коробі 
A D 280 112 
Вентиляційний канал для режиму 
рециркуляції з нержавіючої сталі для 
стель заввишки 2,36-2,62 м.
A D 280 122 
Вентиляційний канал для режиму 
рециркуляції з нержавіючої сталі для 
стель заввишки 2,62-3,01 м.
A D 281 112 
Вентиляційний канал для режиму 
рециркуляції з лакованого алюмінію 
для стель заввишки 2,36-2,62 м.
A D 281 122 
Вентиляційний канал для режиму 
відведення повітря з лакованого 
алюмінію для стель заввишки 
2,62-3,01 м.

A D 010 392 
Декоративний вентиляційний короб 
витяжки з нержавіючої сталі
A D 011 392 
Декоративний вентиляційний короб 
витяжки з лакованого алюмінію

Аксесуари, що замовляються окремо
K F 001 010 
Вугільний фільтр.

Бокові та інші вентиляційні канали
замовляються окремо з урахуванням 
індивідуальних параметрів. 

Аксесуари для монтажу вентиляційних 
каналів наведені на стор. 228-233.

Витяжка для настінного монтажу
AW 280/AW 281

 – Ефект Коанда з обох боків 
забезпечує ефективне видалення 
випаровувань навіть на низьких 
рівнях потужності

 – Знижений рівень споживання 
енергії та зменшений рівень шуму 
під час роботи приладу

 – Можливість роботи приладу в 
режимі відведення повітря чи 
рециркуляції

 – Освітлення Soft-Light з плавним 
вмиканням та вимиканням для 
освітлення усієї робочої поверхні

Продуктивність
Продуктивність та рівень шуму на 3 
рівні потужності / в інтенсивному 
режимі: 
Продуктивність відведення повітря 
відповідає стандарту EN 61591. 
Рівень звукової потужності відповідає 
стандарту EN 60704-3. 
Рівень звукового тиску відповідає 
стандарту EN 60704-2-13. 
Ефективність видалення випаровувань 
в режимі рециркуляції згідно 
стандарту EN 61591.

Прилад завширшки 90 см
Відведення повітря: 
440 / 600 м³/год + ефект Коанда. 
80 / 80 м³/год. 
61 / 69 дБ (А) при 1 пВт. 
47 / 54 дБ (А) при 20 мкПа. 
Рециркуляція: 
250 / 300 м³/год + ефект Коанда. 
100 / 100 м³/год. 
70 / 72 дБ (А) при 1 пВт. 
56 / 60 дБ (А) при 20 мкПа.

Прилад завширшки 120 см
Відведення повітря: 
450 / 610 м³/год + ефект Коанда. 
80 / 80 м³/год. 
61 / 69 дБ (А) при 1 пВт. 
47 / 54 дБ (А) при 20 мкПа. 
Рециркуляція: 
250 / 300 м³/год + ефект Коанда. 
100 / 100 м³/год. 
70 / 72 дБ (А) при 1 пВт. 
56 / 60 дБ (А) при 20 мкПа.

Оснащення
Електронне регулювання потужності 
(3 рівні). 
Інтенсивний режим з постійним 
ефектом Коанда. 
Інтервальне увімкнення. 
Функція залишкового ходу 
вентилятора. 
Індикація забруднення 
жиропоглинаючого фільтра. 
Жиропоглинаючий фільтр 
картриджного типу, придатний для 
миття у посудомийній машині. 
Освітлення Soft-Light з плавним 
вмиканням та вимиканням: 
освітлення усієї робочої поверхні 
завдяки двом компактним 
люмінесцентним лампам по 36 Вт.

Особливості вбудовування
Щоб розрахувати конфігурації 
вентиляційних каналів, скористуйтеся 
системою Rodun на нашому сайті 
www.gaggenau.com. 
Для довгих ділянок системи 
вентиляційних каналів припустиме 
лише використання системи пласких 
прямокутних вентиляційних каналів 
Gaggenau AD 8... або системи Naber 
Compair Flow. Використання інших 
систем пласких каналів неможливе. 
У випадку підключення вентиляції, що 

працює у режимі відведення повітря, 
до повітряного каналу з джерелом 
відкритого вогню, що сполучається з 
витяжною трубою, слід подбати про 
належний захист системи живлення 
витяжки (оснастити автоматичним 
захисним відключенням). 
При використанні витяжки з високою 
продуктивністю у режимі рециркуляції 
можливе сильне зниження 
потужності та значне підвищення 
рівня шуму.  
Прилади Vario з інтенсивним 
пароутворенням під час роботи 
необхідно розташовувати під центром 
витяжки або максимально близько 
до цієї точки (використання режиму 
рециркуляції в такому випадку не 
рекомендується).  
Відстань від газових варильних 
поверхонь до витяжки має складати 
не менше 70 см. 
Відстань від електричних варильних 
поверхонь до витяжки має складати 
не менше 60 см. 
Встановлення бокових відгалуджень 
центральної труби можливе лише на 
висоті від 58 см від нижнього краю 
екрана витяжки. 
Розетка має розташовуватись 
приховано позаду повітровода. 
Для вентиляції рекомендовано 
використовувати елементи з 
нержавіючої сталі, які потрібно 
приварювати та перешліфовувати, 
сатиновані з зернистістю 280. 
Поверхня: нержавіюча сталь 1.4016 зі 
спеціальною обробкою та 
шліфуванням IIIC. 
Рекомендовано використовувати 
алюмінієві деталі з білого алюмінію 
(колір RAL 9006) або замовити зразок 
лакованої деталі для визначення 
кольору. 
Розміри вентиляційних каналів 
вказано з розрахунку на відстань від 
нижнього краю екрана витяжки до 
підлоги 1,60 м. 
За інших умов висота встановлення 
приладу вираховується з суми висоти 
стільниці, мінімальної відстані від 
витяжки до варильної поверхні та 
висоти самої витяжки з 
вентиляційним каналом.

Підключення
Потужність підключення: 295/295 Вт. 
Кабель живлення завдовжки 1,4 м зі 
штекером.

AD 280/281
див. аксесуари

(рециркуляція)
AD...-1..

Відведення повітря:
AD 280/281 012 = 650–1020 мм
AD 280/281 022 = 1020–1410 мм

Спеціальний суцільний канал з декоративним коробом постачається за запитом

Рециркуляція:
AD 280/281 112 = 760–1020 мм
AD 280/281 122 = 1020–1410 мм
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макс.

Розетка

Витяжний отвір

Відведення повітря:
*672-954

* Призначено для установки при висоті стелі від 2,25 до 2,55;
   Дані дійсні при відстані від підлоги до нижнього краю екрану витяжки в 1,60м.

Для встановлення на стелю заввишки 2,64-2,97 м з розрахунку на 
відстань від підлоги до нижнього краю екрану витяжки 1,60 м.

A W 240 190  
Нержавіюча сталь
Ширина: 90 см
Панель управління з нержавіючої 
сталі
Можливість роботи в режимі 
відведення повітря чи рециркуляції
A W 240 170 
Нержавіюча сталь
Ширина: 70 см
Панель управління з нержавіючої 
сталі
Можливість роботи в режимі 
відведення повітря чи рециркуляції
A W 241 190  
Нержавіюча сталь 
Ширина: 90 см. 
Панель управління з алюмінію 
Можливість роботи в режимі 
відведення повітря чи рециркуляції

Аксесуари для монтажу
A D 200 322 
Аксесуар для подовження 
декоративного вентиляційного коробу 
витяжки з нержавіючої сталі
Довжина: 1 000 мм
A D 200 392 
Декоративний вентиляційний короб 
витяжки з нержавіючої сталі

Аксесуари, що замовляються окремо
A A 200 110 
Вугільний фільтр для рециркуляційного 
модуля АА 200 812/816
A A 200 812 
Рециркуляційний модуль з вугільним 
фільтром. 
Для роботи приладу в режимі 
рециркуляції. 
Може використовуватись у витяжках 
для настінного монтажу.

Аксесуари для монтажу 
вентиляційних каналів наведені на 
стор. 228-233.

Витяжка для настінного монтажу 
серії 200
A W 240/A W 241

 – Непідвладний часу елегантний 
дизайн Gaggenau 

 – Високоефективне видалення 
випаровувань під час готування 

 – Енергозберігаючий двигун з 
низьким рівнем шуму 

 – Запатентована технологія 
фільтрування з високою 
ефективністю поглинання жиру 

 – Контурний жиропоглинаючий 
фільтр під пласким екраном 
витяжки з нержавіючої сталі, що 
легко очищується   

 – Функція автоматичного 
корегування потужності роботи 
двигуна в залежності від кількості 
випаровувань за допомогою 
спеціальних датчиків 

 – Оптимальне освітлення робочої 
поверхні за допомогою 
світлодіодних ламп з плавним 
вмиканням та вимиканням 

 – Можливість роботи приладу в 
режимі відведення повітря чи 
рециркуляції 

 – Рециркуляційний модуль з 
вугільним фільтром: тихе та 
потужне видалення випаровувань, 
що за ефективністю не 
поступається роботі у режимі 
відведення повітря; довгий строк 
служби фільтра 
 

Продуктивність
Продуктивність та рівень шуму на 3 
рівні потужності / в інтенсивному 
режимі: 
Продуктивність відведення повітря 
відповідає стандарту EN 61591. 
Рівень звукової потужності відповідає 
стандарту EN 60704-3. 
Рівень звукового тиску відповідає 
стандарту EN 60704-2-13. 
Ефективність видалення випаровувань 
в режимі рециркуляції згідно 
стандарту EN 61591. 

Прилад завширшки 90 см
Відведення повітря: 
639 / 827 м³/год. 
64 / 69 дБ (А) при 1 пВт. 
50 / 55 дБ (А) при 20 мкПа. 
Рециркуляція: 
450 / 535 м³/год. 
70 / 74 дБ (А) при 1 пВт. 
56 / 59 дБ (А) при 20 мкПа.

Прилад завширшки 70 см
Відведення повітря:  
586 / 740 м³/год.  
65 / 71 дБ (А) при 1 пВт.  
51 / 57 дБ (А) при 20 мкПа.  
Рециркуляція:  
429 / 496 м³/год.  
70 / 73 дБ (А) при 1 пВт.  
55 / 59 дБ (А) при 20 мкПа. 

Видалення 95% запахів.

Оснащення
Електронне регулювання потужності 
(3 рівні та інтенсивний режим). 
Функція автоматичного інерційного 
ходу вентилятора, регульована за 
допомогою спеціальних датчиків. 
Індикація забруднення 
жиропоглинаючого фільтра.
Запатентований контурний 
жиропоглинаючий фільтр, придатний 
для миття у посудомийній машині. 
Тепло-яскраве світлодіодне 
освітлення (3600К) з безступінчастим 
плавним вмиканням та вимиканням.

Високоефективний безщітковий 
двигун постійного струму. 
Особлива форма внутрішнього 
простору, оптимізована з точки зору 
аеродинаміки для підвищення 
продуктивності приладу. 
Система швидкого монтажу для 
полегшеного встановлення та 
підгонки приладу.

Особливості вбудовування 
До комплекту поставки входить 
декоративний вентиляційний короб з 
двох частин заввишки від 582 до 
884 мм. 
Для виконання індивідуальних рішень 
з монтажу приладу можна 
використовувати аксесуар для 
подовження декоративного 
вентиляційного коробу витяжки 
AD 200 322 або зменшити розмір 
нижньої частини телескопічного 
вентиляційного коробу. Можливе 
виготовлення декоративних коробів 
за спеціальним замовленням.
Відстань від газових варильних 
поверхонь до витяжки має складати 
не менше 65 см, при сумарній 
потужності понад 12 кВт - 70 см.
Відстань від електричних варильних 
поверхонь до витяжки має складати 
не менше 55 см. 
Можливе встановлення 
рециркуляційного модуля з вугільним 
фільтром у телескопічному 
вентиляційному коробі. 
У випадку підключення вентиляції, що 
працює у режимі відведення повітря, 
до повітряного каналу з джерелом 
відкритого вогню, що сполучається з 
витяжною трубою, слід подбати про 
належний захист системи живлення 
витяжки (оснастити автоматичним 
захисним відключенням). 

Підключення 
Потужність підключення: 
275/270/275 Вт. 
Кабель живлення завдовжки 1,3 м зі 
штекером.

* Призначено для установки при висоті стелі від 2,45 до 2,75;
   Дані дійсні при відстані від підлоги до нижнього краю екрану
   витяжки в 1,60м.
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A W 220 120 
Нержавіюча сталь
Ширина: 120 см
Можливість роботи в режимі 
відведення повітря чи рециркуляції
A W 221 120 
Алюміній лакований 
Ширина: 120 см 
Можливість роботи в режимі 
відведення повітря чи рециркуляції

Аксесуари, необхідні для монтажу
Універсальні вентиляційні канали для 
роботи в режимі відведення повітря 
або рециркуляції (стартовий набір для 
роботи в режимі рециркуляції слід 
замовляти окремо)
A D 220 312 
Універсальний вентиляційний канал 
витяжки з нержавіючої сталі  
Для стелі заввишки:  
режим відведення повітря: 
2,25-2,59 м 
режим рециркуляції: 2,25-2,70 м
A D 220 322 
Універсальний вентиляційний канал 
витяжки з нержавіючої сталі 
Для стелі заввишки: 
режим відведення повітря: 
2,67-3,01 м 
режим рециркуляції: 2,67-3,12 м

Підгонка довжини каналу до 
відповідної висоти стелі у заданому 
діапазоні відбувається шляхом 
обрізання нижньої частини 
внутрішньої труби вентиляційного 
каналу.

A D 220 392 
Декоративний вентиляційний короб 
витяжки з нержавіючої сталі
A D 221 312 
Універсальний вентиляційний канал 
витяжки з лакованого алюмінію 
Для стелі заввишки: режим відведення 
повітря: 2,25-2,59 м 
режим рециркуляції: 2,25-2,70 м
A D 221 322 
Універсальний вентиляційний канал 
витяжки з лакованого алюмінію 
Для стелі заввишки: 
режим відведення повітря: 
2,67-3,01 м 
режим рециркуляції: 2,67-3,12 м
A D 221 392 
Декоративний вентиляційний короб 
витяжки з лакованого алюмінію

Аксесуари, що замовляються окремо
A A 220 110 
Вугільний фільтр.
A D 220 182 
Cтартовий набір для роботи в режимі 
рециркуляції з випускними решітками 
у повітроводі та вугільним фільтром

Бокові та інші вентиляційні канали
замовляються окремо з урахуванням 
індивідуальних параметрів. Канали з 
лакованого алюмінію у звˈязку з 
особливостями виробництва мають 
довший строк поставки.

Аксесуари для монтажу 
вентиляційних каналів наведені на 
стор. 228-233.

Витяжка для настінного монтажу
A W 220/A W 221

 – Компактний дизайн
 – Запатентована технологія 

високоефективного контурного 
видалення випаровувань під час 
готування

 – Плаский екран витяжки, що легко 
очищується, оснащений 
закритими фільтрами

 – Можливість роботи приладу в 
режимі відведення повітря чи 
рециркуляції

 – Освітлення Soft-Light з плавним 
вмиканням та вимиканням 

Продуктивність
Продуктивність та рівень шуму на 3 
рівні потужності / в інтенсивному 
режимі:
Продуктивність відведення повітря 
відповідає стандарту EN 61591.
Рівень звукової потужності відповідає 
стандарту EN 60704-3.
Рівень звукового тиску відповідає 
стандарту EN 60704-2-13.
Ефективність видалення випаровувань 
в режимі рециркуляції згідно 
стандарту EN 61591.

Прилад завширшки 120 см
Відведення повітря:  
510 / 720 м³/год.  
58 / 64 дБ (А) при 1 пВт. 
44 / 50 дБ (А) при 20 мкПа.  
Рециркуляція:  
380 / 440 м³/год.  
68 / 71 дБ (А) при 1 пВт. 
54 / 57 дБ (А) при 20 мкПа.

Оснащення
Електронне регулювання потужності 
(3 рівні). 
Інтенсивний режим. 
Інтервальне увімкнення. 
Функція залишкового ходу 
вентилятора. 
Індикація забруднення 
жиропоглинаючого фільтра. 
Контурний жиропоглинаючий фільтр, 
придатний для миття у посудомийній 
машині. 
Галогенове освітлення Soft-Light 
(4 лампи по 20 Вт) з плавним 
вмиканням та вимиканням. 
Система полегшеного монтажу 
приладу з можливістю швидкої та 
точної підгонки витяжки по 
горизонталі.

Особливості вбудовування
Щоб розрахувати конфігурації 
вентиляційних каналів, скористуйтеся 
системою Rodun на нашому сайті 
www.gaggenau.com. 
Для довгих ділянок системи 
вентиляційних каналів припустиме 
лише використання системи пласких 
прямокутних вентиляційних каналів 
Gaggenau AD 8... або системи Naber 
Compair Flow. Використання інших 
систем пласких каналів неможливе. 
У випадку підключення вентиляції, що 
працює у режимі відведення повітря, 
до повітряного каналу з джерелом 
відкритого вогню, що сполучається з 
витяжною трубою, слід подбати про 
належний захист системи живлення 
витяжки (оснастити автоматичним 
захисним відключенням). 
Прилади Vario з інтенсивним 
пароутворенням під час роботи 
необхідно розташовувати під центром 
витяжки або максимально близько 
до цієї точки (використання режиму 
рециркуляції в такому випадку не 

рекомендується). Відстань від 
газових варильних поверхонь до 
витяжки має складати не менше 65 см, 
при сумарній потужності понад 12 кВт 
- 70 см. Відстань від електричних 
варильних поверхонь до витяжки має 
складати не менше 55 см.
Встановлення бокових відгалуджень 
центральної труби можливе лише на 
висоті від 62,5 см від нижнього краю 
екрана витяжки. 
Розетка має розташовуватись 
приховано позаду повітровода. 
Для вентиляції рекомендовано 
використовувати елементи з 
нержавіючої сталі, які потрібно 
приварювати та перешліфовувати, 
сатиновані з зернистістю 280.
Поверхня: нержавіюча сталь 1.4016 зі 
спеціальною обробкою та 
шліфуванням IIIC. 
Рекомендовано використовувати 
алюмінієві деталі з білого алюмінію 
(колір RAL 9006) або замовити зразок 
лакованої деталі для визначення 
кольору. 
Розміри вентиляційних каналів 
вказано з розрахунку на відстань від 
нижнього краю екрана витяжки до 
підлоги 1,60 м. 
За інших умов висота встановлення 
приладу вираховується з суми висоти 
стільниці, мінімальної відстані від 
витяжки до варильної поверхні та 
висоти самої витяжки з 
вентиляційним каналом.

Підключення
Потужність підключення: 295 Вт.
Кабель живлення завдовжки 1,3 м зі 
штекером.

Рециркуляція:
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AW 230190  
Нержавіюча сталь
Ширина: 90 см
Можливість роботи в режимі 
відведення повітря чи рециркуляції
A W 230 170  
Нержавіюча сталь 
Ширина: 70 см 
Можливість роботи в режимі 
відведення повітря чи рециркуляції

Аксесуари для монтажу
A D 200 322 
Аксесуар для подовження 
декоративного вентиляційного коробу 
витяжки з нержавіючої сталі
Довжина: 1000 мм
A D 200 392 
Декоративний вентиляційний короб 
витяжки з нержавіючої сталі

Аксесуари, що замовляються окремо
A A 200 110 
Вугільний фільтр для рециркуляційного 
модуля АА 200 812/816
A A 200 812 
Рециркуляційний модуль з вугільним 
фільтром. 
Для роботи приладу в режимі 
рециркуляції. 
Може використовуватись у витяжках 
для настінного монтажу.

Аксесуари для монтажу 
вентиляційних каналів наведені на 
стор. 228-233.

Витяжка для настінного монтажу 
серії 200
A W 230

 – Класичний дизайн Gaggenau
 – Високоефективне видалення 

випаровувань під час готування
 – Енергозберігаючий двигун з 

низьким рівнем шуму
 – Запатентована технологія 

фільтрування з високою 
ефективністю поглинання жиру

 – Контурний жиропоглинаючий 
фільтр під пласким екраном 
витяжки з нержавіючої сталі, що 
легко очищується 

 – Функція автоматичного 
корегування потужності роботи 
двигуна в залежності від кількості 
випаровувань за допомогою 
спеціальних датчиків

 – Оптимальне освітлення робочої 
поверхні за допомогою 
світлодіодних ламп з плавним 
вмиканням та вимиканням

 – Можливість роботи приладу в 
режимі відведення повітря чи 
рециркуляції

 – Рециркуляційний модуль з 
вугільним фільтром: тихе та 
потужне видалення випаровувань, 
що за ефективністю не 
поступається роботі у режимі 
відведення повітря; довгий строк 
служби фільтра 

Продуктивність
Продуктивність та рівень шуму на 3 
рівні потужності / в інтенсивному 
режимі:
Продуктивність відведення повітря 
відповідає стандарту EN 61591.
Рівень звукової потужності відповідає 
стандарту EN 60704-3.
Рівень звукового тиску відповідає 
стандарту EN 60704-2-13.
Ефективність видалення випаровувань 
в режимі рециркуляції згідно 
стандарту EN 61591.

Прилад завширшки 90 см
Відведення повітря:  
639 / 827 м³/год.  
64 / 69 дБ (А) при 1 пВт.  
50 / 55 дБ (А) при 20 мкПа.  
Рециркуляція:  
450 / 535 м³/год.  
70 / 74 дБ (А) при 1 пВт.  
56 / 59 дБ (А) при 20 мкПа.

Прилад завширшки 70 см
Відведення повітря:  
586 / 740 м³/год.  
65 / 71 дБ (А) при 1 пВт.  
51 / 57 дБ (А) при 20 мкПа.  
Рециркуляція:  
429 / 496 м³/год.  
70 / 73 дБ (А) при 1 пВт.  
55 / 59 дБ (А) при 20 мкПа. 

Видалення 95% запахів.

Оснащення 
Електронне регулювання потужності 
(3 рівні та інтенсивний режим).  
Функція автоматичного залишкового 
ходу вентилятора, регульована за 
допомогою спеціальних датчиків.  
Індикація забруднення 
жиропоглинаючого фільтра.  
Запатентований контурний 
жиропоглинаючий фільтр, придатний 
для миття у посудомийній машині. 
Тепло-яскраве світлодіодне 
освітлення (3600К) з безступінчастим 
плавним вмиканням та вимиканням. 

Високоефективний безщітковий 
двигун постійного струму.  
Особлива форма внутрішнього 
простору, оптимізована з точки зору 
аеродинаміки для підвищення 
продуктивності приладу.  
Система швидкого монтажу для 
полегшеного встановлення та 
підгонки приладу.

Особливості вбудовування
До комплекту поставки входить 
декоративний вентиляційний короб з 
двох частин заввишки від 582 до 
864 мм. Для виконання 
індивідуальних рішень з монтажу 
приладу можна використовувати 
аксесуар для подовження 
декоративного вентиляційного коробу 
витяжки AD 200 322 або зменшити 
розмір нижньої частини 
телескопічного вентиляційного 
коробу. Можливе виготовлення 
декоративних коробів за спеціальним 
замовленням. 
Відстань від газових варильних 
поверхонь до витяжки має складати 
не менше 65 см, при сумарній 
потужності понад 12 кВт - 70 см.
Відстань від електричних варильних 
поверхонь до витяжки має складати 
не менше 55 см. 
Можливе встановлення 
рециркуляційного модуля з вугільним 
фільтром у телескопічному 
вентиляційному коробі. 
У випадку підключення вентиляції, що 
працює у режимі відведення повітря, 
до повітряного каналу з джерелом 
відкритого вогню, що сполучається з 
витяжною трубою, слід подбати про 
належний захист системи живлення 
витяжки (оснастити автоматичним 
захисним відключенням).

Підключення
Потужність підключення: 275/270 Вт. 
Кабель живлення завдовжки 1,3 м зі 
штекером.

Для встановлення на стелю заввишки 2,27-2,55 м з розрахунку на 
відстань від підлоги до нижнього краю екрану витяжки 1,60 м.

краю екрану витяжки

екрану витяжки
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A W 250 191  
Нержавіюча сталь 
Ширина: 90 см 
Можливість роботи в режимі 
відведення повітря чи рециркуляції

Аксесуари для монтажу
A D 200 322 
Аксесуар для подовження 
декоративного вентиляційного коробу 
витяжки з нержавіючої сталі
Довжина: 1000 мм
A D 200 392 
Декоративний вентиляційний короб 
витяжки з нержавіючої сталі

Аксесуари, що замовляються окремо
A A 200 110 
Вугільний фільтр для рециркуляційного 
модуля АА 200 812/816
A A 200 812 
Рециркуляційний модуль з вугільним 
фільтром. 
Для роботи приладу в режимі 
рециркуляції. 
Може використовуватись у витяжках 
для настінного монтажу.

Аксесуари для монтажу 
вентиляційних каналів наведені на 
стор. 228-233.

Витяжка для настінного монтажу 
серії 200
A W 250

 – Нахилений екран витяжки 
забезпечує ще більше вільного 
простору над робочею поверхнею

 – Кришки фільтрів забезпечують 
гармонійний зовнішній вигляд 
приладу 

 – Енергозберігаючий двигун з 
низьким рівнем шуму

 – Запатентована технологія 
фільтрування з високою 
ефективністю поглинання жиру

 – Контурний жиропоглинаючий 
фільтр під пласким екраном 
витяжки з нержавіючої сталі, що 
легко очищується 

 – Функція автоматичного 
корегування потужності роботи 
двигуна в залежності від кількості 
випаровувань за допомогою 
спеціальних датчиків

 – Оптимальне освітлення робочої 
поверхні за допомогою 
світлодіодних ламп з плавним 
вмиканням та вимиканням

 – Можливість роботи приладу в 
режимі відведення повітря чи 
рециркуляції

 – Рециркуляційний модуль з 
вугільним фільтром: тихе та 
потужне видалення випаровувань, 
що за ефективністю не 
поступається роботі у режимі 
відведення повітря; довгий строк 
служби фільтра 
 

Продуктивність
Продуктивність та рівень шуму на 3 
рівні потужності / в інтенсивному 
режимі: 
Продуктивність відведення повітря 
відповідає стандарту EN 61591. 
Рівень звукової потужності відповідає 
стандарту EN 60704-3.  
Рівень звукового тиску відповідає 
стандарту EN 60704-2-13. 
Ефективність видалення випаровувань 
в режимі рециркуляції згідно 
стандарту EN 61591.

Відведення повітря:  
585 / 749 м³/год.  
62 / 67 дБ (А) при 1 пВт.  
48 / 53 дБ (А) при 20 мкПа.  
Рециркуляція:  
430 / 510 м³/год.  
68 / 73 дБ (А) при 1 пВт.  
53 / 57 дБ (А) при 20 мкПа.  
 
Видалення 95% запахів. 

Оснащення
Електронне регулювання потужності 
(3 рівні та інтенсивний режим).
Функція автоматичного залишкового 
ходу вентилятора, регульована за 
допомогою спеціальних датчиків. 
Індикація забруднення 
жиропоглинаючого фільтра.
Запатентований контурний 
жиропоглинаючий фільтр, придатний 
для миття у посудомийній машині. 
Тепло-яскраве світлодіодне 
освітлення (3600К) з безступінчастим 
плавним вмиканням та вимиканням.
Високоефективний безщітковий 
двигун постійного струму. 
Особлива форма внутрішнього 
простору, оптимізована з точки зору 
аеродинаміки для підвищення 
продуктивності приладу. 
Система швидкого монтажу для 
полегшеного встановлення та 
підгонки приладу.

Особливості вбудовування
До комплекту поставки входить 
декоративний вентиляційний короб з 
двох частин заввишки від 582 до 
920 мм. Для виконання 
індивідуальних рішень з монтажу 
приладу можна використовувати 
аксесуар для подовження 
декоративного вентиляційного коробу 
витяжки AD 200 322 або зменшити 
розмір нижньої частини 
телескопічного вентиляційного 
коробу. Можливе виготовлення 
декоративних коробів за спеціальним 
замовленням.
Відстань від газових варильних 
поверхонь до витяжки має складати 
не менше 50 см, при сумарній 
потужності понад 12 кВт - 70 см.
Відстань від електричних варильних 
поверхонь до витяжки має складати 
не менше 40 см.
Можливе встановлення 
рециркуляційного модуля з вугільним 
фільтром у телескопічному 
вентиляційному коробі.
У випадку підключення вентиляції, що 
працює у режимі відведення повітря, 
до повітряного каналу з джерелом 
відкритого вогню, що сполучається з 
витяжною трубою, слід подбати про 
належний захист системи живлення 
витяжки (оснастити автоматичним 
захисним відключенням).

Підключення
Потужність підключення: 275 Вт.  
Кабель живлення завдовжки 1,3 м зі 
штекером.

Для встановлення на стелю заввишки 2,32-2,60 м з розрахунку на 
відстань від підлоги до нижнього краю екрану витяжки 1,45 м.

Для встановлення на стелю заввишки 2,61-2,94 м з розрахунку на 
відстань від підлоги до нижнього краю екрану витяжки 1,60 м.

Для встановлення на стелю заввишки 2,83-3,16 м з розрахунку на 
відстань від підлоги до нижнього краю екрану витяжки 1,45 м.
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A H 900 191 
Декоративна планка ручки з 
нержавіючої сталі
Ширина: 90 см
Можливість роботи в режимі 
відведення повітря чи рециркуляції
A H 900 161 
Декоративна планка ручки з 
нержавіючої сталі 
Ширина: 60 см 
Можливість роботи в режимі 
відведення повітря чи рециркуляції

Аксесуари для монтажу 
L L 010 000 
Повітровід 
Встановлюється на навісну шафу над 
випускною решіткою для режиму 
рециркуляції. Аксесуар запобігає 
забрудненню стелі. Для моделей 
АН 900, AF 280.

Аксесуари, що замовляються окремо
F F 900 056 
Металевий жиропоглинаючий фільтр 
для дооснащення AH 900 161/171
F F 900 091 
Металевий жиропоглинаючий фільтр 
для дооснащення AH 900 191
K F 900 055 
Вугільний фільтр для дооснащення 
AH 900 161/171
K F 900 090 
Вугільний фільтр для дооснащення 
AH 900 191

Аксесуари для монтажу 
вентиляційних каналів наведені на 
стор. 228-233.

Витяжка з пласким телескопічним 
екраном
A H 900

 – Від розробників витяжок з 
пласким екраном

 – Особливо тиха робота приладу
 – Легка заміна фільтра
 – Можливість роботи приладу в 

режимі відведення повітря чи 
рециркуляції

 
Продуктивність
Продуктивність та рівень шуму на 3 
рівні потужності / в інтенсивному 
режимі:
Продуктивність відведення повітря 
відповідає стандарту EN 61591.
Рівень звукової потужності відповідає 
стандарту EN 60704-3.
Рівень звукового тиску відповідає 
стандарту EN 60704-2-13.
Ефективність видалення випаровувань 
в режимі рециркуляції згідно 
стандарту EN 61591.

Прилад завширшки 90 см
Відведення повітря:
440 / 600 м³/год.
54 / 62 дБ (А) при 1 пВт.
40 / 47 дБ (А) при 20 мкПа.
Рециркуляція:
280 / 370 м³/год.
64 / 71 дБ (А) при 1 пВт.
50 / 57 дБ (А) при 20 мкПа.

Прилад завширшки 60 см
Відведення повітря: 
440 / 600 м³/год. 
54 / 61 дБ (А) при 1 пВт. 
40 / 47 дБ (А) при 20 мкПа. 
Рециркуляція: 
280 / 370 м³/год. 
64 / 70 дБ (А) при 1 пВт. 
50 / 56 дБ (А) при 20 мкПа.

Оснащення
Панель управління на фронтальній 
частині приладу. 
Електронне регулювання потужності 
(3 рівні). 
Інтенсивний режим. 
Інтервальне увімкнення. 
Функція залишкового ходу 
вентилятора. 
Індикація забруднення 
жиропоглинаючого фільтра.
Жиропоглинаючий фільтр 
картриджного типу, придатний для 
миття у посудомийній машині.
Компактні люмінісцентні лампи 
(2 лампи по 24 Вт / 1 лампа на 36 Вт / 
1 лампа на 36 Вт). 
Можливість увімкнення освітлення 
окремо від витяжки. 
Телескопічний екран витяжки 
завглибшки 175 мм у відкритому 
положенні. 
Підключення до каналу відведення 
повітря з номінальним діаметром 
150 мм.

Особливості вбудовування
Щоб розрахувати конфігурації 
вентиляційних каналів, скористуйтеся 
системою Rodun на нашому сайті 
www.gaggenau.com. 
Для довгих ділянок системи 
вентиляційних каналів припустиме 
лише використання системи пласких 
прямокутних вентиляційних каналів 
Gaggenau AD 8... або системи Naber 
Compair Flow. Використання інших 
систем пласких каналів неможливе. 
У випадку підключення вентиляції, що 
працює у режимі відведення повітря, 
до повітряного каналу з джерелом 

відкритого вогню, що сполучається з 
витяжною трубою, слід подбати про 
належний захист системи живлення 
витяжки (оснастити автоматичним 
захисним відключенням). 
Прилади Vario з інтенсивним 
пароутворенням під час роботи 
необхідно розташовувати під центром 
витяжки або максимально близько 
до цієї точки (використання режиму 
рециркуляції в такому випадку не 
рекомендується).  
Відстань від газових варильних 
поверхонь до витяжки має складати 
не менше 60 см, при сумарній 
потужності понад 12 кВт - 70 см.
Відстань від електричних варильних 
поверхонь до витяжки має складати 
не менше 47 см. 
Прилад вбудовується у навісну шафу 
без дна. 
Витяжка завширшки 70 см може 
вбудовуватись у навісну шафу 
завширшки 60 см. 
Для заміни фільтра необхідно 
передбачити можливість повного 
відчинення дверцят навісної шафи.

Підключення
Потужність підключення: 
240/230 Вт. 
Кабель живлення завдовжки 1,5 м зі 
штекером.

ø
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A F 280 190 
Декоративна планка ручки з алюмінію
Ширина: 90 см
Можливість роботи в режимі 
відведення повітря чи рециркуляції
A F 280 160 
Декоративна планка ручки з алюмінію 
Ширина: 60 см 
Можливість роботи в режимі 
відведення повітря чи рециркуляції

Аксесуари для монтажу 
L L 010 000 
Повітровід 
Встановлюється на навісну шафу над 
випускною решіткою для режиму 
рециркуляції. Аксесуар запобігає 
забрудненню стелі. Для моделей 
АН 900, AF 280.

Аксесуари, що замовляються окремо
K F 280 001 
Cтартовий набір для переоснащення 
приладу для роботи в режимі 
рециркуляції 
Набір містить вугільний фільтр, 
секцію вентиляційного каналу, 
випускну решітку для режиму 
рециркуляції та матеріали для 
монтажу.
K F 280 002 
Вугільний фільтр для дооснащення, 
що може використовуватись у 
витяжках будь-якої ширини.

Аксесуари для монтажу 
вентиляційних каналів наведені на 
стор. 228-233.

Витяжка з пласким телескопічним 
екраном
A F 280

 – Непомітно вбудовується в 
індивідуальний меблевий фасад

 – Можливість роботи приладу в 
режимі відведення повітря чи 
рециркуляції

 – Можливість індивідуального 
розміщення елементів управління

 – Галогенове освітлення Soft-Light з 
плавним вмиканням та 
вимиканням 

Продуктивність
Продуктивність та рівень шуму на 3 
рівні потужності / в інтенсивному 
режимі:
Продуктивність відведення повітря 
відповідає стандарту EN 61591.
Рівень звукової потужності відповідає 
стандарту EN 60704-3.
Рівень звукового тиску відповідає 
стандарту EN 60704-2-13.
Ефективність видалення випаровувань 
в режимі рециркуляції згідно 
стандарту EN 61591.

Прилад завширшки 90/60 см
Відведення повітря: 
450 / 700 м³/год.
59 / 62 дБ (А) при 1 пВт.
47 / 50 дБ (А) при 20 мкПа.
Рециркуляція:
330 / 430 м³/год.
64 / 69 дБ (А) при 1 пВт.
52 / 57 дБ (А) при 20 мкПа.

Оснащення
Розміщення елементів управління 
зліва, справа або над телескопічним 
екраном. 
Електронне регулювання потужності 
(3 рівні). 
Інтенсивний режим. 
Інтервальне увімкнення. 
Функція залишкового ходу 
вентилятора. 
Індикація забруднення 
жиропоглинаючого фільтра. 
Два жиропоглинаючі фільтри 
картриджного типу. 
Галогенове освітлення Soft-Light (3/2 
лампи по 20 Вт) з плавним 
вмиканням та вимиканням. 
Можливість увімкнення освітлення 
окремо від витяжки. 
Телескопічний екран витяжки 
завглибшки 155 мм у відкритому 
положенні з фільтром. 
Підключення до каналу відведення 
повітря з номінальним діаметром 
150/125 мм.

Особливості вбудовування
Щоб розрахувати конфігурації 
вентиляційних каналів, скористуйтеся 
системою Rodun на нашому сайті 
www.gaggenau.com. 
Прилади Vario з інтенсивним 
пароутворенням під час роботи 
необхідно розташовувати під центром 
витяжки або максимально близько 
до цієї точки (використання режиму 
рециркуляції в такому випадку не 
рекомендується).  
Відстань від газових варильних 
поверхонь до витяжки має складати 
не менше 65 см, при сумарній 
потужності понад 12 кВт - 70 см. 
Відстань від електричних варильних 
поверхонь до витяжки має складати 
не менше 43 см.

Прилад вбудовується у навісну шафу 
без дна з поличкою для приправ.

Мінімальна глибина навісної шафи: 
293 мм. 
Декоративна планка ручки може 
замінюватись меблевою ручкою.
Витяжка може вбудовуватись у 
навісну шафу завширшки 60 см. 
При вбудовуванні у навісну шафу 
завширшки 60 см боковий виступ 
прикріплюється до сусідніх меблів за 
допомогою гвинтів. 
Прилад може вбудовуватись у 
навісну шафу для АН 240/250 за 
умови видалення дна шафи та 
модифікації полички для приправ 
(висота декритвної планки ручки AF 
складає 40 мм). 
У випадку підключення вентиляції, що 
працює у режимі відведення повітря, 
до повітряного каналу з джерелом 
відкритого вогню, що сполучається з 
витяжною трубою, слід подбати про 
належний захист системи живлення 
витяжки (оснастити автоматичним 
захисним відключенням).

Підключення
Потужність підключення: 260/240 Вт. 
Кабель живлення завдовжки 1,3 м зі 
штекером.
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A H 273 150 
Фільтр з нержавіючої сталі 
Ширина: 50 см 
Можливість роботи в режимі 
відведення повітря чи рециркуляції

Аксесуари, що замовляються окремо
K F 273 198 
Вугільний фільтр

Аксесуари для монтажу 
вентиляційних каналів наведені на 
стор. 228-233.

Вбудовуваний витяжний елемент
A H 273

 – Вбудовування у купол або витяжку 
з невеликою висотою 
вентиляційного короба

 – Можливість роботи приладу в 
режимі відведення повітря чи 
рециркуляції 

Продуктивність
Продуктивність та рівень шуму на 3 
рівні потужності / в інтенсивному 
режимі:
Продуктивність відведення повітря 
відповідає стандарту EN 61591.
Рівень звукової потужності відповідає 
стандарту EN 60704-3.
Рівень звукового тиску відповідає 
стандарту EN 60704-2-13.
Ефективність видалення випаровувань 
в режимі рециркуляції згідно 
стандарту EN 61591.

Відведення повітря:
400 / 600 м³/год.
58 / 67 дБ (А) при 1 пВт.
46 / 55 дБ (А) при 20 мкПа.
Рециркуляція:
320 / 420 м³/год.
61 / 69 дБ (А) при 1 пВт.
49 / 57 дБ (А) при 20 мкПа.

Оснащення
Електронно-механічне регулювання 
потужності (3 рівні). 
Інтенсивний режим. 
Жиропоглинаючий фільтр 
картриджного типу, придатний для 
миття у посудомийній машині. 
Галогенове освітлення 
(2 лампи по 20 Вт). 
Можливість увімкнення освітлення 
окремо від витяжки. 
Підключення до каналу відведення 
повітря з номінальним діаметром 
150/125 мм.

Особливості вбудовування
Щоб розрахувати конфігурації 
вентиляційних каналів, скористуйтеся 
системою Rodun на нашому сайті 
www.gaggenau.com. 
Для довгих ділянок системи 
вентиляційних каналів припустиме 
лише використання системи пласких 
прямокутних вентиляційних каналів 
Gaggenau AD 8... або системи Naber 
Compair Flow. Використання інших 
систем пласких каналів неможливе. 
У випадку підключення вентиляції, що 
працює у режимі відведення повітря, 
до повітряного каналу з джерелом 
відкритого вогню, що сполучається з 
витяжною трубою, слід подбати про 
належний захист системи живлення 
витяжки (оснастити автоматичним 
захисним відключенням). 
Прилади Vario з інтенсивним 
пароутворенням під час роботи 
необхідно розташовувати під центром 
витяжки або максимально близько 
до цієї точки (використання режиму 
рециркуляції в такому випадку не 
рекомендується).  
Відстань від газових варильних 
поверхонь до витяжки має складати 
не менше 65 см, при сумарній 
потужності понад 12 кВт - 70 см. 
Відстань від електричних варильних 
поверхонь до витяжки має складати 
не менше 65 см.

Підключення
Потужність підключення: 240 Вт. 
Кабель живлення завдовжки 1,3 м зі 
штекером.

мін.

мін.
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A R 400 140 
Металевий корпус
Максимальна продуктивність: 
1210 м³/год
Монтаж всередині приміщення
Для роботи витяжки в режимі 
відведення повітря
A R 400 131 
Металевий корпус 
Максимальна продуктивність: 
950 м³/год 
Монтаж всередині приміщення 
Для роботи витяжки в режимі 
відведення повітря

Аксесуари для монтажу 
A A 009 910 
Набір для монтажу приладу на стелю
A D 702 042 
Перехідник для циліндричних 
вентиляційних каналів з номінального 
діаметру 200 мм на 150/125 мм.

Аксесуари для монтажу 
вентиляційних каналів наведені на 
стор. 228-233.

Зовнішній вентиляційний двигун
A R 400

 – Двигун AR 400 140 забезпечує 
максимальну продуктивність 
вбудовуваних у стільницю витяжок 
та витяжок без двигуна

 – Можливість встановлення у 
окремому приміщенні для 
зменшення рівня шуму на кухні

 – Прилад комібнується з 
вбудовуваними у стільницю 
витяжками, витяжками для 
настінного монтажу та витяжками 
без двигуна 

Продуктивність
Продуктивність на 3 /4 рівні 
потужності: 
Продуктивність відведення повітря 
відповідає стандарту EN 61591.
Рівень звукової потужності та рівень 
звукового тиску залежить від 
особливостей вбудовування.

AR 400 140, номінальний діаметр 
вентиляційного каналу 200 мм 
Відведення повітря: 
930 / 1210 м³/год.

AR 400 131, номінальний діаметр 
вентиляційного каналу 150 мм
Відведення повітря: 
700 / 950 м³/год.

Показники кожного рівня потужності 
з/без інтенсивного режиму вказані у 
таблиці для кожної окремої моделі 
витяжки без двигуна.

Оснащення
Оцинкований металевий корпус. 
Підключення каналів підведення 
повітря:  
1 циліндрична труба з номінальним 
діаметром 200 мм, 4 циліндричні труби 
з номінальним діаметром 150 мм. 
Підключення каналів відведення 
повітря: 
AR 400 140: номінальний діаметр 
200 мм. 
AR 400 131: номінальний діаметр  
200 та 150 мм. 
Можливість заміни кришок отворів 
підведення повітря.

Особливості вбудовування
У випадку підключення вентиляції, що 
працює у режимі відведення повітря, 
до повітряного каналу з джерелом 
відкритого вогню, що сполучається з 
витяжною трубою, слід подбати про 
належний захист системи живлення 
витяжки (оснастити автоматичним 
захисним відключенням). 
Прилад встановлюється біля 
висувного ящика, висота 
встановлення якого вдвічі перевищує 
висоту приладу, або на підлогу у 
відповідну меблеву нішу. Для 
встановлення поза шухлядами 
щонайбільше двох пласких 
вентиляційних каналів з номінальним 
діаметром 150 мм глибина стільниці 
має складати 700 мм. Можливе 
використання тумби без меблевої 
панелі цоколю. 
Рекомендовані комбінації 
вбудовуваних у стільницю витяжок з 
зовнішніми двигунами та необхідні 
для монтажу вентиляційні канали 
вказані у таблиці на стор. 192-195. 
Для довгих ділянок системи 
вентиляційних каналів припустиме 
лише використання системи пласких 
прямокутних вентиляційних каналів 
Gaggenau AD 8... або системи Naber 

Compair Flow. Використання інших 
систем пласких каналів неможливе.
Для зменшення рівня шуму 
рекомендовано використовувати 
звуковий глушник SD 011 150.
Продуктивність зовнішнього 
вентиляційного двигуна у комбінації з 
витяжками вказані у таблицях в кінці 
розділу.

Підключення
Потужність підключення: 520/355 Вт. 
Кабель живлення завдовжки 1,05 м.
Подовжувач завдовжки 5 м.

4х ø 150 мм
2 сполучні патрубки у комплекті
Додаткові сполучні патрубки
№ 653556

та
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A R 401 140 
Нержавіюча сталь
Максимальна продуктивність: 
1100 м³/год
Для настінного монтажу поза 
приміщенням
Для роботи витяжки в режимі 
відведення повітря
A R 401 131 
Нержавіюча сталь 
Максимальна продуктивність: 
850 м³/год 
Для настінного монтажу поза 
приміщенням 
Для роботи витяжки в режимі 
відведення повітря

Аксесуари, необхідні для монтажу
A D 702 052 
Внутрішньостінний телескопічний 
вентиляційний канал 
Циліндричний, номінальний діаметр: 
200 мм

Аксесуари для монтажу 
A A 401 910 
Набір для монтажу зовнішнього 
двигуна AR 401 на скошеному даху з 
мінімальним кутом нахилу 10°
A D 702 042 
Перехідник для циліндричних 
вентиляційних каналів з номінального 
діаметру 200 мм на 150/125 мм.

Аксесуари, що замовляються окремо
A A 401 400 
Перфорований щиток з нержавіючої 
сталі для отвору відведення повітря 
Для AR 401 131/140
A A 401 610 
Звуковий глушник для отвору 
відвення повітря зовнішнього двигуна 
AR 401 
Нержавіюча сталь 
Можливість комбінування аксесуара 
зі щитком для отвору відведення 
повітря AA 401 400 відсутня.

Аксесуари для монтажу 
вентиляційних каналів наведені на 
стор. 228-233.

Зовнішній вентиляційний двигун
A R 401

 – Двигун AR 401 140 забезпечує 
максимальну продуктивність 
вбудовуваних у стільницю витяжок 
та витяжок без двигуна

 – Можливість встановлення у 
окремому приміщенні для 
зменшення рівня шуму на кухні

 – Прилад комібнується з 
вбудовуваними у стільницю 
витяжками, витяжками для 
настінного монтажу та витяжками 
без двигуна 

Продуктивність
Продуктивність на 3 /4 рівні 
потужності: 
Продуктивність відведення повітря 
відповідає стандарту EN 61591.
Рівень звукової потужності та рівень 
звукового тиску залежить від 
особливостей вбудовування.

AR 401 140, номінальний діаметр 
вентиляційного каналу 200 мм
Відведення повітря: 
860 / 1100 м³/год.

AR 401 131, номінальний діаметр 
вентиляційного каналу 200 мм
Відведення повітря: 
590 / 850 м³/год.

Показники кожного рівня потужності 
з/без інтенсивного режиму вказані у 
таблиці для кожної окремої моделі 
витяжки без двигуна.

Оснащення
Корпус з цілісного масиву 
нержавіючої сталі.   
Підключення каналів підведення 
повітря:  
1 циліндрична труба з номінальним 
діаметром 200 мм.

Особливості вбудовування
У випадку підключення вентиляції, що 
працює у режимі відведення повітря, 
до повітряного каналу з джерелом 
відкритого вогню, що сполучається з 
витяжною трубою, слід подбати про 
належний захист системи живлення 
витяжки (оснастити автоматичним 
захисним відключенням). 
Прилад може встановлюватись на 
скошеному даху з мінімальним кутом 
нахилу 10° за умови використання 
спеціального набору для монтажу на 
дах AD 401 910 та внутрішньостінного 
телескопічного вентиляційного каналу 
AD 702 052. 
Для довгих ділянок системи 
вентиляційних каналів припустиме 
лише використання системи пласких 
прямокутних вентиляційних каналів 
Gaggenau AD 8... або системи Naber 
Compair Flow. Використання інших 
систем пласких каналів неможливе.
Для зменшення рівня шуму 
рекомендовано використовувати 
звуковий глушник SD 011 150.
Продуктивність зовнішнього 
вентиляційного двигуна у комбінації з 
витяжками вказані у таблицях в кінці 
розділу.

Підключення
Потужність підключення: 520/355 Вт. 
Кабель живлення завдовжки 1,05 м.
Подовжувач завдовжки 5 м.

мін.

мін.
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Силікон

AD 702 052

AD 401 910

A R 403 120 
Металевий корпус
Максимальна продуктивність: 
690м³/год
Для встановлення у цоколі 
Для роботи витяжки в режимі 
відведення повітря

Аксесуари для монтажу 
вентиляційних каналів наведені на 
стор. 228-233.

Зовнішній вентиляційний двигун для 
встановлення у цоколі
A R 403

 – Компактний прилад - монтаж у 
цоколь заввишки 10 см

 – Прилад комібнується з однією 
вбудовуваною у стільницю 
витяжкою (VL 414 або VL 041)

Продуктивність
Продуктивність на 3 рівні потужності / 
в інтенсивному режимі: 
Продуктивність відведення повітря 
відповідає стандарту EN 61591. 
Рівень звукової потужності та рівень 
звукового тиску залежать від 
особливостей вбудовування.

Відведення повітря: 
480 / 690 м³/год.

Показники кожного рівня потужності 
з/без інтенсивного режиму вказані у 
таблиці для кожної окремої моделі 
витяжки без двигуна.

Оснащення
Оцинкований металевий корпус.
Підключення каналів підведення 
повітря: 1 циліндрична труба з 
номінальним діаметром 150 мм.

Особливості вбудовування
У випадку підключення вентиляції, що 
працює у режимі відведення повітря, 
до повітряного каналу з джерелом 
відкритого вогню, що сполучається з 
витяжною трубою, слід подбати про 
належний захист системи живлення 
витяжки (оснастити автоматичним 
захисним відключенням). 
Прилад встановлюється у цоколь 
меблевої тумби з відповідними 
отворами для вентиляційних каналів у 
дні. 
Для довгих ділянок системи 
вентиляційних каналів припустиме 
лише використання системи пласких 
прямокутних вентиляційних каналів 
Gaggenau AD 8... або системи Naber 
Coмpair Flow. Використання інших 
систем пласких каналів неможливе.
Продуктивність зовнішнього 
вентиляційного двигуна у комбінації з 
витяжками вказані у таблицях в кінці 
розділу.

Потужність
Потужність підключення: 150 Вт.
Кабель живлення завдовжки 1,05 м.
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A R 413 120 
Металевий корпус 
Максимальна продуктивність: 
700 м3/год 
Для цокольного монтажу 
Для роботи витяжки в режимі 
рециркуляції

Аксесуари для монтажу 
A A 010 410 
Вентиляційна решітка для роботи у 
режимі рециркуляції 
Колір: нержавіюча сталь, 90 см, з 
можливістю регулювання за висотою, 
аксесуари для монтажу в комплекті

Аксесуари, що замовляються окремо
A A 413 160 
Вугільний фільтр для AR 413

Аксесуари для монтажу 
вентиляційних каналів наведені на 
стор. 228-233.

Зовнішній вентиляційний двигун
A R 413

 – Легко комбінується з 
вбудовуваними у стільницю 
витяжками без використання 
вентиляційних каналів для 
відведення повітря. Ідеально 
підходить для комбінації з 
острівними витяжками.

 – Можливість комбінування з 1-2 
вбудовуваними у стільницю 
витяжками та вбудовуваною у 
стільницю витяжкою з 
телескопічним екраном AL 400 

Продуктивність
Продуктивність на 3 /4 рівні 
потужності: 
Продуктивність відведення повітря 
відповідає стандарту EN 61591.
Рівень звукової потужності та рівень 
звукового тиску залежить від 
особливостей вбудовування.

Рециркуляція: 
480 / 700 м³/год.

Показники кожного рівня потужності 
з/без інтенсивного режиму вказані у 
таблиці для кожної окремої моделі 
витяжки без двигуна.

Оснащення 
Оцинкований металевий корпус. 
Підключення каналів підведення 
повітря: 2 циліндричні труби з 
номінальним діаметром 150 мм.
Можливість заміни кришок отворів 
підведення повітря.

Особливості вбудовування
Прилад встановлюється біля 
висувного ящика, висота 
встановлення якого вдвічі перевищує 
висоту приладу, або на підлогу у 
відповідну меблеву нішу. Для 
встановлення поза шухлядами 
щонайбільше двох пласких 
вентиляційних каналів з номінальним 
діаметром 150 мм глибина стільниці 
має складати 700 мм. Можливе 
використання тумби без меблевої 
панелі цоколю. 
Підгонка під час монтажу можлива 
лише за умови розташування отворів 
підведення повітря на верхній частині 
приладу. 
Рекомендовані комбінації 
вбудовуваних у стільницю витяжок з 
зовнішніми двигунами та необхідні 
для монтажу вентиляційні канали 
вказані у таблиці на стор. 192-195.
Максимальна довжина 
вентиляційного каналу: 2 канали з 
номінальним діаметром 150 мм 
завдовжки по 1 м та 2 коліна 
вентиляційного каналу. 
Продуктивність зовнішнього 
вентиляційного двигуна у комбінації з 
витяжками вказані у таблицях в кінці 
розділу.

Підключення
Потужність підключення: 150 Вт. 
Кабель живлення завдовжки 1,05 м.

Підключення не більше 2х VL або 1х AL 400

Доступ до 
повітряного фільтра

,
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Додаткові вказівки щодо монтажу витяжних елементів без двигуна: управління двигуном.

Витяжні елементи без двигуна оснащено кабелем для підключення до зовнішнього 
вентиляційного двигуна Gaggenau. Кабель передає сигнал при перемиканні між 
чотирма рівнями потужності за допомогою шести жил.

Для підключення двох зовнішніх вентиляційних двигунів (напр. у випадку з 
вбудовуваними у стелю витяжними елементами) сигнал розподіляється між 
кабелями обох моторів за допомогою комутувального підсилювача. Для 
подвоєння розривної потужності комутаційний підсилювач оснащено додатковим 
кабелем живлення зі штекером.

Додаткові можливості системи управління

За бажанням кабель для підключення до зовнішнього вентиляційного двигуна 
можна також під’єднати до вентиляційної установки, що не входить до комплекту 
поставки, для узгодження її роботи з роботою витяжки Gaggenau.

При цьому відповідальність за ефективність роботи усієї вентиляційної системи 
лежить на особі, що виконує планування системи. 

Виробник гарантує стабільність роботи електроніки приладу за умови дотримання 
специфікації.

Загальні вказівки щодо монтажу.

За умови правильного планування задачею вентиляційної системи є швидке 
та ефективне відведення випаровувань з приміщення кухні. Для правильного 
планування та встановлення вентиляційної системи радимо скористатися 
наведеними нижче вказівками щодо монтажу від наших експертів.
При плануванні вентиляційної системи визначальну роль відіграють такі фактори, 
як необхідна кількість повітря та продуктивність відведення повітря. Необхідна 
кількість повітря має відповідати продуктивності, якої може досягти система з 
урахуванням усіх витяжних елементів.

Розрахунок необхідної кількості повітря:

При плануванні вентиляційної системи слід враховувати, що її продуктивність 
має відповідати необхідній кількості повітря. Остання розраховується найчастіше 
на основі розміру кухонного приміщення та необхідної частоти відведення 
такої кількості повітря, яка відповідає об'єму приміщення. Ми рекомендуємо 
використовувати цей метод лише якщо відстань від вентиляційної системи до 
варильної поверхні перевищує 1,20 м – тобто для вбудовуваних у стелю витяжок.
– Для роботи в режимі відведення повітря необхідна кількість повітря 
вираховується на основі коефіцієнта частоти відведення повітря у приміщенні, що 
дорівнює 10.
– Якщо у кухні встановлені такі прилади, як електрогриль, тепан які, газова 
варильна поверхня Wok, електрофритюрниця, при розрахунку коефіцієнт треба 
збільшити до 12.
– Для розрахунку необхідної кількості повітря при роботі в режимі рециркуляції 
зазвичай використовується коефіцієнт, що дорівнює 12.
Якщо відстань від вентиляційної системи до варильної поверхні складає менше 
ніж 1,20 метра, для ефективного та швидкого видалення більшості випаровувань 
при плануванні слід враховувати наведені нижче фактори:

–  Розмір та архітектура кухонного приміщення: у кухні більшого розміру більша 
циркуляція повітря, а отже, необхідна і більша кількість повітря.

– Тип варильної поверхні: Не менш вирішальним фактором є обраний тип 
варильної поверхні. Кожен тип виробляє окремий вид та різну кількість 
випаровувань. Чим ширша варильна поверхня, тим вищою має бути 
продуктивність витяжки. Витяжка, що встановлюється над спеціальними 
приладами Vario, такими як електрогриль, тепан які, газова варильна поверхня 
Wok, електрофритюрниця, повинна мати достатній резерв продуктивності, 
оскільки при роботі цих приладів виникає більша кількість випаровувань. З цієї 
ж причини рекомендовано встановлювати дані спеціальні прилади по центру 
комбінації варильних поверхонь.

–  Тип вентиляційної системи: Кожен тип вентиляційної системи має ряд 
особливих характеристик, що визначають необхідну кількість повітря. Так, 
вбудовувані у стільницю витяжки відводять випаровування безпосередньо біля 
варильної поверхні. Це дозволяє запобігати підніманню випаровувань догори 
та їх розподілу по приміщенню. Для розглянутого прикладу необхідно менше 
продуктивності ніж для витяжок, відстань від яких до варильної поверхні складає 
80 см та більше.

–  Режим роботи: Усі витяжки Gaggenau можуть працювати як в режимі 
відведення повітря, так і в режимі рециркуляції. Слід відмітити, що необхідний 
для роботи в режимі рециркуляції додатковий вугільний фільтр призводить 
до зниження продуктивності у порівнянні з роботою в режимі відведення 
повітря. Чим більша площа поверхні вугільного фільтра, тим меншою є різниця 
у продуктивності та рівні шуму у порівнянні з роботою в режимі відведення 
повітря. У режимі відведення повітря продуктивність системи залежить не лише 
від продуктивності двигуна: суттєвий вплив також має система вентиляційних 
каналів.

Фактори, що визначають продуктивність вентиляційної системи:

–  Двигуни: Вентиляційні системи Gaggenau оснащено особливо потужними 
двигунами або ж вони можуть комбінуватися з зовнішніми вентиляційними 
двигунами з відповідним рівнем потужності для роботи в режимі відведення 
повітря або рециркуляції. Ці двигуни компенсують можливі втрати тиску, 
спричинені особливостями системи вентиляційних каналів, та вирізняються 
високою ефективністю при низькому рівні шуму.

– Вентиляційні канали та монтаж: Для досягнення оптимальних результатів під час 
монтажу слід враховувати такі особливості: 

1. Коліна вентиляційних каналів встановлюються на відстані від отвору подачі 
повітря щонайменше 30 см. 

2. Уникайте звуження вентиляційних каналів. 
3. Для поворотів вентиляційного каналу використовуйте якомога ширші коліна. 
4. Використовуйте вентиляційні канали лише з гладкою та рівною внутрішньою 

поверхнею. 
5. Діаметр вентиляційних каналів має складати щонайменше 125 мм. 
6. Рекомендовано використовувати якомога коротші ділянки вентиляційних 

каналів. 
7. Встановіть внутрішньостінний вентиляційний канал з великою решіткою, 

широкими пластинами та низьким зворотнім тиском.
8. Переконайтесь у надходженні до системи достатньої кількості повітря.

Щоб перевірити, чи відповідає Ваша система вентиляційних каналів для 
відведення повітря вимогам до необхідної кількості повітря, Ви можете 
скористатися розрахунковою системою Rodun на нашій веб-сторінці 
(www.gaggenau.com).

Хотілося б звернути Вашу увагу на брошуру, присвячену вентиляційним системам, 
яка розміщена на нашій веб-сторінці. Вона містить усю необхідну інформації 
стосовно вентиляційних систем Gaggenau та детальну інформацію щодо 
особливостей їх монтажу.
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Детальний огляд аксесуарів для витяжок з усіма вказівками щодо монтажу наведено в таблицях на наступних сторінках.

Аксесуари та спеціальні аксесуари для вентиляційного обладнання.

Рециркуляційний модуль з вугільним 
фільтром

AA 200 812  
Для роботи приладу в режимі 
рециркуляції.
Може використовуватись у витяжках 
для настінного монтажу.
Ефективність видалення небажаних 
запахів майже на рівні режиму 
відведення повітря (95%).
Зменшення шуму до 3 дБ 
у порівнянні зі звичайними 
рециркуляційними системами.
Збільшений строк служби вугільного 
фільтра.
Для встановлення у зовнішньому або 
у внутрішньому каналі.
До комплекту входить декоративна 
панель, настінний кріпильний 
пристрій, вугільний фільтр, гнучкий 
рукав та два хомути.

AA 200 816  
Для роботи приладу в режимі 
рециркуляції. 
Може використовуватись у острівних 
витяжках. 
Ефективність видалення небажаних 
запахів майже на рівні режиму 
відведення повітря (95%). 
Зменшення шуму до 3 дБ у 
порівнянні зі звичайними 
рециркуляційними системами. 
Збільшений строк служби вугільного 
фільтра. 
Для встановлення у внутрішньому 
каналі. 
До комплекту входить декоративна 
панель, вугільний фільтр, гнучкий 
рукав та два хомути.

AA 090 100  
Комутувальний підсилювач 
для поєднання двох зовнішніх 
вентиляційних двигунів

 

Решітка внутрішньостінного 
вентиляційного каналу
Для ефективного  та непомітного 
виведення вентиляційних каналів 
крізь зовнішні стіни. Діаметр 
внутрішньостінного каналу завжди 
має дорівнівати або перевищувати 
номінальний діаметр вентиляційного 
каналу, що під'єднується до нього.
AD 700 051   
Решітка внутрішньостінного 
вентиляційного каналу 
Нержавіюча сталь 
Номінальний діаметр 200 мм, для 
циліндричного вентиляційного каналу

Зниження втрат продуктивності за 
рахунок великого розміру пластин.

Оснащення
Нерухомі пластини з нержавіючої 
сталі, стійкі до несприятливих 
погодних умов.
Інтегрований зворотній клапан.
Циліндричний сполучний патрубок з 
номінальним діаметром 200 мм.

ø отвору 210

Особливості вбудовування
Для комбінуваня з внутрішньостінним 
телескопічним вентиляційним 
каналом AD 702.
Діаметр внутрішньостінного отвору: 
210 мм.
 
AD 702 052   
Внутрішньостінний телескопічний 
вентиляційний канал 
Номінальний діаметр 200 мм, для 
циліндричного вентиляційного каналу

Оснащення
Циліндричний сполучний патрубок з 
номінальним діаметром 200 мм.
Інтегрований зворотній клапан.

Особливості вбудовування
Для комбінування з решіткою 
внутрішньостінного вентиляційного 
каналу AD 700 051 або зовнішнім 
вентиляційним двигуном AR 401.

 
 

AD 750 051   
Внутрішньостінний телескопічний 
вентиляційний канал з решіткою 
Нержавіюча сталь / Пластик 
Номінальний діаметр 150 мм, для 
циліндричного вентиляційного каналу
Зниження втрат продуктивності за 
рахунок великого розміру пластин.

Оснащення
Нерухомі пластини з нержавіючої 
сталі, стійкі до несприятливих 
погодних умов.
Інтегрований зворотній клапан.
Телескопічний внутрішньостінний 
вентиляційний канал завдовжки 
275-460 мм для під'єднання до 
циліндричного каналу з номінальним 
діаметром 150 мм.

Особливості вбудовування
Можливе під'єднання до плаского 
вентиляційного каналу за умови 
використання сполучного патрубка 
AD 852 042.
Діаметр внутрішньостінного отвору: 
155 мм.

AD 850 050   
Решітка внутрішньостінного 
вентиляційного каналу 
Нержавіюча сталь 
Номінальний діаметр 150 мм, для 
плаского вентиляційного каналу

Зниження втрат продуктивності за 
рахунок великого розміру пластин
Компактність за рахунок пласкої 
конфігурації
Плаский сполучний патрубок з 
номінальним діаметром 150 мм.

Оснащення
Нерухомі пластини з нержавіючої 
сталі, стійкі до несприятливих 
погодних умов.

300-500

Силікон

ø 210

ø 200

ø
ø отвору 155

Патрубок 215 х 83
Отвір у стіні 227 х 94

Особливості вбудовування
Безпосереднє під'єднання до 
плаского вентиляційного каналу з 
номінальним діаметром 150 мм без 
використання сполучного патрубка.
Розмір внутрішньостінного отвору: 
230 х 110 мм.

Дефлектор
AA 414 010   
Дефлектор для вбудовування 
витяжки VL 414 у стільницю поряд з 
газовими варильними поверхнями

Дефлектор
LS 041 000  
Дефлектор для вбудовування 
витяжки VL 040/041 у стільницю 
поряд з газовими варильними 
поверхнями.

Повітровід
LL 010 000  
Встановлюється на навісну шафу над 
випускною решіткою для режиму 
рециркуляції. Аксесуар запобігає 
забрудненню стелі. Для моделей АН 
900, AF 280.

 
 
 
 
 
 
 
Адаптер для бокового монтажу на 
ділянку стелі під нахилом
AD 223 356   
Аксесуар для встановлення острівних 
витяжок АІ 230/240 справа/зліва на 
ділянку стелі під нахилом від 20 до 45°.

Запасні вугільні фільтри
KF 273 198   
для AH 273 150, AC 402, 
AН 900 161
KF 900 055   
для AH 900 161
KF 900 090   
для AH 900 191
KF 280 002   
для AF 280 160/190
KF 001 010   
для AW/AI 200/280/400, AW 210
AA 480 180   
для AW/AI 482 (набір з двох одиниць)
AA 409 101   
для AT 400 101
AA 409 131   
для AT 400 131
AA 413 160   
для AR 413 120
AA 200 110   
для AA 200 812/816

Адаптер для бокового монтажу на 
ділянку стелі під нахилом
AD 223 366   
Аксесуар для встановлення острівних 
витяжок АІ 230/240 спереду/ззаду на 
ділянку стелі під нахилом від 20° 
до 45°.

 

AD … .9. 
Декоративний вентиляційний короб 
витяжки 
Нержавіюча сталь / лакований 
алюміній

Приховує елементи кріплення 
настінної та острівної витяжки та 
шви, що можуть виникнути внаслідок 
монтажу на нерівну стелю.
Дає можливість встановлення 
виготовленних на замовлення цілісних 
(не телескопічних) вентиляційних 
коробів для настінних та острівних 
витяжок.

Оснащення
Пристрій для кріплення аксесуару 
на стелю з кришкою у кольорі 
вентиляційного коробу.

Особливості вбудовування
Декоративний короб доступний 
для дооснащення основного 
вентиляційного коробу всіх витяжок 
Gaggenau.
Декоративні короби можуть 
замовлятися індивідуально.

Металеві жиропоглинаючі фільтри 
FF 900 056   
для  AH 900 161
FF 900 091   
AH 900/191
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Спеціальні аксесуари для вентиляційних систем.

Виняткова продуктивність завдяки 
правильному монтажу оптимально 
підібраної системи вентиляційних 
каналів

Правильно підібрана та встановлена 
система вентиляційних каналів не 
лише запобігає втраті продуктивності, 
а і зменшує рівень шуму під час 
роботи витяжки. Це робить вибір 
системи каналів одним з вирішальних 
факторів ефективності вентиляційної 
системи.

Тип вентиляційних каналів.

У даному каталозі у розділі аксесуарів 
Gaggenau користувач може обрати 
тип вентиляційних каналів відповідно 
до власних потреб: гнучку алюмінієву 
трубу, циліндричний або плаский 
вентиляційний канал. Також доступні 
вентиляційні канали з різним 
номінальним діаметром: 125, 150 чи 
200 мм відповідно. Для 
максимальної продуктивності та 
мінімального рівня шуму слід 
використовувати найбільший з 
можливих діаметрів.

Для рівних ділянок рекомендовано 
використовувати вентиляційні канали 
з пластику або з металу з гладенькою 
та рівною внутрішньою поверхнею. 
Це уможливлює ламінарний потік 
повітря. Для непрямих ділянок 
вентиляційних каналів 
рекомендовано використовувати 
гнучкі алюмінієві труби, що не мають 
жорстких країв.

За умови обмеженого простору 
рекомендуємо систему пласких 
вентиляційних каналів Gaggenau. 
Особлива конструкція з напрямним 
оребренням у непрямих ділянках 
каналів та сполучними патрубками 
дозволяє зберегти при невеликій 
висоті каналу великий номінальний 
діаметр, що гарантує ефективне 
відведення повітря. Не менш 
ефективним є використання пласких 
каналів для системи з великою 
кількістю колін. Ми наполегливо не 
рекомендуємо використовувати інші 
пласкі канали, оскільки вони можуть 
призвести до значної втрати 
продуктивності у колінах, кутах 
каналів та сполучних патрубках.

Використання спіральних та 
гофрованих каналів категорично не 
припустиме. Окрім значного 
зниження продуктивності у порівнянні 
з іншими каналами вони 
відрізняються високим рівнем шуму 
під час роботи через вібрацію.

Діаметр каналів.

Діаметр вентиляційних каналів має 
бути якомога більшим та за 
можливістю не змінюватись, а самі 
канали якомога коротшими та 
прямішими. Діаметр 
внутрішньостінного вентиляційного 
каналу має відповідати основному 
діаметру системи каналів.

Система пласких 
вентиляційних каналів 
AD 8…

Плаский 
вентиляційний 
канал 

Плаский 
сполучний 
патрубок

Вертикальне пласке коліно 
(кут 90°) 

Горизонтальне пласке 
коліно (кут 90°) 

Горизонтальне пласке 
коліно (кут 15°) 

Циліндричний разтруб 
для системи пласких 
вентиляційних каналів

Циліндричний разтруб 
для системи пласких 
вентиляційних каналів 
(кут 90°)

Матеріал Пластик Пластик Пластик Пластик Пластик Пластик Пластик
Довжина мм 1000 85 190

Номінальний діаметр 150 мм AD .5. … AD 852 010 AD 852 040 AD 852 030 AD 852 031 AD 852 032 AD 852 041 AD  852 042

Номінальний діаметр 125 мм AD .2. … AD 822 010 AD 822 040 AD 822 030 AD 822 031 AD 822 032 AD 822 041

Універсальний аксесуар AD .9. …

Особливості монтажу

Корисні вказівки Для під`єднання пари 
приладів VL 041/040 
до зовнішнього 
вентиляційного 
двигуна 
рекомендовано 
використовувати лише 
канал з номінальним 
діаметром 125 мм. 

Аксесуар 
необхідний для 
сполучення двох 
плаксих 
вентиляційних 
каналів та для 
безпосереднього 
під`єднання 
пласких каналів до   
AD 854 046,  
AD 854 042, 
AD 824 042 та 
AD 854 044.

Для сполучення двох колін (напр. 
горизонтального та 
вертикального) слід 
використовувати плаский 
вентиляційний канал, довжину 
якого можна визначити 
самостійно та обрізати його до 
бажаного розміру.

Для сполучення двох колін (напр. 
горизонтального та 
вертикального) слід 
використовувати плаский 
вентиляційний канал, довжину 
якого можна визначити 
самостійно та обрізати його до 
бажаного розміру.

Аксесуар для підгонки 
вентиляційних каналів при 
легкому зміщенні або для 
поєднання двох пласких каналів, 
не розміщених під прямим кутом 
через нестачу місця.

Для під`єднання до 
циліндричного патрубка 
зовнішнього двигуна або 
внутрішньостінного каналу. Для 
використання з гнучкою 
алюмінієвою трубою необхідний 
сполучний патрубок RV.

Для безпосереднього 
під`єднання до гнучкої 
алюмінієвої труби

Система пласких 
вентиляційних каналів 
AD 8…

Сполучний 
патрубок для  
AL 400 для 
системи пласких 
вентиляційних 
каналів, 2 патрубки 
з номінальним 
діаметром 150 мм

Сполучний патрубок  
AL 400 для 
системи пласких 
вентиляційних 
каналів, 2 патрубки 
з номінальним 
діаметром 150 мм

Плаский сполучний патрубок 
для VL 041/040

Плаский сполучний патрубок 
для VL 414

Повітрозбірник для системи 
пласких вентиляційних 
каналів

Клейка стрічка для 
ізолювання вентиляційних 
каналів

Матеріал Оцинкована сталь Оцинкована сталь Оцинкована сталь Пластик
Довжина мм Рулон (10 м)

Номінальний діаметр 150 мм AD .5. … AD 854 045 AD 854 043 AD 854 042 AD 854 046 AD 854 044

Номінальний діаметр 125 мм AD .2. … AD 824 042

Універсальний аксесуар AD .9. … AD 990 090

Особливості монтажу

Корисні вказівки Для встановлення на 
передній або задній 
панелі AL 400.

Для встановлення на 
нижній панелі AL 400. 
До комплекту входять 
дві одиниці.

Аксесуар необхідний для 
під`єднання плаского каналу до 
кожного приладу VL 041/040. 
Можливе під`єднання зліва або 
справа.

Аксесуар необхідний для 
під`єднання плаского каналу 
до кожного приладу VL 414. 
Можливе під`єднання зліва або 
справа.

2 отвори підведення повітря з 
номінальним діаметром 150 мм 
та один отвір відведення повітря 
з номінальним діаметром 150 мм. 
Для сполучення пласких каналів 
двох фільтрувальних модулів 
АС 402 між ними необхідно 
встановити елемент управління 
або модуль освітлення.

Для надійної ізоляції 
вентиляційного каналу та для 
попередження витоку повітря 
необхідно використовувати 
клейку стрічку AD 990 090 в 
усіх точках сполучення каналів. 
Клейка стрічка стійка до впливу 
тепла та ультрафіолетового 
випромінювання.

Під’єднання 
каналу знизу,
2 патрубки з 
номінальним 
діаметром
150 мм,
AD 854 043
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Спеціальні аксесуари для 
вентиляційних систем.

Система циліндричних 
вентиляційних каналів AD 7...

Гнучка циліндрична 
алюмінієва труба

Сполучний патрубок 
для гнучкої алюмінієвої 
труби

Циліндричний 
вентиляційний канал

Сполучний патрубок для 
системи циліндричних 
вентиляційних каналів

Патрубок 
з розтрубом

Коліно (кут 90°) Y-подібний 
розгалуджувач з 
номінальним діаметром 
150/125 мм 

Відстійник для 
кондесата

Матеріал Алюміній Оцинкована сталь Пластик Пластик Оцинкована сталь / пластик Пластик Пластик Пластик
Довжина мм 1000 - 3000 1000 85 210 170 близько 170

Номінальний діаметр 200 мм AD .0. … AR 050 200 RV 040 200 AD 702 042

Номінальний діаметр 150 мм AD .5. … AD 751 010 RV 040 150 AD 752 010 AD 754 090 UR 020 151 AD 752 030 AD 754 044 AD 752 070

Номінальний діаметр 125 мм AD .2. … AD 721 010 RV 030 125

Універсальний аксесуар AD .9. …

Особливості монтажу

Корисні вказівки Аксесуар рекомендований 
лише для прокладання 
непрямих каналів та для 
монтажу у круглих отворах 
у стінах або у підлозі. У 
комплект входять два 
хомути. Для під`єднання 
до будь-якого патрубка 
надати кінцям трубки пласкої 
форми. Дві гнучкі труби 
мають поєднуватися за 
допомогою спеціального 
сполучного патрубка.

Аксесуар для поєднання 
двох гнучких алюмінієвих 
труб.

Два циліндричні вентиляційні 
канали мають поєднуватися 
за допомогою сполучного 
патрубка AD 754 090.

Аксесуар для поєднання 
двох циліндричних 
вентиляційних каналів 
AD 754 090.

Аксесуар рекомендований 
для під`єднання пари 
витяжок VL 414 або 
VL 041/040 до одного 
круглого отвору у підлозі 
з номінальним діаметром 
150 мм.

Аксесуар рекомендовано 
для вертикальних ділянок 
вентиляційних каналів. 
Монтаж на нижньому кінці 
ділянки каналу.

Система циліндричних 
вентиляційних каналів AD 7...

Сполучний патрубок 
для під`єднання гнучкої 
алюмінієвої труби до 
АL 400, два патрубки з 
номінальним діаметром 
150 мм

Циліндричний сполучний 
патрубок з розтрубом для 
під`єднання до VL

Патрубок для 
під`єднання 
циліндричного 
вентиляційного каналу 
до VL збоку

Сполучний патрубок-
подовжувач для 
встановлення витяжки 
поряд з електричною 
пароваркою / 
електрофритюрницею

Звуковий глушник Повітрозбірник для 
системи циліндричних 
вентиляційних каналів

Патрубок зі зворотнім 
клапаном

Клейка стрічка 
для ізолювання 
вентиляційних каналів

Матеріал Оцинкована сталь Оцинкована сталь Оцинкована сталь Пластик
Довжина мм 140 1110 Рулон (10 м)

Номінальний діаметр 200 мм AD .0. …

Номінальний діаметр 150 мм AD .5. … AD 754 045 SD 011 150 AD 704 044 RK 040 150

Номінальний діаметр 125 мм AD .2. … AD 724 040 AD 724 041 AS 070 000

Універсальний аксесуар AD .9. … AD 990 090

Особливості монтажу

Корисні вказівки Для встановлення на 
передній або задній панелі 
AL 400.

Аксесуар необхідний для 
під`єднання циліндричного 
каналу з номінальним 
діаметром 125 мм до 
кожного приладу 
VL 414/041/040. Можливе 
під`єднання зліва, справа 
або знизу. Для під`єднання 
до VL 414 зліва або справа 
необхідний аксесуар 
AD 724 041.

Аксесуар необхідний для 
під`єднання циліндричного 
каналу з номінальним 
діаметром 125 мм до 
кожного приладу VL 414 
зліва або справа.

Для зменшення рівня шуму: 
при встановленні на рівну 
ділянку каналу - на близько 
2 дБ (А), на вигнуту ділянку - 
на близько 3-4 дБ (А).

2 отвори підведення 
повітря з номінальним 
діаметром 150 мм та один 
отвір відведення повітря з 
номінальним діаметром 200 
мм. До комплекту входить 
кришка для одного отвору 
з номінальним діаметром 
200 мм.

Для монтажу у отворі 
відведення повітря витяжки.

Для надійної ізоляції 
вентиляційного каналу 
та для попередження 
витоку повітря необхідно 
використовувати клейку 
стрічку AD 990 090 в 
усіх точках сполучення 
каналів. Клейка стрічка 
стійка до впливу тепла 
та ультрафіолетового 
випромінювання.

1-2 отвори з номінальним діаметром 150 мм
1-2 отвори з номінальним діаметром 200 мм

та

Під’єднання каналу 
спереду/ззаду,
2 патрубки з 
номінальним 
діаметром 150 мм, 
AD 754 045

Під’єднання каналу 
спереду/ззаду,
2 патрубки з 
номінальним 
діаметром 150 мм, 
AD 754 045
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Вбудовувані у стелю витяжки.

Тип приладу
Вбудовувана у 
стелю витяжка

Вбудовувана у 
стелю витяжка

Вбудовувана 
у стелю витяжка

Вбудовувана 
у стелю витяжка

Серія – – – –
Фільтрувальний 
модуль

Елемент управління Елемент управління Модуль освітлення

Нержавіюча сталь AC 402 180 AC 482 180 AC 462 180 AC 472 180
Алюміній
Режим відведення повітря / рециркуляції  •/•
Розміри

Ширина загальної рамки  (см) 80 80 80 80

Глибина загальної рамки  (cм) 40 14 14 14
Висота частини приладу, що вбудована у тумбу / меблеву шафу / сетлю  (cм) 8,5 8,5 8,5 8,5
Вага нетто (кг) 7 4 4 3
Продуктивність відведення повітря (DIN EN 61591) 
з зовнішніми двигунами, мінімальний / максимальний / інтенсивний 
режим 

Продуктивність в залежності від зовнішнього двигуна 
з одним фільтрувальним модулем2

Відведення повітря, вентиляційний двигун AR 400 131 для 
внутрішнього монтажу, номінальний діаметр витяжної труби 150 мм

(м³/год) 360/690/810 – – –

Відведення повітря, вентиляційний двигун AR 400 140 для 
внутрішнього монтажу, номінальний діаметр витяжної труби 200 мм

(м³/год) 390/870/1010 – – –

Відведення повітря, вентиляційний двигун AR 401 131 для 
зовнішнього монтажу    

(м³/год) 260/480/690 – – –

Відведення повітря, вентиляційний двигун AR 401 140 для 
зовнішнього монтажу    

(м³/год) 320/710/870 – – –

Рециркуляція, вентиляційний двигун AR 413 120 для внутрішнього 
монтажу2 –

Оснащення 

Металевий жиропоглинаючий фільтр Контурна вентиляція
Режими потужності (Кількість) 3 3
Інтенсивний режим • •
Функція залишкового ходу вентилятора • •
Інтервальна вентиляція  
Акустична / візуальна індикація необхідності заміни жиропоглинаючого 
фільтра    

–/• –/•

Інфрачервоне дистанційне управління • •
Відображення функцій за допомогою індикатора / дисплея •/– •/–
Галогенове освітлення  (Вт) 2x20 2x20
Освітленість (люкс)
Під'єднання до вентиляційної системи знизу / збоку / зверху / ззаду –/–/•/–
Циліндричний сполучний патрубок, номінальний діаметр 125 мм –
Циліндричний сполучний патрубок, номінальний діаметр 150 мм •
Плаский прямокутний сполучний патрубок, номінальний діаметр 125 мм –
Плаский прямокутний сполучний патрубок, номінальний діаметр 150 мм AD 852 042¹
Довжина кабелю живлення (м) 1,3 1,3
Мінімальна відстань до робочої поверхні

Для газових приладів з загальною потужністю підключення газу більше / 
менше 12 кВт

(см) 70/70 70/70 70/70 70/70

Для електричних приладів (см) 70 70 70 70
Підключення

Потужність підключення (Вт)
залежить від 
зовнішнього двигуна

залежить від 
зовнішнього двигуна

Захист від радіоперешкод • • • •

• Стандартна комплектація.     – Оснащення / аксесуар відсутні.
¹ Спеціальні аксесуари.
² В конфігурації з кількома вентиляційними двигунами можливе збільшення продуктивності до 70 м³/год на кожен вентиляційний двигун.
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Вбудовувані у стільницю витяжки.

Тип приладу
Вбудовувана у стільницю 
витяжка з телескопічним 
екраном

Вбудовувана у стільницю  
витяжка з телескопічним 
екраном

Вбудовувана 
у стільницю витяжка

Вбудовувана 
у стільницю витяжка

Вбудовувана у 
стільницю витяжка 
Vario

Вбудовувана у 
стільницю витяжка 
Vario

Вбудовувана у 
стільницю витяжка 
Vario

Серія – – – – Серія 400 Серія 200 Серія 200

Вентиляційний елемент
Вентиляційний елемент 
з регулятором

Додатковий 
вентиляційний елемент 
для  VL 041 

Нержавіюча сталь AL 400 120 AL 400 190 AT 400 131 AT 400 101 VL 414 110 VL 041 114 VL 040 114
Алюміній VL 041 134 VL 040 134
Режим відведення повітря / рециркуляції •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•
Розміри

Ширина загальної рамки  (см) 0,3 0,3 – – 0,3 0,85 0,85
Накладний монтаж / вбудовування врівень з поверхнею •/• •/• •/– •/– •/• •/– •/–
Висота приладу над стільницею в робочому положенні  (см) 33 33
Ширина на робочій поверхні  (см) 118,4 90,8 136,2 105,7 11 8,5 8,5
Ширина у тумбі  (см) 114 86 116 86 8,5 7,8 7,8
Глибина на робочій поверхні  (см) 14 14 19 19 51 51 51
Висота вбудованої частини приладу при  накладному монтажі / врівень з поверхнею  (см) 55 – 86 55 – 86 67 – 80 67 – 80 17,0/17,3 20/– 20/–
Вага нетто (кг) 46 38 81 62 4 4 4
Продуктивність відведення повітря (за стандартом DIN EN 61591), мінімальний / максимальний / інтенсивний режим

В режимі відведення повітря (м³/год) 410/680/750 410/680/750
В режимі рециркуляції (м³/год) 410/680/750 410/680/750
Продуктивність відведення повітря (DIN EN 61591) з зовнішніми двигунами, мінімальний / 
максимальний / інтенсивний режим

з 1 каналом з 1 каналом 1x VL 414
VL 041 
окремий елемент

Відведення повітря, вентиляційний двигун AR 400 131 для внутрішнього монтажу, номінальний діаметр витяжної труби 150 мм (м³/год) 320/600/780 320/600/780 290/480/570 290/570/–
Відведення повітря, вентиляційний двигун AR 400 140 для внутрішнього монтажу, номінальний діаметр витяжної труби 200 мм (м³/год) 370/760/880 370/760/880 350/590/670 350/670/–
Відведення повітря, вентиляційний двигун AR 401 131 для зовнішнього монтажу (м³/год) 190/380/470 200/490/–
Відведення повітря, вентиляційний двигун AR 401 140 для зовнішнього монтажу (м³/год) 320/530/580 280/560/–
Рециркуляція, вентиляційний двигун AR 413 120 для внутрішнього монтажу (м³/год) 180/310/430 180/320/430
Відведення повітря, вентиляційний двигун AR 403 120 для внутрішнього монтажу (м³/год) – – 200/360/470 200/360/470
Продуктивність відведення повітря (DIN EN 61591) з зовнішніми двигунами, мінімальний / 
максимальний / інтенсивний режим

з 2 каналами з 2 каналами 2x VL 414 VL 041 + VL 040

Відведення повітря, вентиляційний двигун AR 400 131 для внутрішнього монтажу, номінальний діаметр витяжної труби 150 мм (м³/год) 330/640/900 330/640/900 330/630/830 330/830/–
Відведення повітря, вентиляційний двигун AR 400 140 для внутрішнього монтажу, номінальний діаметр витяжної труби 200 мм (м³/год) 430/880/1100 430/880/1100 390/830/1000 390/1000/–
Відведення повітря, вентиляційний двигун AR 401 131 для зовнішнього монтажу (м³/год) 280/520/800 280/520/800 230/530/730 260/690/–
Відведення повітря, вентиляційний двигун AR 401 140 для зовнішнього монтажу (м³/год) 380/800/1000 380/800/1000 340/680/800 320/820/–
Рециркуляція, вентиляційний двигун AR 413 120 для внутрішнього монтажу (м³/год) 230/460/670 230/460/670 220/420/600 220/420/600
Продуктивність відведення повітря (DIN EN 61591) з зовнішніми двигунами, мінімальний / максимальний / інтенсивний режим 3x VL 414

Відведення повітря, вентиляційний двигун AR 400 140 для внутрішнього монтажу, номінальний діаметр витяжної труби 200 мм 440/880/1050
Продуктивність відведення повітря (за стандартом DIN EN 61591) з зовнішніми двигунами, мінімальний / максимальний / інтенсивний режим 4x VL 414

Відведення повітря, вентиляційний двигун AR 400 140 для внутрішнього монтажу, номінальний діаметр витяжної труби 200 мм 490/930/1100
Оснащення

Скляна кришка AA 400 230¹ AA 400 200¹
Запірний елемент •
Телескопічний екран • •
Металевий жиропоглинаючий фільтр з нержавіючої сталі з нержавіючої сталі відцентровий відцентровий з нержавіючої сталі з нержавіючої сталі з нержавіючої сталі
Вставка для вловлювання жиру • • • • • • •
Режими потужності (Кількість) 3 3 3 3 3 4
Інтенсивний режим • • • • •
Функція залишкового ходу вентилятора • • • • •
Інтервальна вентиляція • • • •
Акустична / візуальна індикація необхідності заміни жиропоглинаючого фільтра •/– •/– •/– •/–

Розташування елементів управління Кнопки на передній панелі Кнопки на передній панелі Кнопки на передній панелі Кнопки на передній панелі
Регулятор на передній 
панелі AA 490 110

Регулятор на передній 
панелі

Інфрачервоне дистанційне управління
Відображення функцій за допомогою індикатора / дисплея •/– •/– •/– •/– •/– –/–
Світлодіодне освітлення (Вт) 2x10 2x10
Освітлення за допомогою компактної люмінесцентної лампи (Вт) 36 Вт 30 Вт
Освітленість (люкс) 191 191 750 750
Під'єднання до вентиляційної системи знизу / збоку / зверху / ззаду •/–/• •/–/• •/•/– •/•/– •/•/– •/•/– •/•/–
Циліндричний сполучний патрубок, номінальний діаметр 125 мм – – – – AD 724 040¹ AD 724 040¹ AD 724 040¹
Циліндричний сполучний патрубок, номінальний діаметр 150 мм AD 754 045¹ AD 754 045¹ • • – – –
Плаский прямокутний сполучний патрубок, номінальний діаметр 125 мм – – – – – AD 822 042¹ AD 822 042¹
Плаский прямокутний сполучний патрубок, номінальний діаметр 150 мм AD 854 045¹ AD 854 045¹ AD 752 030¹ AD 752 030¹ AD 852 046¹ AD 852 042¹ AD 852 042¹

AD 854 043¹ AD 854 043¹ + AD 852 042¹ + AD 852 042¹
Потужність двигуна (Вт) 280 280
Довжина кабелю живлення (м) 1.75 1.75 2.0 2.0 1.5 1.5 1.0
Підключення

Потужність підключення (Вт) залежить від зовнішнього двигуна
залежить від зовнішнього 
двигуна

316 310
залежить від 
зовнішнього двигуна

залежить від 
зовнішнього двигуна

залежить від 
зовнішнього двигуна

Захист від радіоперешкод • • • • • • •

• Стандартна комплектація.     – Оснащення / аксесуар відсутні.
¹ Спеціальні аксесуари.
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Острівні витяжки.

Тип приладу Острівна витяжка Острівна витяжка Острівна витяжка Острівна витяжка Острівна витяжка Острівна витяжка Острівна витяжка Острівна витяжка Острівна витяжка Острівна витяжка

Нержавіюча сталь AI 400 150 AI 400 120 AI 280 120 AI 230 120³ AI 230 100³ AI 230 190³ AI 240 120³ AI 240 100³ AI 240 190³
Лакований алюміній AI 281 120
Нержавіюча сталь, без мотору AI 482 180
Режим відведення повітря / рециркуляції •/•¹ •/•¹ •/•¹ •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•
Розміри з вентиляційною трубою

Ширина (см) 180 150 120 120 120 100 90 120 100 90
Глибина (см) 70 70 70 70 65 65 60 65 65 60
Мінімальна - максимальна висота, відведення повітря / рециркуляція (см) 70-140 63-139/81-139 63-139/81-139 67-138/84-138 74-92/82-104 74-92/82-104 74-92/82-104 74-92/82-104 74-92/82-104 74-92/82-104
Мінімальна - максимальна вага нетто (кг) 46 44-46 34-36 41-45 40 40 32 40 40 32
Мінімальна - максимальна вага вентиляційних каналів (кг) 22-34 8-14 8-14 8-14
Продуктивність відведення повітря (за стандартом EN 61591), мінімальний / максимальний / інтенсивний режим

В режимі відведення повітря (м³/год) 340/720/1000 340/720/1000 280/470/640² 255/640/892 245/653/871 245/653/871 255/640/892 245/653/871 245/653/871
Продуктивність з ефектом Коанда (м³/год) 45/120/120
В режимі рециркуляції (м³/год) 290/480/500¹ 290/480/500¹ 160/240/260¹ 205/478/575 215/480/575 215/480/575 205/478/575 215/480/575 215/480/575
Продуктивність з ефектом Коанда (м³/год) 65/80/80
Максимальний зворотній тиск при 0 м³/год (Па) 450 450 500 541 541 541 541 541 541
Рівень звукової потужності (за стандартом EN 60704-3), максимальний / інтенсивний режим

Режим відведення повітря (дБ(A) при 1 пВт) 70/72 62/71 62/71 63²/70 62/68 62/68 62/68 62/68 62/68 62/68
Режим рециркуляції (дБ(A) при 1 пВт) 74¹/76¹ 73¹/75¹ 73¹/75¹ 68²/75 68/72 68/72 68/72 68/72 68/72 68/72
Рівень звукового тиску (за стандартом EN 60704-2-13), максимальний / інтенсивний режим

Режим відведення повітря (дБ (А) при 20 мкПа) 56/60 48/57 48/57 49/55 46/52 47/53 47/53 46/52 47/53 47/53
Режим рециркуляції (дБ (А) при 20 мкПа) 62/64 59/61 59/61 54/60 52/56 53/57 53/57 52/56 53/57 53/57
Продуктивність відведення повітря (за стандартом EN 61591) з 
вентиляційними двигунами, мінімальний / максимальний / інтенсивний режим

2 x AR + AA 090

Відведення повітря, вентиляційний двигун AR 400 131 для 
внутрішнього монтажу, номінальний діаметр вхідної труби 150 мм

(м³/год) 620/1380/1700

Відведення повітря, вентиляційний двигун AR 400 140 для 
внутрішнього монтажу, номінальний діаметр вхідної труби 150 мм

(м³/год) 820/1760/2140

Відведення повітря, вентиляційний двигун AR 401 131 для 
зовнішнього монтажу, номінальний діаметр вхідної труби 150 мм

(м³/год) 540/1080/1420

Відведення повітря, вентиляційний двигун AR 401 140 для 
зовнішнього монтажу, номінальний діаметр вхідної труби 150 мм

(м³/год) 660/1420/1760

Оснащення

Ефект Коанда •
Скляна кришка • •
Контурна вентиляція / контурні фільтри •/• •/• • • • • • •
Жиропоглинаючий фільтр з нержавіючої сталі • •
Режими потужності (Кількість) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Інтенсивний режим • • • • • • • • • •
Функція залишкового ходу вентилятора • • • • • • • • • •
Інтервальна вентиляція • • • •
Індикація необхідності заміни жиропоглинаючого фільтра • • • • • • • • • •
Відображення функцій за допомогою індикатора 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Галогенове освітлення (Вт) 4 x 20 4 x 20 3 x 20
Світлодіодне освітлення (Вт) 4 x 5 4 x 5 4 x 5 4 x 5 4 x 5 4 x 5
Освітлення за допомогою компактної люмінесцентної лампи 2 x 36
Освітленість (люкс) 420 500 520 913 730 770 770 730 770 770
Освітлення Soft-Light • • • • • • • • • •
Сполучний патрубок для відведення повітря (ø мм) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Під'єднання до вентиляційної системи зверху / збоку / ззаду / спереду, 
S = за спеціальним замовленням

•/S/S/S •/S/S/S •/S/S/S •/S/S/S •/S/S/S •/S/S/S •/S/S/S •/S/S/S •/S/S/S •/S/S/S

Двигуни (Кількість) 2 1/0 1/0 1 1 1 1 1 1 1
Потужність двигуна (Вт) 275 260 260 260 260 260 260 260 260
Довжина кабелю живлення (м) 1,5 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Мінімальна відстань до робочої поверхні
Для газових приладів з загальною потужністю підключення газу більше / 
менше 12 кВт

(см) 65/70 70/70 70/70 65/70 65/70 65/70 65/70 65/70 65/70 65/70

Для електричних приладів (см) 55 60 60 55 55 55 55 55 55 55
Підключення

Потужність підключення (Вт)
залежить від зовнішнього 
двигуна

435 320 332 280 280 280 280 280 280

Захист від радіоперешкод • • • • • • • • • •

• Стандартна комплектація.     – Оснащення / аксесуар відсутні.
¹ При високій продуктивності в режимі рециркуляції можливе сильне падіння продуктивності та суттєве підвищення рівня шуму у порівнянні 
з роботою приладу в режимі відведення повітря.
² Ефект Коанда уможливлює роботу на нижчих рівнях потужності.
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Витяжки для настінного монтажу.

Тип приладу
Витяжка для 
настінного монтажу

Витяжка для 
настінного монтажу

Витяжка для 
настінного монтажу

Витяжка для 
настінного монтажу

Витяжка для 
настінного монтажу

Витяжка для 
настінного монтажу

Нержавіюча сталь AW 400 150 AW 400 120 AW 400 190 AW 280 120 AW 280 190
Лакований алюміній AW 281 120 AW 281 190
Нержавіюча сталь, без мотору AW 482 180 AW 402 150 AW 402 120 AW 402 190
Режим відведення повітря / рециркуляції •/•¹ •/•¹ •/•¹ •/•¹ •/• •/•
Розміри з вентиляційною трубою

Ширина (см) 180 150 120 90 120 90
Глибина (см) 52 55 55 55 54 54
Мінімальна - максимальна висота, відведення повітря / рециркуляція (см) 70-140 64-142/75-142 64-142/75-142 65-142/76-142 65-141/76-141 65 – 141/76 – 141
Мінімальна - максимальна вага нетто (кг) 39 35-37 28-31 24-26 34 30
Мінімальна - максимальна вага вентиляційних каналів (кг) 7-11 7-11 7-11 7-11 7-11 7 -11
Продуктивність відведення повітря (за стандартом EN 61591), мінімальний / максимальний / інтенсивний режим

В режимі відведення повітря (м³/год) 300/580/800 300/580/800 270/520/740 270/450/610² 270/440/600²
Продуктивність з ефектом Коанда (м³/год) 50/80/80 50/80/80
В режимі рециркуляції (м³/год) 240/420/490¹ 240/420/490¹ 230/400/470¹ 170/250/300 170/250/300
Продуктивність з ефектом Коанда (м³/год) 70/100/100 70/100/100
Максимальний зворотній тиск при 0 м³/год (Пa) 490 410 410 410 405
Рівень звукової потужності (за стандартом EN 60704-3), максимальний / інтенсивний режим

Режим відведення повітря (дБ(A) при 1 пВт) 70/72 59/70 59/70 57/66 61²/69 61/69
Режим рециркуляції (дБ(A) при 1 пВт) 74¹/76¹ 71¹/75¹ 71¹/75¹ 69¹/71¹ 70²/72 70/72
Рівень звукового тиску (за стандартом EN 60704-2-13), максимальний / інтенсивний режим

Режим відведення повітря (дБ (А) при 20 мкПа) 56/60 45/56 45/56 41/52 47/54 47/54
Режим рециркуляції (дБ (А) при 20 мкПа) 62/64 57/61 57/61 55/57 56/60 56/60

Продуктивність відведення повітря (за стандартом EN 61591) з 
вентиляційними двигунами, мінімальний / максимальний / інтенсивний режим

2 x AR + AA 090
Відведення через 
канал з номінальним 
діаметром 200 мм

Відведення через 
канал з номінальним 
діаметром 200 мм

Відведення через канал з 
номінальним діаметром 200 мм

Відведення повітря, вентиляційний двигун AR 400 131 для 
внутрішнього монтажу, номінальний діаметр вхідної труби 150 мм

(м³/год) 620/1380/1700 310/690/850 310/690/850 310/690/850

Відведення повітря, вентиляційний двигун AR 400 140 для 
внутрішнього монтажу, номінальний діаметр вхідної труби 150 мм

(м³/год) 820/1760/2140 410/880/1,070 410/880/1070 410/880/1070

Відведення повітря, вентиляційний двигун AR 401 131 для 
зовнішнього монтажу, номінальний діаметр вхідної труби 150 мм

(м³/год) 540/1080/1420 270/490/710 270/490/710 270/490/710

Відведення повітря, вентиляційний двигун AR 401 140 для 
зовнішнього монтажу, номінальний діаметр вхідної труби 150 мм

(м³/год) 660/1420/1760 330/710/880 330/710/880 330/710/880

Оснащення

Ефект Коанда • •
Скляна кришка • • •
Контурна вентиляція / контурні фільтри •/• •/• •/•
Жиропоглинаючий фільтр з нержавіючої сталі • • • • • •
Режими потужності (Кількість) 3 3 3 3 3 3
Інтенсивний режим • • • • • •
Функція залишкового ходу вентилятора • • • • • •
Інтервальна вентиляція • • • • • •
Індикація необхідності заміни жиропоглинаючого фільтра • • • • • •
Відображення функцій за допомогою індикатора • • • • • •
Галогенове освітлення (Вт) 4 x 20 4 x 20 3 x 20 3 x 20
Світлодіодне освітлення (Вт)
Освітлення за допомогою компактної люмінесцентної лампи 2 x 36 2 x 36
Освітленість (люкс) 290 420 520 520 962 1276
Освітлення Soft-Light • • • •
Сполучний патрубок для відведення повітря (ø мм) 150 150 150 150 150 150
Під'єднання до вентиляційної системи зверху / збоку / ззаду / спереду, 
S = за спеціальним замовленням

•/S/•/S •/S/•/S •/S/•/S •/S/•/S •/S/•/S •/S/•/S

Двигуни (Кількість) 2 1/0 1/0 1/0 1 1
Потужність двигуна (Вт) 260 260 215 215 215
Довжина кабелю живлення (м) 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Мінімальна відстань до робочої поверхні
Для газових приладів з загальною потужністю підключення газу більше / 
менше 12 кВт

(см) 65/70 70/70 70/70 70/70 70/70 70/70

Для електричних приладів (см) 55 60 60 60 60 60
Підключення

Потужність підключення (Вт)
залежить від зовнішнього 
двигуна

340 320 275 295 295

Захист від радіоперешкод • • • • • •

• Стандартна комплектація.     – Оснащення / аксесуар відсутні.
¹ При високій продуктивності в режимі рециркуляції можливе сильне падіння продуктивності та суттєве підвищення рівня шуму у порівнянні 
з роботою приладу в режимі відведення повітря.
² Ефект Коанда уможливлює роботу на нижчих рівнях потужності.
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Тип приладу
Витяжка для 
настінного монтажу

Витяжка для 
настінного монтажу

Витяжка для 
настінного монтажу

Витяжка для 
настінного монтажу

Витяжка для 
настінного монтажу

Витяжка для 
настінного монтажу

Нержавіюча сталь AW 230 190 AW 230 170 AW 220 120 AW 240 190 AW 240 170 AW 250 191
Лакований алюміній AW 221 120 AW 241 190
Нержавіюча сталь, без мотору
Режим відведення повітря / рециркуляції •/•¹ •/•¹ •/• •/•¹ •/•¹ •/•¹
Розміри з вентиляційною трубою

Ширина (см) 90 70 120 90 70 90
Глибина (см) 50 50 50 50 50 417
Мінімальна - максимальна висота, відведення повітря / рециркуляція (см) 67-95/85-115 67-95/85-115 65-141/65-152 65-95/85-115 65-95/85-115 86-115/100-134
Мінімальна - максимальна вага нетто (кг) 21 21 20 23 23 22
Мінімальна - максимальна вага вентиляційних каналів (кг) 4-10
Продуктивність відведення повітря (за стандартом EN 61591), мінімальний / максимальний / інтенсивний режим

В режимі відведення повітря (м³/год) 243/639/827 239/586/740 310/510/720 243/639/827 239/586/740 225/585/749
Продуктивність з ефектом Коанда (м³/год)
В режимі рециркуляції (м³/год) 205/450/535 196/429/458 230/380/440 205/450/535 196/429/458 195/430/510
Продуктивність з ефектом Коанда (м³/год)
Максимальний зворотній тиск при 0 м³/год (Па) 541 481 470 541 481 541
Рівень звукової потужності (за стандартом EN 60704-3), максимальний / інтенсивний режим

Режим відведення повітря (дБ(A) при 1 пВт) 64/69 65/71 58/64 64/69 65/71 62/67
Режим рециркуляції (дБ(A) при 1 пВт) 70/74 70/73 68/71 70/74 70/73 68/73
Рівень звукового тиску (за стандартом EN 60704-2-13), максимальний / інтенсивний режим

Режим відведення повітря (дБ (А) при 20 мкПа) 50/55 51/57 44/50 50/55 51/57 48/53
Режим рециркуляції (дБ (А) при 20 мкПа) 56/59 55/59 54/57 56/59 55/59 53/57
Продуктивність відведення повітря (за стандартом EN 61591) з вентиляційними двигунами, мінімальний / максимальний / інтенсивний режим
Відведення повітря, вентиляційний двигун AR 400 131 для 
внутрішнього монтажу, номінальний діаметр вхідної труби 150 мм

(м³/год)

Відведення повітря, вентиляційний двигун AR 400 140 для 
внутрішнього монтажу, номінальний діаметр вхідної труби 150 мм

(м³/год)

Відведення повітря, вентиляційний двигун AR 401 131 для 
зовнішнього монтажу, номінальний діаметр вхідної труби 150 мм

(м³/год)

Відведення повітря, вентиляційний двигун AR 401 140 для 
зовнішнього монтажу, номінальний діаметр вхідної труби 150 мм

(м³/год)

Оснащення

Ефект Коанда
Скляна кришка
Контурна вентиляція / контурні фільтри •/• •/• •/• •/• •/• •/•
Жиропоглинаючий фільтр з нержавіючої сталі •
Режими потужності (Кількість) 3 3 3 3 3 3
Інтенсивний режим • • • • • •
Функція залишкового ходу вентилятора • • • • • •
Інтервальна вентиляція •
Індикація необхідності заміни жиропоглинаючого фільтра • • • • • •
Відображення функцій за допомогою індикатора • • • • • •
Галогенове освітлення (Вт) 4 x 20
Світлодіодне освітлення (Вт) 3 x 5 2 x 5 3 x 5 2 x 5 3 x 5
Освітлення за допомогою компактної люмінесцентної лампи
Освітленість (люкс) 731 817 520 731 817 578
Освітлення Soft-Light • • • • • •
Сполучний патрубок для відведення повітря (ø мм) 150 150 150 150 150 150
Під'єднання до вентиляційної системи зверху / збоку / ззаду / спереду, 
S = за спеціальним замовленням

•/S/•/S •/S/•/S •/S/•/S •/S/•/S •/S/•/S •/S/•/S

Двигуни (Кількість) 1 1 1 1 1 1
Потужність двигуна (Вт) 260 260 215 260 260 260
Довжина кабелю живлення (м) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Мінімальна відстань до робочої поверхні
Для газових приладів з загальною потужністю підключення газу більше / 
менше 12 кВт

(см) 65/70 65/70 65/70 65/70 65/70 50/70

Для електричних приладів (см) 55 55 55 55 55 40
Підключення

Потужність підключення (Вт) 275 270 295 275 270 275
Захист від радіоперешкод • • • • • •

• Стандартна комплектація.     – Оснащення / аксесуар відсутні.
¹ При високій продуктивності в режимі рециркуляції можливе сильне падіння продуктивності 
та суттєве підвищення рівня шуму у порівнянні з роботою приладу в режимі відведення повітря.
² Ефект Коанда уможливлює роботу на нижчих рівнях потужності.

Витяжки для настінного монтажу.
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Витяжки з пласким телескопічним екраном.

Тип приладу
Витяжка з пласким 
телескопічним екраном

Витяжка з пласким 
телескопічним екраном

Фарбована нержавіюча сталь AH 900 191/161
Алюміній AF 280 190/160
Режим відведення повітря / рециркуляції •/• •/•
Розміри

Ширина (см) 90; 60 90; 60
Глибина (см) 30 28
Глибина з висунутим телескопічним екраном (см) 48 43
Висота (см) 43 48
Вага нетто (кг) 22; 15 15; 13
Продуктивність відведення повітря (EN 61591), мінімальний / максимальний / інтенсивний режим

В режимі відведення повітря (м³/год) 290/440/600 230/450/700
В режимі рециркуляції (м³/год) 160/280/370 170/330/430
Максимальний зворотній тиск при 0 м³/год (Па) 460 420
Рівень звукової потужності (EN 60704-3), максимальний / інтенсивний режим

Режим відведення повітря (дБ(A) при 1 пВт) 54/62 59/62
Режим рециркуляції (дБ(A) при 1 пВт) 64/71 64/69
Рівень звукового тиску (за стандартом EN 60704-2-13), максимальний / інтенсивний режим

Режим відведення повітря (дБ (А) при 20 мкПа) 40/48 47/50
Режим рециркуляції (дБ (А) при 20 мкПа) 50/57 52/57
Оснащення

Скляна кришка •
Металевий жиропоглинаючий фільтр висувний картриджний
Режими потужності (Кількість) 3 3
Інтенсивний режим • •
Функція залишкового ходу вентилятора • •
Інтервальна вентиляція • •
Індикація необхідності заміни жиропоглинаючого фільтра • •

Розташування елементів управління
Кнопки на 
передній панелі

Індивідуальне 
розміщення кнопок

Відображення функцій за допомогою індикатора / дисплея •/– –/•
Галогенове освітлення (Вт) 3 x 20; 2 x 20
Освітлення за допомогою компактної люмінесцентної лампи (Вт) 2 x 24; 36
Освітленість (люкс) 650; 680 500; 450
Освітлення Soft-Light •
Сполучний патрубок для відведення повітря (ø мм) 150 150/125
Під'єднання до вентиляційної системи зверху / збоку / ззаду / спереду, 
S = за спеціальним замовленням

•/–/–/– •/–/–/–

Двигуни (Кількість) 1 1
Потужність двигуна (Вт) 190 200
Довжина кабелю живлення (м) 1,5 1,5
Мінімальна відстань до робочої поверхні
Для газових приладів з загальною потужністю підключення газу більше / 
менше 12 кВт

(см) 60/70 65/70

Для електричних приладів (см) 47 43
Підключення

Потужність підключення (Вт) 240; 230 260; 240
Захист від радіоперешкод • •

• Стандартна комплектація.     – Оснащення / аксесуар відсутні.

Вбудовувані витяжні елементи

Тип приладу Вбудовуваний витяжний елемент

Фарбована нержавіюча сталь AH 273 150
Режим відведення повітря / рециркуляції •/•
Розміри

Ширина  (см) 73/53
Глибина  (см) 34,6
Висота  (см) 31 (корпус)
Вага нетто  (кг) 10
Продуктивність відведення повітря (за стандартом EN 61591), мінімальний / максимальний / інтенсивний режим

В режимі відведення повітря (м³/год) 220/400/600
В режимі рециркуляції (м³/год) 180/320/420
Максимальний зворотній тиск при 0 м³/год (Па) 360
Рівень звукової потужності (за стандартом EN 60704-3), максимальний / інтенсивний режим

Режим відведення повітря (дБ(A) при 1 пВт) 58/67
Режим рециркуляції (дБ(A) при 1 пВт) 61/69
Рівень звукового тиску (за стандартом EN 60704-2-13), максимальний / інтенсивний режим

Режим відведення повітря (дБ (А) при 20 мкПа) 46/55
Режим рециркуляції (дБ (А) при 20 мкПа) 49/57
Оснащення

Скляна кришка
Металевий жиропоглинаючий фільтр картриджний
Режими потужності (Кількість) 3
Інтенсивний режим •
Функція залишкового ходу вентилятора
Інтервальна вентиляція
Індикація необхідності заміни жиропоглинаючого фільтра
Розташування елементів управління Пересувний перемикач на нижній панелі
Відображення функцій за допомогою індикатора / дисплея
Галогенове освітлення (Вт) 2 x 20
Освітлення за допомогою компактної люмінесцентної лампи (Вт)
Освітленість (люкс) 360
Освітлення Soft-Light
Сполучний патрубок для відведення повітря (ø мм) 150/120
Під'єднання до вентиляційної системи зверху / збоку / ззаду / спереду, 
S = за спеціальним замовленням 

•/–/–/–

Двигуни (Кількість) 1
Потужність двигуна (Вт) 200
Довжина кабелю живлення (м) 1,3
Мінімальна відстань до робочої поверхні
Для газових приладів з загальною потужністю підключення газу більше / 
 менше 12 кВт

(см) 65/70

Для електричних приладів (см) 65
Підключення

Потужність підключення (Вт) 240
Захист від радіоперешкод •

• Стандартна комплектація.     – Оснащення / аксесуар відсутні.
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Зовнішні вентиляційні двигуни.

Тип вентиляційного двигуна
Для встановлення на 
зовнішній стіні

Для встановлення 
на зовнішній стіні

Для встановлення у 
приміщенні

Для встановлення 
у приміщенні

Для встановлення  
у цоколі

Для встановлення  
у приміщенні; для роботи в 
режимі рециркуляції

Нержавіюча сталь AR 401 140 AR 401 131
Оцинкований метал AR 400 140 AR 400 131 AR 403 120 AR 413 120
Режим відведення повітря / рециркуляції •/– •/– •/– •/– •/– –/•
Варіанти встановлення

На полиху крівлю (окрім шиферу) AA 401 910¹ AA 401 910¹
На зовнішню стіну • •
На внутрішню стіну • • •
В тумбу • • • •
На горище • • •
У підвал • •
Розміри

Ширина (мм) 366 366 511 511 407 560
Глибина (мм) 257 257 425 425 445 460
Висота (мм) 460 460 256 256 99 255
Вага нетто (кг) 15 13 15 13 8 19
Продуктивність відведення повітря (EN 61591), 
1 / 2 / 3 /4 режим потужності2

Номінальний діаметр 
200 мм

Номінальний діаметр 
200 мм

Номінальний діаметр 
200 мм

Номінальний діаметр 
150 мм

Номінальний діаметр 
150 мм

В режимі відведення повітря (м³/год) 400/550/860/1100 310/450/590/850 460/650/930/1210 360/530/700/950 480/690
В режимі рециркуляції (м³/год) 230/330/480/700
Максимальний зворотній тиск при 0 м³/год (Па) 605 505 600 520 520  
Оснащення

Сполучний патрубок для відведення повітря (ø мм) 200 200 200/4x150 200/4x150 1x150 2x150
Сполучний патрубок для подачі повітря (ø мм) – – 200 200 221
Двигуни (Кількість) 1 1 1 1 1 1
Потужність двигуна (Вт) 520 355 520 355 150 150
Довжина кабелю живлення (м) 1 1 1 1 1 1
Додатковий з'єднувальний кабель у комплекті (для використання в 
якості подовжувача)

• • • •

Інформація щодо підключення у комбінації з витяжним елементом

Захист від радіоперешкод • • • • • •

• Стандартна комплектація.     – Оснащення / аксесуар відсутні.
¹ Спеціальний аксесуар.
² В залежності від конкрентного приладу маються на увазі рівні потужності 1–4 або 1 / 2 / 3 / інтенсивний режим.
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RB 472

Лід

Висувна
шухляда

RB 472

,

RC 472 RC 462

Прилади для охолодження та заморожуванння продуктів Vario серії 400

Ніша заввишки 213 см

FC: Зона збереження свіжості «Fresh cooling»

FC 0 °C: Зона збереження свіжості «Fresh cooling» за температури близько 0 °C

W: Відділення для зберігання вина

D: Диспенсер для приготування льоду та охолодження води

Лід: Льодогенератор

Лід

Висувна шухляда

,

RB 491

Висувна шухляда

Лід

,

RY 491

Лід

RF 471

Лід

RF 463

Лід

RF 461

Лід

,

RF 413 RW 464

Лід

,

RF 411

,

RW 414

Огляд.

Cooling appliances

Прилади для охолодження та заморожуванння продуктів Vario серії 200

Ніша заввишки 178 см

Ніша заввишки 140 см

RB 289

RS 295

RB 287 RT 289 RC 289 RF 287

RC 249 RF 247

Лід

,

RT 249

Огляд.

RB 295
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F

Ніша заввишки 178 см

Ніша заввишки 140 см

Ніша заввишки 82 см / Встановлення під стільницю

Інші прилади для охолодження та заморожуванння продуктів

RC 242RT 242

RC 200 RF 200RT 200

Ніша заввишки 123 см

Огляд.

Ніша заввишки 200 см

RB 292 RB 282 RC 282

RC 222 RC 222 (203)RT 222 RT 222 (203)

FC 0 ∘CFC 0 ∘C FC

Шафа для зберігання вина

Ніша заввишки 213 см

Ніша заввишки 123 см Ніша заввишки 82 см / Встановлення під стільницю

RW 424 RW 404

RW 414RW 464

,

     Огляд.
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Максимальні розміри фронтальних панель дверцят
вказано з розрахунку на 3 мм зазору.

R Y 492 301  
З зоною збереження свіжості «Fresh 
cooling»   
Повністю вбудовуваний прилад  
Ширина ніші: 91,4 см   
Висота ніші: 213,4 см   
Холодильна камера з двома 
дверцятами  

Аксесуари, що входять до 
комплектаціі
1 лоток для яєць з кришкою
1 лопатка для льоду

Аксесуари, необхідні для монтажу
R A 460 000 

Аксесуар для монтажу холодильників 
по типу side-by-side впритул ручка до 
ручки. При відстані між приладами 
понад 160 мм використання 
аксесуару не обов'язкове.
R A 460 011 

Додатковий боковий нагрівальний 
елемент. Аксесуар для монтажу 
приладів впритул ручка до петлі або 
петля до петлі. При відстані між 
приладами понад 160 мм 
використання аксесуару не 
обов'язкове.

Аксесуари для монтажу
R A 421 912 

Декоративні панелі дверцят з 
нержавіючої сталі з ручками 
Для RY 491/492, товщина панелі: 
19 мм.
R A 421 932 

Декоративні панелі дверцят з 
алюмінію з ручками  
Для RY 491/492, товщина панелі: 
19 мм. .
R A 423 910 

Набір декоративних панелей з 
нержавіючої сталі 
Для встановлення на бокові стінки, 
верхню та цокольну панель окремо 
встановлюваних приладів RB/RY 491. 
Декоративні панелі дверцят та 
вентиляційні решітки з нержавіючої 
сталі замовляються окремо. 
Розміри приладу з встановленими 
панелями: ширина - 96 см, висота - 
215 см, глибина - 63 см. 
При використанні даного аксесуару 
прилад необхідно зафіксувати, 
прикріпивши верхню частину задньої 
панелі до стіни.
R A 425 110 

Ручка дверцят, довга; матеріал: 
нержавіюча сталь 
Потрійне кріплення; довжина: 
1131 мм; необхідна відстань між 
кожним отвором для кріплень: 554 мм.

R A 425 130 

Ручка дверцят, довга; матеріал: 
алюміній 
Потрійне кріплення; довжина: 
1131 мм; необхідна відстань між 
кожним отвором для кріплень: 554 мм.
R A 425 910 

Ручка дверцят, коротка; матеріал: 
нержавіюча сталь 
Для RB/RY 491/492; подвійне 
кріплення; довжина: 810 мм; 
необхідна відстань між кожним 
отвором для кріплень: 787 мм.
R A 425 930 

Ручка дверцят, коротка; матеріал: 
алюміній 
Для RB/RY 491/492; подвійне 
кріплення; довжина: 810 мм; 
необхідна відстань між кожним 
отвором для кріплень: 787 мм.
R A 460 030 

З'єднувальний елемент для 
вертикально розділених фронтальних 
панелей (для холодильників з 
нижньою морозильною камерою)
R A 461 911 

Цокольна вентиляційна решітка з 
нержавіючої сталі 
Для RB 491/492 та RY 491/492.

Аксесуари, що замовляються окремо
R A 030 100 

Контейнер для зберігання продуктів з 
прозорою кришкою.

Холодильник з морозильною 
камерою Vario серії 400
R Y 492

 – Поверхня внутрішньої камери з 
нержавіючої сталі

 – Бездоганна концепція освітлення
 – Полички з суцільного алюмінію на 

дверцятах
 – Корисний об'єм приладу: 530 л
 – Інтегрований льодогенератор зі 

стаціонарним підключенням до 
системи водопостачання

 – Скляна поличка з приводом для 
регулювання за висотою у стані 
повного завантаження

 – Асиметрично розділена скляна 
поличка

 – Повністю висувна шухляда 
морозильної камери з 
ергономічним розподілом 
внутрішнього простору

 – Клас енергоспоживання: A+ 

Управління
Електронне регулювання 
температури з індикацією обраного 
рівня на цифровому дисплеї.

Технічні характеристики
Динамічний розподіл холодного 
повітря. 
Автоматичне розморожування з 
випаровуванням талої води. 
Антибактеріальний вугільний 
повітряний фільтр. 
Економічний режим роботи приладу 
"Відпустка". 
Акустичний сигнал при відчиненні 
дверцят чи у випадку виникнення 
несправностей.

Холодильна камера
Корисний об'єм: 355 л. 
Технологія No-Frost з функцією 
швидкого охолодження. 
Можливість регулювання температури 
у діапазоні від +2 °C до +8 °C. 
2 полички із загартованого скла, що 
переставляються за висотою, одна з 
них - за допомогою приводу. 
1 асиметрично розділена поличка із 
загартованого скла, що 
пересувається вручну. 
2 повністю висувні контейнери з 
прозорою фронтальною поверхнею. 
Яскраве освітлення внутрішньої 
камери за допомогою світлових 
елементів, розташованих на боковій 
стінці холодильної камери. 
4 дверні полички, що 
переставляються за висотою, в тому 
числі 2 глибокі. 
2 дверні полички з прозорою 
кришкою.

Зона збереження свіжості
Корисний об'єм: 25 л. 
Технологія No-Frost. 
1 повністю висувний контейнер для 
зберігання свіжих продуктів з 
прозорою фронтальною поверхнею 
по всій ширині та можливістю 
регулювання рівня вологості вручну.

Морозильна камера
Корисний об'єм: 146 л. 
Технологія No-Frost з функцією 
швидкого заморожування.
Можливість регулювання температури 
у діапазоні від -14 °C до -25 °C. 
Клас потужності заморожування: **** 
Продуктивність заморожування 
за 24 год: 23 кг. 
Підтримання рівня температури у 
випадку вимкнення енергопостачання 
впродовж 22 годин. 

2 повністю висувні контейнери для 
заморожування. 
Внутрішнє освітлення за допомогою 
2 точкових світлових елементів.

Льодогенератор
Інтегрований у морозильну камеру; 
стаціонарне підключення до системи 
водопостачання. 
Можливість відключення. 
Продуктивність приготування льоду 
за 24 год: близько 1,7 кг. 
Знімний контейнер для кубиків льоду 
місткістю близько 2 кг.

Споживання ресурсів
Річне споживання електроенергії: 
420 кВт-год. 
Звукова потужність: 42 дБ.

Особливості вбудовування
Кріплення петлі безпосередньо до 
меблевої панелі дверцят.
Кут відчинення дверцят 115° з 
можливістю обмеження до 90°.
Максимальна допустима вага 
меблевої панелі дверцят:
57 кг на кожні дверцята.
10 кг на шухляду морозильної камери.
Запірний клапан системи підведення 
води має розташовуватись збоку від 
приладу у легкодоступному місці.
Якщо тиск води перевищує 0,8 МПа 
(8 бар), у місці підключення шлангу 
підведення води до системи 
водопостачання необхідно встановити 
редуктор тиску води. 
 
Додаткові вказівки щодо вбудовування 
вказані на стор. 266-267. 

Підключення
Потужність підключення: 0,574 кВт. 
Кабель живлення завдовжки 3,0 м зі 
штекером. 
Можливість підключення до системи 
водопостачання. 
Шланг підведення води завдовжки 
2,0 м з різьбою 3/4 ". 
Допустимий тиск води: 2-8 бар.
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Максимальні розміри фронтальних панель дверцят вказано
з розрахунку на 3 мм зазору.

R B 492 301  
З зоною збереження свіжості 
«Fresh cooling»
Повністю вбудовуваний прилад
Ширина ніші: 91,4 см
Висота ніші: 213,4 см
Холодильна камера з одними 
дверцятами
R B 472 301  
З зоною збереження свіжості «Fresh 
cooling» 
Повністю вбудовуваний прилад 
Ширина ніші: 76,2 см 
Висота ніші: 213,4 см 
Холодильна камера з одними 
дверцятами

Аксесуари, що входять до 
комплектаціі
1 лоток для яєць з кришкою
1   лопатка для льоду

Аксесуари, необхідні для монтажу
R A 460 000 

Аксесуар для монтажу холодильників 
по типу side-by-side впритул ручка до 
ручки. При відстані між приладами 
понад 160 мм використання 
аксесуару не обов'язкове.
R A 460 011 

Додатковий боковий нагрівальний 
елемент. Аксесуар для монтажу 
приладів впритул ручка до петлі або 
петля до петлі. При відстані між 
приладами понад 160 мм 
використання аксесуару не 
обов'язкове.

Аксесуари для монтажу
R A 421 712 

Декоративні панелі дверцят з 
нержавіючої сталі з ручками 
Для RB 472, товщина панелі 19 мм.
R A 421 732 

Декоративні панелі дверцят з 
алюмінію з ручками 
Для RB 472, товщина панелі 19 мм.
R A 421 910 

Декоративні панелі дверцят з 
нержавіючої сталі з ручками 
Для RB 491, товщина панелі 19 мм.
R A 421 930 

Декоративні панелі дверцят з 
алюмінію з ручками 
Для RB 491, товщина панелі 19 мм.

R A 423 910 

Набір декоративних панелей з 
нержавіючої сталі 
Для встановлення на бокові стінки, 
верхню та цокольну панель окремо 
встановлюваних приладів RB/RY 491. 
Декоративні панелі дверцят та 
вентиляційні решітки з нержавіючої 
сталі замовляються окремо. 
Розміри приладу з встановленими 
панелями: ширина - 96 см, висота - 
215 см, глибина - 63 см. 
При використанні даного аксесуару 
прилад необхідно зафіксувати, 
прикріпивши верхню частину задньої 
панелі до стіни.
R A 425 110 

Ручка дверцят, довга; матеріал: 
нержавіюча сталь 
Потрійне кріплення; довжина: 1131 мм; 
необхідна відстань між кожним 
отвором для кріплень: 554 мм.
R A 425 130 

Ручка дверцят, довга; матеріал: 
алюміній 
Потрійне кріплення; довжина: 1131 мм; 
необхідна відстань між кожним 
отвором для кріплень: 554 мм.
R A 425 710 

Ручка дверцят, коротка; матеріал: 
нержавіюча сталь 
Для RB 472; подвійне кріплення; 
довжина: 658 мм; необхідна відстань 
між кожним отвором для кріплень: 
637 мм.
R A 425 730 

Ручка дверцят, коротка; матеріал: 
алюміній 
Для RB 472; подвійне кріплення; 
довжина: 658 мм; необхідна відстань 
між кожним отвором для кріплень: 
637 мм.
R A 425 910 

Ручка дверцят, коротка; матеріал: 
нержавіюча сталь 
Для RB/RY 491/492; подвійне 
кріплення; довжина: 810 мм; 
необхідна відстань між кожним 
отвором для кріплень: 787 мм.
R A 425 930 

Ручка дверцят, коротка; матеріал: 
алюміній 
Для RB/RY 491/492; подвійне 
кріплення; довжина: 810 мм; 
необхідна відстань між кожним 
отвором для кріплень: 787 мм.
R A 460 030 

З'єднувальний елемент для 
вертикально розділених фронтальних 
панелей (для холодильників з 
нижньою морозильною камерою)
R A 461 715 

Цокольна вентиляційна решітка з 
нержавіючої сталі 
Для RB 472.
R A 461 911 

Цокольна вентиляційна решітка з 
нержавіючої сталі 
Для RB 491/492 та RY 491/492.

Аксесуари, що замовляються окремо
R A 030 100 

Контейнер для зберігання продуктів з 
прозорою кришкою.

Холодильник з морозильною 
камерою Vario серії 400
R B 492/R B 472

 – Поверхня внутрішньої камери з 
нержавіючої сталі

 – Бездоганна концепція освітлення
 – Полички з суцільного алюмінію на 

дверцятах
 – Корисний об'єм приладу: 

530/438 л
 – Інтегрований льодогенератор зі 

стаціонарним підключенням до 
системи водопостачання

 – Скляна поличка з приводом для 
регулювання за висотою у стані 
повного завантаження

 – Асиметрично розділена скляна 
поличка

 – Повністю висувна шухляда 
морозильної камери з 
ергономічним розподілом 
внутрішнього простору

 – Клас енергоспоживання: A+ 

Управління
Електронне регулювання 
температури з індикацією обраного 
рівня на цифровому дисплеї.

Технічні характеристики
Динамічний розподіл холодного 
повітря. 
Автоматичне розморожування з 
випаровуванням талої води. 
Антибактеріальний вугільний 
повітряний фільтр. 
Економічний режим роботи приладу 
"Відпустка". 
Акустичний сигнал при відчиненні 
дверцят чи у випадку виникнення 
несправностей.

Холодильна камера
Корисний об'єм: 361/300 л. 
Технологія No-Frost з функцією 
швидкого охолодження. 
Можливість регулювання температури 
у діапазоні від +2 °C до +8 °C. 
2/3 полички із загартованого скла, що 
переставляються за висотою, одна з 
них - за допомогою приводу. 
1 асиметрично розділена поличка із 
загартованого скла, що 
пересувається вручну. 
1/0 повністю висувний контейнер з 
прозорою фронтальною поверхнею.
Яскраве освітлення внутрішньої 
камери за допомогою світлових 
елементів, розташованих на боковій 
стінці холодильної камери. 
1/2 дверні полички, що 
переставляються за висотою, в тому 
числі 1 глибока. 
1 дверна поличка з прозорою 
кришкою.

Зона збереження свіжості
Корисний об'єм: 25/19 л. 
Технологія No-Frost. 
1 повністю висувний контейнер для 
зберігання свіжих продуктів з 
прозорою фронтальною поверхнею 
по всій ширині та можливістю 
регулювання рівня вологості вручну.

Морозильна камера
Корисний об'єм: 146/119 л. 
Технологія No-Frost з функцією 
швидкого заморожування.
Можливість регулювання температури 
у діапазоні від -14 °C до -25 °C. 
Клас потужності заморожування: **** 
Продуктивність заморожування за 
24 год: 23/14 кг. 
Підтримання рівня температури у 
випадку вимкнення енергопостачання 

впродовж 22/18 годин. 
2 повністю висувні контейнери для 
заморожування. 
Внутрішнє освітлення за допомогою 
1/2 точкових світлових елементів.

Льодогенератор
Інтегрований у морозильну камеру; 
стаціонарне підключення до системи 
водопостачання. 
Можливість відключення. 
Продуктивність приготування льоду 
за 24 год: близько 1,7 кг. 
Знімний контейнер для кубиків льоду 
місткістю близько 3 кг.

Споживання ресурсів
Річне споживання електроенергії: 
420/292 кВт-год. 
Звукова потужність: 42/43 дБ.

Особливості вбудовування
Кріплення петлі безпосередньо до 
меблевої панелі дверцят.
Правостороннє навішування дверцят 
з можливістю перенавішування.
Кут відчинення дверцят 115° з 
можливістю обмеження до 90°.
Максимальна допустима вага 
меблевої панелі дверцят:
35 кг на дверцята холодильної 
камери.
10 кг на шухляду морозильної 
камери.
Запірний клапан системи підведення 
води має розташовуватись збоку від 
приладу у легкодоступному місці.
Якщо тиск води перевищує 0,8 МПа 
(8 бар), у місці підключення шлангу 
підведення води до системи 
водопостачання необхідно встановити 
редуктор тиску води.
 
Додаткові вказівки щодо вбудовування 
вказані на стор. 266-267.

Підключення
Потужність підключення: 
0,574/0,177 кВт. 
Кабель живлення завдовжки 3,0 м зі 
штекером. 
Можливість підключення до системи 
водопостачання. 
Шланг підведення води завдовжки 
2,0 м з різьбою 3/4 ". 
Допустимий тиск води: 2-8 бар.
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Максимальні розміри фронтальних панель дверцят вказано
з розрахунку на 3 мм зазору.

Максимальні розміри фронтальних панель дверцят вказано
з розрахунку на 3 мм зазору.

R C 472 301  
З зоною збереження свіжості за 
температури близько 0 °C
Повністю вбудовуваний прилад
Ширина ніші: 76,2 см
Висота ніші: 213,4 см
R C 462 301  
З зоною збереження свіжості за 
температури близько 0 °C 
Повністю вбудовуваний прилад 
Ширина ніші: 61 см 
Висота ніші: 213,4 см 

Аксесуари, що входять до 
комплектаціі
1 лоток для яєць з кришкою

Аксесуари, необхідні для монтажу
R A 460 000 

Аксесуар для монтажу холодильників 
по типу side-by-side впритул ручка до 
ручки. При відстані між приладами 
понад 160 мм використання 
аксесуару не обов'язкове.
R A 460 011 

Додатковий боковий нагрівальний 
елемент. Аксесуар для монтажу 
приладів впритул ручка до петлі або 
петля до петлі. При відстані між 
приладами понад 160 мм 
використання аксесуару не 
обов'язкове.

Аксесуари для монтажу
R A 421 610 

Декоративна панель дверцят з 
нержавіючої сталі з ручкою 
Для приладів завширшки 61 см, 
товщина панелі 19 мм.
R A 421 630 

Декоративна панель дверцят з 
алюмінію з ручкою 
Для приладів завширшки 61 см, 
товщина панелі 19 мм.
R A 421 710 

Декоративна панель дверцят з 
нержавіючої сталі з ручкою 
Для приладів завширшки 72,6 см, 
товщина панелі 19 мм.
R A 421 730 

Декоративна панель дверцят з 
алюмінію з ручкою 
Для приладів завширшки 72,6 см, 
товщина панелі 19 мм.
R A 425 110 

Ручка дверцят, довга; матеріал: 
нержавіюча сталь 
Потрійне кріплення; довжина: 1131 мм; 
необхідна відстань між кожним 
отвором для кріплень: 554 мм.
R A 425 130 

Ручка дверцят, довга; матеріал: 
алюміній 
Потрійне кріплення; довжина: 1131 мм; 
необхідна відстань між кожним 
отвором для кріплень: 554 мм.

R A 460 020 

З'єднувальний елемент для 
вертикально розділених фронтальних 
панелей (для суцільного фронту 
дверцят)
R A 460 040 

Планка для захисту пальців під час 
експлуатації приладу з довгими 
фронтальними панелями
R A 461 616 

Цокольна вентиляційна решітка з 
нержавіючої сталі 
Для приладів завширшки 61 см.
R A 461 714 

Цокольна вентиляційна решітка з 
нержавіючої сталі 
Для приладів завширшки 76,2 см.

Аксесуари, що замовляються окремо
R A 030 100 

Контейнер для зберегання продуктів 
з прозорою кришкою.

Холодильна шафа Vario серії 400
R C 472/R C 462

 – Поверхня внутрішньої камери з 
нержавіючої сталі

 – Бездоганна концепція освітлення
 – Полички з суцільного алюмінію на 

дверцятах
 – Корисний об'єм приладу: 477/369 л
 – Висувний контейнер з зоною 

збереження свіжості з можливістю 
регулювання температури у 
діапазоні від 0 °C до 3 °C

 – Скляна поличка з приводом для 
регулювання за висотою у стані 
повного завантаження

 – Клас енергоспоживання: A+/А++ 

Управління
Електронне регулювання 
температури з індикацією обраного 
рівня на цифровому дисплеї.

Технічні характеристики
Система рівномірного 
багатопотокового охолодження 
Multi Airflow. 
Автоматичне розморожування з 
випаровуванням талої води. 
Антибактеріальний вугільний 
повітряний фільтр. 
Економічний режим роботи приладу 
"Відпустка". 
Акустичний сигнал при відчиненні 
дверцят чи у випадку виникнення 
несправностей.

Холодильна камера
Корисний об'єм: 413/318 л. 
Технологія No-Frost з функцією 
швидкого охолодження. 
Можливість регулювання температури 
у діапазоні від +2 °C до +8 °C. 
4 полички із загартованого скла, в 
тому числі 2 з регулюванням за 
висотою вручну, одна - за допомогою 
приводу. 
2 повністю висувні контейнери з 
прозорою фронтальною поверхнею 
(1 високий та 1 низький). 
Яскраве освітлення внутрішньої 
камери за допомогою світлових 
елементів, розташованих на боковій 
стінці. 
3 дверні полички, що 
переставляються за висотою, в тому 
числі 1 глибока. 
1 дверна поличка з прозорою 
кришкою.

Зона збереження свіжості
Корисний об'єм: 67/51 л. 
Автоматичний контроль рівня 
температури окремо у зоні 
збереження свіжості з можливістю 
вибору налаштувань для зберігання 
риби, м’яса чи овочів. 
1 повністю висувний контейнер для 
зберігання свіжих продуктів з 
прозорою фронтальною поверхнею та 
інтегрованими елементами 
освітлення.

Споживання ресурсів
Річне споживання електроенергії: 
182/133 кВт-год. 
Звукова потужність: 40/40 дБ.

Особливості вбудовування
Кріплення петлі безпосередньо до 
меблевої панелі дверцят. 
Правостороннє навішування дверцят 
з можливістю перенавішування. 
Кут відчинення дверцят 115° з 
можливістю обмеження до 90°.
Максимальна допустима вага 
меблевої панелі дверцят: 35/21 кг.

Додаткові вказівки щодо вбудовування 
вказані на стор. 266-267.

Підключення
Потужність підключення: 
0,311/0,266 кВт. 
Кабель живлення завдовжки 3,0 м зі 
штекером.

R F 463 300  
Повністю вбудовуваний прилад
Ширина ніші: 61 см
Висота ніші: 213,4 см
Правостороннє навішування дверцят
R F 463 301  
Повністю вбудовуваний прилад
Ширина ніші: 61 см
Висота ніші: 213,4 см
Лівостороннє навішування дверцят
R F 413 300  
Повністю вбудовуваний прилад
Ширина ніші: 45,7 см
Висота ніші: 213,4 см
Правостороннє навішування дверцят 
R F 413 301  
Повністю вбудовуваний прилад 
Ширина ніші: 45,7 см 
Висота ніші: 213,4 см 
Лівостороннє навішування дверцят 

Аксесуари, необхідні для монтажу
R A 460 011 

Додатковий боковий нагрівальний 
елемент. Аксесуар для монтажу 
приладів впритул ручка до петлі або 
петля до петлі. При відстані між 
приладами понад 160 мм 
використання аксесуару не 
обов'язкове.

Аксесуари для монтажу
R A 422 110 

Декоративна панель дверцят з 
нержавіючої сталі з ручкою 
Для приладів завширшки 45,7 см, 
товщина панелі 19 мм.
R A 422 130 

Декоративна панель дверцят з 
алюмінію з ручкою 
Для приладів завширшки 45,7 см, 
товщина панелі 19 мм.
R A 422 610 

Декоративна панель дверцят з 
нержавіючої сталі з ручкою 
Для приладів завширшки 61 см, 
товщина панелі 19 мм.
R A 422 630 

Декоративна панель дверцят з 
алюмінію з ручкою 
Для приладів завширшки 61 см, 
товщина панелі 19 мм.
R A 425 110 

Ручка дверцят, довга; матеріал: 
нержавіюча сталь 
Потрійне кріплення; довжина: 1131 мм; 
необхідна відстань між кожним 
отвором для кріплень: 554 мм.
R A 425 130 

Ручка дверцят, довга; матеріал: 
алюміній 
Потрійне кріплення; довжина: 1131 мм; 
необхідна відстань між кожним 
отвором для кріплень: 554 мм.
R A 460 000 

Аксесуар для монтажу холодильників 
по типу side-by-side впритул ручка до 
ручки. При відстані між приладами 

понад 160 мм використання 
аксесуару не обов'язкове. Аксесуар 
входить до комплекту поставки RF та 
RW.
R A 460 020 

З'єднувальний елемент для 
вертикально розділених фронтальних 
панелей (для суцільного фронту 
дверцят)
R A 460 040 

Планка для захисту пальців під час 
експлуатації приладу з довгими 
фронтальними панелями.
R A 462 110 

Цокольна вентиляційна решітка з 
нержавіючої сталі 
Для RF 413 з правостороннім 
навішуванням дверцят.
R A 462 111 

Цокольна вентиляційна решітка з 
нержавіючої сталі 
Для RF 413 з лівостороннім 
навішуванням дверцят.
R A 462 610 

Цокольна вентиляційна решітка з 
нержавіючої сталі 
Для RF 463 з правостороннім 
навішуванням дверцят.
R A 462 611 

Цокольна вентиляційна решітка з 
нержавіючої сталі
Для RF 463 з лівостороннім 
навішуванням дверцят.

Морозильна шафа Vario серії 400
R F 463/R F 413

 – Поверхня внутрішньої камери з 
нержавіючої сталі

 – Бездоганна концепція освітлення
 – Інтегрований льодогенератор зі 

стаціонарним підключенням до 
системи водопостачання

 – Диспенсер з підсвічуванням для 
подрібненого льоду, льоду у 
кубиках та охолодженої води

 – Полички з суцільного алюмінію на 
дверцятах

 – Корисний об'єм приладу: 294/191 л
 – Клас енергоспоживання: A+ 

Управління
Електронне регулювання 
температури з індикацією обраного 
рівня на цифровому дисплеї.

Технічні характеристики
Динамічний розподіл холодного повітря. 
Автоматичне розморожування з 
випаровуванням талої води. 
Економічний режим роботи приладу 
"Відпустка". 
Акустичний сигнал при відчиненні 
дверцят чи у випадку виникнення 
несправностей.

Морозильна камера
Технологія No-Frost з функцією 
швидкого заморожування. 
Можливість регулювання температури 
у діапазоні від -14 °C до -25 °C. 
Клас потужності заморожування: **** 
Продуктивність заморожування за 
24 год: 14/9 кг. 
Підтримання рівня температури у 
випадку вимкнення енергопостачання 
впродовж 14/10 годин. 
4 полички з суцільного металу, в тому 
числі 2 з можливістю регулювання за 
висотою вручну. 
2 повністю висувні контейнери для 
заморожування з прозорою 
фронтальною поверхнею (1 великий та 
1 середній). 
Яскраве освітлення внутрішньої 
камери за допомогою світлових 
елементів, розташованих на боковій 
стінці. 
1 глибока дверна поличка. 
1 дверна поличка з прозорою 
кришкою.

Диспенсер для приготування льоду та 
охолодження води
Оснащено підсвічуванням.
Інтегрований елемент зі стаціонарним 
підключенням до системи 
водопостачання. 
Можливість відключення.
Продуктивність приготування льоду 
за 24 год: близько 1,9 кг. 
Можливість приготування 
подрібненого льоду та льоду у 
кубиках. 
Знімний контейнер для льоду 
місткістю близько 2,5 кг. 
Можливість зберігання води для 
приготування льоду (близько 1,5 л).

Споживання ресурсів 
Річне споживання електроенергії: 
354/306 кВт-год. 
Звукова потужність: 41/41 дБ. 

Особливості вбудовування
Кріплення петлі безпосередньо до 
меблевої панелі дверцят. 
Кут відчинення дверцят 115° з 
можливістю обмеження до 90°.
Максимальна допустима вага 
меблевої панелі дверцят: 63/57 кг.

Запірний клапан системи підведення 
води має розташовуватись збоку від 
приладу у легкодоступному місці.
Якщо тиск води перевищує 0,8 МПа 
(8 бар), у місці підключення шлангу 
підведення води до системи 
водопостачання необхідно встановити 
редуктор тиску води. 
Додаткові вказівки щодо вбудовування 
вказані на стор. 266-267.

Підключення   
Потужність підключення: 
0,592/0,55 кВт.   
Кабель живлення завдовжки 3,0 м зі 
штекером.   
Можливість підключення до системи 
водопостачання.   
Шланг підведення води завдовжки 
2,0 м з різьбою 3/4 ".   
Допустимий тиск води: 2-8 бар.  
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Максимальні розміри фронтальних панель дверцят вказано
з розрахунку на 3 мм зазору.

R F 471 301  
Повністю вбудовуваний прилад
Ширина ніші: 76,2 см
Висота ніші: 213,4 см
R F 461 301  
Повністю вбудовуваний прилад
Ширина ніші: 61 см
Висота ніші: 213,4 см
R F 411 301  
Повністю вбудовуваний прилад 
Ширина ніші: 45,7 см 
Висота ніші: 213,4 см

Аксесуари, що входять до 
комплектаціі
1  лопатка для кубиків льоду

Аксесуари, необхідні для монтажу
R A 460 011 

Додатковий боковий нагрівальний 
елемент. Аксесуар для монтажу 
приладів впритул ручка до петлі або 
петля до петлі. При відстані між 
приладами понад 160 мм 
використання аксесуару не 
обов'язкове.

Аксесуари для монтажу
R A 421 110 

Декоративна панель дверцят з 
нержавіючої сталі з ручкою 
Для приладів завширшки 45,7 см, 
товщина панелі 19 мм.
R A 421 130 

Декоративна панель дверцят з 
алюмінію з ручкою 
Для приладів завширшки 45,7 см, 
товщина панелі 19 мм.
R A 421 610 

Декоративна панель дверцят з 
нержавіючої сталі з ручкою 
Для приладів завширшки 61 см, 
товщина панелі 19 мм.
R A 421 630 

Декоративна панель дверцят з 
алюмінію з ручкою 
Для приладів завширшки 61 см, 
товщина панелі 19 мм.
R A 421 710 

Декоративна панель дверцят з 
нержавіючої сталі з ручкою 
Для приладів завширшки 72,6 см, 
товщина панелі 19 мм.
R A 421 730 

Декоративна панель дверцят з 
алюмінію з ручкою 
Для приладів завширшки 72,6 см, 
товщина панелі 19 мм.
R A 425 110 

Ручка дверцят, довга; матеріал: 
нержавіюча сталь 
Потрійне кріплення; довжина: 1131 мм; 
необхідна відстань між кожним 
отвором для кріплень: 554 мм.

R A 425 130 

Ручка дверцят, довга; матеріал: 
алюміній 
Потрійне кріплення; довжина: 1131 мм; 
необхідна відстань між кожним 
отвором для кріплень: 554 мм.
R A 460 000 

Аксесуар для монтажу холодильників 
по типу side-by-side впритул ручка до 
ручки. При відстані між приладами 
понад 160 мм використання 
аксесуару не обов'язкове.
R A 460 020 

З'єднувальний елемент для 
вертикально розділених фронтальних 
панелей (для суцільного фронту 
дверцят)
R A 460 040 

Планка для захисту пальців під час 
експлуатації приладу з довгими 
фронтальними панелями
R A 461 116 

Цокольна вентиляційна решітка з 
нержавіючої сталі 
Для приладів завширшки 45,7 см.
R A 461 616 

Цокольна вентиляційна решітка з 
нержавіючої сталі 
Для приладів завширшки 61 см.
R A 461 714 

Цокольна вентиляційна решітка з 
нержавіючої сталі 
Для приладів завширшки 76,2 см

Морозильна шафа Vario серії 400
R F 471/R F 461/R F 411

 – Поверхня внутрішньої камери з 
нержавіючої сталі

 – Бездоганна концепція освітлення
 – Інтегрований льодогенератор зі 

стаціонарним підключенням до 
системи водопостачання

 – Полички з суцільного алюмінію на 
дверцятах

 – Корисний об'єм приладу: 
421/321/222 л

 – Клас енергоспоживання: A+ 

Управління
Електронне регулювання 
температури з індикацією обраного 
рівня на цифровому дисплеї.

Технічні характеристики
Динамічний розподіл холодного 
повітря. 
Автоматичне розморожування з 
випаровуванням талої води.
Економічний режим роботи приладу 
"Відпустка". 
Акустичний сигнал при відчиненні 
дверцят чи у випадку виникнення 
несправностей.

Морозильна камера
Технологія No-Frost з функцією 
швидкого заморожування.
Можливість регулювання температури 
у діапазоні від -14 °C до -25 °C. 
Клас потужності заморожування: **** 
Продуктивність заморожування за 
24 год: 20/18/18 кг. 
Підтримання рівня температури у 
випадку вимкнення енергопостачання 
впродовж 19/19/14 годин. 
4 полички з суцільного металу, в тому 
числі 3 з можливістю регулювання за 
висотою вручну. 
2 повністю висувні контейнери для 
заморожування з прозорою 
фронтальною поверхнею (1 великий 
та 1 середній). 
Яскраве освітлення внутрішньої 
камери за допомогою світлових 
елементів, розташованих на боковій 
стінці. 
4 дверні полички з можливістю 
регулювання за висотою, в тому числі 
1 глибока. 
1 дверна поличка з прозорою 
кришкою.

Льодогенератор
Інтегрований у морозильну камеру; 
стаціонарне підключення до системи 
водопостачання. 
Можливість відключення.
Продуктивність приготування льоду 
за 24 год: близько 1,4 кг. 
Знімний контейнер для кубиків льоду 
місткістю близько 4 кг.

Споживання ресурсів
Річне споживання електроенергії: 
424/352/307 кВт-год. 
Звукова потужність: 42/41/41 дБ..

Особливості вбудовування
Кріплення петлі безпосередньо до 
меблевої панелі дверцят. 
Лівостороннє навішування дверцят з 
можливістю перенавішування. 
Кут відчинення дверцят 115° з 
можливістю обмеження до 90°.
Максимальна допустима вага 
меблевої панелі дверцят: 56/40/18 кг. 
Запірний клапан системи підведення 
води має розташовуватись збоку від 
приладу у легкодоступному місці. 

Якщо тиск води перевищує 0,8 МПа 
(8 бар), у місці підключення шлангу 
підведення води до системи 
водопостачання необхідно встановити 
редуктор тиску води.

Додаткові вказівки щодо вбудовування 
вказані на стор. 266-267.

Підключення
Потужність підключення: 
0,501/0,421/0,366 кВт.  
Кабель живлення завдовжки 3,0 м зі 
штекером.  
Можливість підключення до системи 
водопостачання.  
Шланг підведення води завдовжки 
2,0 м з різьбою 3/4 ".  
Допустимий тиск води: 2-8 бар.
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Максимальні розміри фронтальних панель дверцят вказано
з розрахунку на 3 мм зазору.

Cooling appliances 277

л

R W 464 361 
Повністю вбудовуваний прилад зі 
скляними дверцятами  
Ширина ніші: 61 см  
Висота ніші: 213,4 см  
R W 414 361 
Повністю вбудовуваний прилад зі 
скляними дверцятами 
Ширина ніші: 45,7 см 
Висота ніші: 213,4 см

Аксесуари, необхідні для монтажу
R A 460 011 

Додатковий боковий нагрівальний 
елемент. Аксесуар для монтажу 
приладів впритул ручка до петлі або 
петля до петлі. При відстані між 
приладами понад 160 мм 
використання аксесуару не 
обов'язкове.

Аксесуари для монтажу
R A 420 010 

Замок для дверцят шаф для 
зберігання вина RW 464 / RW 414
R A 421 111 

Декоративна панель дверцят у 
вигляді рамки з ручкою, нержавіюча 
сталь 
Для приладів завширшки 45,7 см з 
лівостороннім навішуванням дверцят, 
товщина панелі 19 мм.
R A 421 112 

Декоративна панель дверцят у 
вигляді рамки з ручкою, нержавіюча 
сталь 
Для приладів завширшки 45,7 см з 
правостороннім навішуванням 
дверцят, товщина панелі 19 мм.
R A 421 131 

Декоративна панель дверцят у 
вигляді рамки з ручкою, алюміній 
Для приладів завширшки 45,7 см з 
лівостороннім навішуванням дверцят, 
товщина панелі 19 мм.
R A 421 132 

Декоративна панель дверцят у 
вигляді рамки з ручкою, алюміній 
Для приладів завширшки 45,7 см з 
правостороннім навішуванням 
дверцят, товщина панелі 19 мм.
R A 421 611 

Декоративна панель дверцят у 
вигляді рамки з ручкою, нержавіюча 
сталь 
Для приладів завширшки 61 см з 
лівостороннім навішуванням дверцят, 
товщина панелі 19 мм.
R A 421 612 

Декоративна панель дверцят у 
вигляді рамки з ручкою, нержавіюча 
сталь 
Для приладів завширшки 61 см з 
правостороннім навішуванням 
дверцят, товщина панелі 19 мм.

R A 421 631 

Декоративна панель дверцят у 
вигляді рамки з ручкою, алюміній 
Для приладів завширшки 61 см з 
лівостороннім навішуванням дверцят, 
товщина панелі 19 мм.
R A 421 632 

Декоративна панель дверцят у 
вигляді рамки з ручкою, алюміній 
Для приладів завширшки 61 см з 
правостороннім навішуванням 
дверцят, товщина панелі 19 мм.
R A 425 110 

Ручка дверцят, довга; матеріал: 
нержавіюча сталь 
Потрійне кріплення; довжина: 1131 мм; 
необхідна відстань між кожним 
отвором для кріплень: 554 мм.
R A 425 130 

Ручка дверцят, довга; матеріал: 
алюміній 
Потрійне кріплення; довжина: 1131 мм; 
необхідна відстань між кожним 
отвором для кріплень: 554 мм.
R A 460 000 

Аксесуар для монтажу холодильників 
по типу side-by-side впритул ручка до 
ручки. При відстані між приладами 
понад 160 мм використання 
аксесуару не обов'язкове.
R A 460 040 

Планка для захисту пальців під час 
експлуатації приладу з довгими 
фронтальними панелями
R A 461 116 

Цокольна вентиляційна решітка з 
нержавіючої сталі 
Для приладів завширшки 45,7 см.
R A 461 616 

Цокольна вентиляційна решітка з 
нержавіючої сталі 
Для приладів завширшки 61 см.

Аксесуари, що замовляються окремо
R A 093 130 

Підставки з алюмінію для презентації 
окремих пляшок; набір з трьох 
одиниць (для RW 414)
R A 093 630 

Підставки з алюмінію для презентації 
окремих пляшок; набір з трьох 
одиниць (для RW 464)
R A 491 131 

Повністю висувна полиця для пляшок 
з алюмінію та буку 
Для приладів завширшки 45,7 см.
R A 491 631 

Повністю висувна полиця для пляшок 
з алюмінію та буку 
Для приладів завширшки 61 см.
R A 492 130 

Повністю висувна полиця з алюмінію 
Для приладів завширшки 45,7 см.
Аксесуар для зберігання декантерів, 
відкоркованих пляшок та хʼюмідорів.
R A 492 630 

Повністю висувна полиця з алюмінію 
Для приладів завширшки 61 см.
Аксесуар для зберігання декантерів, 
відкоркованих пляшок та хʼюмідорів.

Шафа для зберігання вина Vario 
серії 400
R W 464/R W 414

 – Дві кліматичні зони з окремими 
налаштуваннями

 – Підтримання сталої температури з 
поградусним контролем у 
діапазоні від +5 °C до +20 °C

 – Можливість регулювання рівня 
вологості

 – Поверхня внутрішньої камери з 
нержавіючої сталі

 – Повністю висувні полиці для 
пляшок з буку та алюмінію

 – Можливість увімкнення 
презентаційного освітлення

 – Низький рівень вібрації
 – Місткість 99/70 пляшок
 – Можливість нанесення маркувань 

на алюмінієву рамку висувних 
полиць для вина та на підставки 
для презентації окремих пляшок за 
допомогою олівця Stabilo All 8046. 

Управління
Електронне регулювання 
температури з індикацією обраного 
рівня на цифровому дисплеї.

Технічні характеристики
Динамічний розподіл холодного 
повітря.
Автоматичне розморожування з 
випаровуванням талої води.
Антибактеріальний вугільний 
повітряний фільтр.
Захист від ультрафіолетового 
випромінювання.
Економічний режим роботи приладу 
"Відпустка".
Акустичний сигнал при відчиненні 
дверцят чи у випадку виникнення 
несправностей.

Оснащення
Корисний об'єм: 390/271 л.
Місткість: 99/70  пляшок (з розрахунку 
на стандартні пляшки ємністю 0,75 л).
10 повністю висувних полиць для 
пляшок, в тому числі 4 для зберігання 
пляшок стандарту Магнум.
Максимальне оснащення: 13 полиць 
для пляшок / полиць з алюмінію.
Освітлення внутрішньої камери за 
допомогою 1/2 точкових світильників 
у верхній панелі кожної кліматичної 
зони; можливість увімкнення 
презентаційного освітлення. 

Споживання ресурсів
Клас енергоспоживання: B/В. 
Річне споживання електроенергії: 
237/228 кВт-год. 
Рівень шуму: 42/42 дБ.

Особливості вбудовування
Кріплення петлі безпосередньо до 
меблевої панелі дверцят.
Правостороннє навішування дверцят 
з можливістю перенавішування.
Кут відчинення дверцят 115° з 
можливістю обмеження до 90°.
Максимальна допустима вага 
меблевої панелі дверцят: 67/72 кг.
Розетка має розташовуватись поза 
нішею для вбудовування.
Експлуатація/транспортування 
приладу на висоті понад 1500 м від 
рівня моря не припустимі.

Додаткові вказівки щодо вбудовування 
наведено на стор. 266-267.

Підключення
Потужність підключення: 
0,131/0,121 кВт.
Кабель живлення завдовжки 3,0 м зі 
штекером.
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Максимальні розміри фронтальних панель дверцят вказано
з розрахунку на 3 мм зазору.

Cooling appliances 277

л

R W 464 301 
Повністю вбудовуваний прилад
Ширина ніші: 61 см
Висота ніші: 213,4 см
R W 414 301 
Повністю вбудовуваний прилад 
Ширина ніші: 45,7 см 
Висота ніші: 213,4 см

Аксесуари, необхідні для монтажу
R A 460 011 

Додатковий боковий нагрівальний 
елемент. Аксесуар для монтажу 
приладів впритул ручка до петлі або 
петля до петлі. При відстані між 
приладами понад 160 мм 
використання аксесуару не 
обов'язкове.

Аксесуари для монтажу
R A 420 010 

Замок для дверцят шаф для 
зберігання вина RW 464 / RW 414
R A 421 110 

Декоративна панель дверцят з 
нержавіючої сталі з ручкою 
Для приладів завширшки 45,7 см, 
товщина панелі 19 мм.
R A 421 130 

Декоративна панель дверцят з 
алюмінію з ручкою  
Для приладів завширшки 45,7 см, 
товщина панелі 19 мм.
R A 421 610 

Декоративна панель дверцят з 
ручкою, нержавіюча сталь 
Для приладів завширшки 61 см, 
товщина панелі 19 мм.
R A 421 630 

Декоративна панель дверцят з 
ручкою, нержавіюча сталь 
Для приладів завширшки 61 см, 
товщина панелі 19 мм.
R A 425 110 

Ручка дверцят, довга; матеріал: 
нержавіюча сталь 
Потрійне кріплення; довжина: 1131 мм; 
необхідна відстань між кожним 
отвором для кріплень: 554 мм.
R A 425 130 

Ручка дверцят, довга; матеріал: 
алюміній 
Потрійне кріплення; довжина: 1131 мм; 
необхідна відстань між кожним 
отвором для кріплень: 554 мм.
R A 460 000 

Аксесуар для монтажу холодильників 
по типу side-by-side впритул ручка до 
ручки. При відстані між приладами 
понад 160 мм використання аксесуару 
не обов'язкове.
R A 460 020
З'єднувальний елемент для вертикально 
розділених фронтальних панелей (для 
суцільного фронту дверцят)
R A 460 040 

Планка для захисту пальців під час 
експлуатації приладу з довгими 
фронтальними панелями

Кліматична шафа для зберігання вина 
Vario серії 400
R W 464/R W 414

 – Дві кліматичні зони з окремими 
налаштуваннями

 – Підтримання сталої температури з 
поградусним контролем у 
діапазоні від +5 °C до +20 °C

 – Можливість регулювання рівня 
вологості

 – Поверхня внутрішньої камери з 
нержавіючої сталі

 – Повністю висувні полиці для 
пляшок з буку та алюмінію

 – Можливість увімкнення 
презентаційного освітлення

 – Низький рівень вібрації
 – Місткість 99/70 пляшок
 – Можливість нанесення маркувань 

на алюмінієву рамку висувних 
полиць для вина та на підставки 
для презентації окремих пляшок за 
допомогою олівця Stabilo All 8046. 

Управління
Електронне регулювання 
температури з індикацією обраного 
рівня на цифровому дисплеї.

Технічні характеристики
Динамічний розподіл холодного 
повітря.
Автоматичне розморожування з 
випаровуванням талої води.
Антибактеріальний вугільний 
повітряний фільтр.
Захист від ультрафіолетового 
випромінювання.
Економічний режим роботи приладу 
"Відпустка".
Акустичний сигнал при відчиненні 
дверцят чи у випадку виникнення 
несправностей.

Оснащення
Корисний об'єм: 394/275 л. 
Місткість: 99/70 пляшок 
(з розрахунку на стандартні пляшки 
ємністю 0,75 л). 
10 повністю висувних полиць для 
пляшок, в тому числі 4 для зберігання 
пляшок стандарту Магнум. 
Максимальне оснащення: 13 полиць 
для пляшок / полиць з алюмінію. 
Освітлення внутрішньої камери за 
допомогою 1/2 точкових світильників 
у верхній панелі кожної кліматичної 
зони; можливість увімкнення 
презентаційного освітлення.

Споживання ресурсів
Клас енергоспоживання: B/В.  
Річне споживання електроенергії: 
237/221 кВт-год. 
Рівень шуму: 42/42 дБ.

Особливості вбудовування
Кріплення петлі безпосередньо до 
меблевої панелі дверцят.
Правостороннє навішування дверцят 
з можливістю перенавішування.
Кут відчинення дверцят 115° з 
можливістю обмеження до 90°.
Максимальна допустима вага 
меблевої панелі дверцят: 74/77 кг.
Розетка має розташовуватись поза 
нішею для вбудовування. 

Додаткові вказівки щодо вбудовування 
наведено на стор. 266-267.

Підключення
Потужність підключення: 
0,131/0,121 кВт. 
Кабель живлення завдовжки 3,0 м зі 
штекером.

R A 461 116 

Цокольна вентиляційна решітка з 
нержавіючої сталі 
Для приладів завширшки 45,7 см.
R A 461 616 

Цокольна вентиляційна решітка з 
нержавіючої сталі 
Для приладів завширшки 61 см.

Аксесуари, що замовляються окремо
R A 491 131 

Повністю висувна полиця для пляшок 
з алюмінію та буку 
Для приладів завширшки 45,7 см.
R A 491 631 

Повністю висувна полиця для пляшок 
з алюмінію та буку 
Для приладів завширшки 61 см.
R A 492 130 

Повністю висувна полиця з алюмінію 
Для приладів завширшки 45,7 см. 
Аксесуар для зберігання декантерів, 
відкоркованих пляшок та хʼюмідорів.
R A 492 630 

Повністю висувна полиця з алюмінію 
Для приладів завширшки 61 см.
Аксесуар для зберігання декантерів, 
відкоркованих пляшок та хʼюмідорів.
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Кут відчинення дверцят

Запас ходу петлі дверцят та відповідна відстань до сусідніх 
меблів та ручок розраховується на основі товщини фронтальної 
панелі дверцят за наведеним кресленням. Наведені на 
кресленні дані вирахувані на основі товщини фронтальної 
поверхні дверцят 19 мм.

Кут відчинення дверцят

Ширина ніші

Наведені на кресленні дані вирахувані на основі 
товщини фронтальної поверхні дверцят 19 мм та висоти 
меблевої ручки Gaggenau 49 мм.

мм
мм
мм

мм
мм
мм

мм
мм
мм

мм
мм
мм

При стандартній висоті приладу висота панелі цоколю складає 
102 мм, максимальна товщина - 19 мм.

Цоколь

макс.

Товщина фронтальної панелі дверцят складає 19 мм.
Максимальні розміри фронтальних панель дверцят вказано з розрахунку 
на 3 мм зазору для окремої ніші.
А: Отвір для диспенсера для приготування льоду та охолодження води 
має бути горизонтально та вертикально відцентрованим.
В: Ширина бокової частини декоративної панелі дверцят у вигляді рамки 
може складати від 65 до 82 см.

Ніша завширшки 45,7 см

Ніша завширшки 61 см

Товщина фронтальної панелі дверцят складає 19 мм.
Максимальні розміри фронтальних панель дверцят вказано з розрахунку 
на 3 мм зазору для окремої ніші.
А: Отвір для диспенсера для приготування льоду та охолодження води 
має бути горизонтально та вертикально відцентрованим.
В: Ширина бокової частини декоративної панелі дверцят у вигляді рамки 
може складати від 65 до 82 см.

Ніша завширшки 76,2 см

Ніша завширшки 91,4 см

Товщина фронтальної панелі дверцят складає 19 мм.
Максимальні розміри фронтальних панель дверцят вказано з 
розрахунку на 3 мм зазору для окремої ніші. 

Відстань від стіни для приладів RB 492/RY 492

Ніша

Наведені на кресленні дані вирахувані на основі товщини 
фронтальної поверхні дверцят 19 мм та висоти меблевої ручки 
Gaggenau 49 мм.

Бокові стінки ніші мають бути 
недеформовуваними, оскільки 
прилади для охолодження та 
заморожування продуктів Vario 
мають кріпитися до бокових стін ніші 
зверху та знизу.

Прилади для охолодження та 
заморожування продуктів Vario 
можуть встановлюватися впритул 
по типу side-by-side ручка до 
ручки. В такому випадку необхідно 
використовувати відповідний 
аксесуар RA 460 000.

Якщо відстань між двома приладами 
для охолодження та заморожування 
продуктів більша за 16 мм або 
менша за 160 мм, для уникнення 
утворення конденсату між ними 
необхідно встановити додатковий 
боковий нагрівальний елемент 
RA 460 011. Цей аксесуар також 
необхідно використовувати при 
встановленні приладів впритул 
ручка до петлі. Використання 
аксесуару не обов'язкове при відстані 
між приладами понад 160 мм. 
Встановлення додаткового бокового 
нагрівального елемента RA 460 011 
не вимагає проведення додаткових 
розрахунків, оскільки його розмір вже 
включений у вказані розміри ніші. Він 
також не впливає на функціонування 
планки для захисту пальців.

При встановленні двох приладів для 
охолодження та заморожування 
продуктів Vario впритул петля 
до петлі для нормального 
функціонування планки для захисту 
пальців між приладами слід 
передбачити наявність додаткової 
недеформовуваної стінки. 
Безпосереднє поєднання приладів 
можливе за умови використання 
додаткового бокового елемента RA 
460 011, однак при цьому одночасне 
відчинення дверцят обох приладів не 
буде можливим.

При встановленні двох приладів для 
охолодження та заморожування 
продуктів Vario серії 400 поряд 
з духовими шафами BO/BM/BS 
серії 400 бокова відстань між цими 
приладами має складати 60 см, 
якщо додаткова ручка духової шафи 
BO/BM/BS розташована на тому ж 
боці, що й петля дверцят приладів 
для охолодження та заморожування 
продуктів Vario. При аналогічному 
встановленні поряд з духовими 
шафами BOP/BMP/BSP серії 200 
вказана відстань має складати 40 см.

Додаткові вказівки щодо монтажу приладів для охолодження 
та заморожування продуктів Vario серії 400.

Аксесуари для монтажу : 
RA 460 000  
Аксесуар для монтажу холодильників 
по типу side-by-side.
RA 460 011 
Додатковий боковий нагрівальний 
елемент.
RA 460 020 
З'єднувальний елемент для вертикально 
розділених фронтальних панелей (для 
суцільного фронту дверцят).
RA 460 030 
З'єднувальний елемент для 
вертикально розділених фронтальних 
панелей (для холодильників з 
нижньою морозильною камерою).
RA 460 040 
Планка для захисту пальців під час 
експлуатації приладу з довгими 
фронтальними панелями.

266 Прилади для охолодження та заморожуванння продуктів Прилади для охолодження та заморожуванння продуктів 267



Спеціальні аксесуари для приладів для 
охолодження та заморожування продуктів 
Vario серії 400.

Тип приладу Холодильник з 
морозильною 
камерою 

Холодильник з 
морозильною 
камерою

Холодильник з 
морозильною 
камерою

Холодильна 
шафа

Холодильна 
шафа

Холодильна 
шафа

Холодильна 
шафа

Холодильна 
шафа

Холодильна 
шафа

Холодильна 
шафа

Холодильна 
шафа

Холодильна 
шафа

RB 492 301 RY 492 301 RB 472 301 RC 462 301 RC 472 301 RF 413 300 RF 413 301 RF 463 300 RF 463 301 RF 411 301 RF 461 301 RF 471 301

Накладні панелі / рамки для дверцят 

Декоративна панель (панелі) дверцят з нержавіючої сталі з ручками, 
товщина 19 мм

RA 421 910 RA 421 912
RA 421 712

RA 421 610 RA 421 710 RA 422 110 RA 422 110 RA 422 610 RA 422 610 RA 421 110 RA 421 610 RA 421 710

Декоративна панель (панелі) дверцятз алюмінію з ручками, товщина 19 мм RA 421 930 RA 421 932 RA 421 732 RA 421 630 RA 421 730 RA 422 130 RA 422 130 RA 422 630 RA 422 630 RA 421 130 RA 421 630 RA 421 730

Декоративна панель дверцят у вигляді рамки з нержавіючої сталі з ручкою, 
для лівостороннього навішування, товщина 19 мм

Декоративна панель дверцят у вигляді рамки з нержавіючої сталі з ручкою, 
для правостороннього навішування, товщина 19 мм

Декоративна панель дверцят у вигляді рамки з алюмінію з ручкою, для 
лівостороннього навішування, товщина 19 мм

Декоративна панель дверцят у вигляді рамки з алюмінію з ручкою, для 
правостороннього навішування, товщина 19 мм

RA 420 010 Замок для дверцят, для моделей RW 414 та RW 464

RA 423 910

Комплект декоративних панелей для окремо встановлюваних 
моделей RB/RY 492 (бокові панелі, верхня панель, панель для 
цоколю). 
Накладні декоративні панелі дверцят та вентиляційна решітка з 
нержавіючої сталі не входять до комплектації. 
Загальні розміри приладу з встановленими накладними 
панелями: ширина - 96 см, висота - 215 см, глибина - 63 см. 
Задню панель приладу зверху необхідно прикріпити до стіни.

• •

Вентиляційна решітка цоколю

Нержавіюча сталь RA 461 911 RA 461 911 RA 461 715 RA 461 616 RA 461 714 RA 461 116 RA 461 616 RA 461 714

Нержавіюча сталь, правостороннє навішування RA 462 110 RA 462 610

Нержавіюча сталь, лівостороннє навішування RA 462 111 RA 462 611

Аксесуари для внутрішньої камери шаф для вина

Повністю висувні підставки для пляшок з буку та алюмінію  

Повністю висувні полички з алюмінію 
Придатні для зберігання відстійних чанів, відкоркованих пляшок та хьюмідорів.

Підставки з алюмінію для презентації окремих пляшок (набір з трьох одиниць)

Ручки

RA  425 110
Матеріал: нержавіюча сталь; довжина: 1 131 мм; потрійне 
кріплення; необхідна відстань між кожним отвором для 
кріплень: 554 мм.

• • • • • • • • • • • •

RA  425 130
Матеріал: алюміній; довжина: 1 131 мм; потрійне кріплення; 
необхідна відстань між кожним отвором для кріплень: 554 мм.

• • • • • • • • • • • •

RA  425 710
Коротка ручка з нержавіючої сталі 
Для моделей RB 472; подвійне кріплення; довжина: 658 мм; 
необхідна відстань між кожним отвором для кріплень: 637 мм.

• •

RA  425 730
Коротка ручка з алюмінію 
Для моделей RB 472; подвійне кріплення; довжина: 658 мм; 
необхідна відстань між кожним отвором для кріплень: 637 мм.

• •

RA  425 910

Коротка ручка з нержавіючої сталі 
Для моделей RB/RY 491/472, подвійне кріплення; 
довжина 810 мм; необхідна відстань між кожним отвором 
для кріплень: 787 мм.

• •

RA  425 930

Коротка ручка з алюмінію 
Для моделей RB/RY 491/472, подвійне кріплення; 
довжина 810 мм; необхідна відстань між кожним отвором 
для кріплень: 787 мм.

• •

Інше

ET 625 365 Антибактеріальний вугільний повітряний фільтр (запасний) • • • • •
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Тип приладу Шафа для 
зберігання вина

Шафа для 
зберігання вина

Шафа для 
зберігання вина

Шафа для 
зберігання вина

RW 414 361 RW 464 361 RW 414 301 RW 464 301

Накладні панелі / рамки для дверцят 

Декоративна панель (панелі) дверцят з нержавіючої сталі з ручками, 
товщина 19 мм

RA 421 110 RA 421 610

Декоративна панель (панелі) дверцятз алюмінію з ручками, товщина 19 мм RA 421 130 RA 421 630

Декоративна панель дверцят у вигляді рамки з нержавіючої сталі з ручкою, 
для лівостороннього навішування, товщина 19 мм

RA 421 111 RA 421 611

Декоративна панель дверцят у вигляді рамки з нержавіючої сталі з ручкою, 
для правостороннього навішування, товщина 19 мм

RA 421 112 RA 421 612

Декоративна панель дверцят у вигляді рамки з алюмінію з ручкою, для 
лівостороннього навішування, товщина 19 мм

RA 421 131 RA 421 631

Декоративна панель дверцят у вигляді рамки з алюмінію з ручкою, для 
правостороннього навішування, товщина 19 мм

RA 421 132 RA 421 632

RA 420 010 Замок для дверцят, для моделей RW 414 та RW 464 • • • •

RA 423 910

Комплект декоративних панелей для окремо встановлюваних 
моделей RB/RY 492 (бокові панелі, верхня панель, панель для 
цоколю). 
Накладні декоративні панелі дверцят та вентиляційна решітка з 
нержавіючої сталі не входять до комплектації. 
Загальні розміри приладу з встановленими накладними 
панелями: ширина - 96 см, висота - 215 см, глибина - 63 см. 
Задню панель приладу зверху необхідно прикріпити до стіни.

Вентиляційна решітка цоколю

Нержавіюча сталь RA 461 116 RA 461 616 RA 461 116 RA 461 616

Нержавіюча сталь, правостороннє навішування

Нержавіюча сталь, лівостороннє навішування

Аксесуари для внутрішньої камери шаф для вина

Повністю висувні підставки для пляшок з буку та алюмінію RA 491 131 RA 491 631 RA 491 131 RA 491 631

Повністю висувні полички з алюмінію. 
Придатні для зберігання відстійних чанів, відкоркованих пляшок та хьюмідорів

Підставки з алюмінію для презентації окремих пляшок (набір з трьох одиниць) RA 093 130 RA 093 630 RA 093 130 RA 093 630

Ручки

RA  425 110
Матеріал: нержавіюча сталь; довжина: 1 131 мм; потрійне 
кріплення; необхідна відстань між кожним отвором для 
кріплень: 554 мм.

• • • •

RA  425 130
Матеріал: алюміній; довжина: 1 131 мм; потрійне кріплення; 
необхідна відстань між кожним отвором для кріплень: 554 мм.

• • • •

RA  425 710
Коротка ручка з нержавіючої сталі 
Для моделей RB 472; подвійне кріплення; довжина: 658 мм; 
необхідна відстань між кожним отвором для кріплень: 637 мм.

RA  425 730
Коротка ручка з алюмінію 
Для моделей RB 472; подвійне кріплення; довжина: 658 мм; 
необхідна відстань між кожним отвором для кріплень: 637 мм.

RA  425 910

Коротка ручка з нержавіючої сталі 
Для моделей RB/RY 491/472, подвійне кріплення; 
довжина 810 мм; необхідна відстань між кожним отвором 
для кріплень: 787 мм.

RA  425 930

Коротка ручка з алюмінію 
Для моделей RB/RY 491/472, подвійне кріплення; 
довжина 810 мм; необхідна відстань між кожним отвором 
для кріплень: 787 мм.

Інше

ET 625 365 Антибактеріальний вугільний повітряний фільтр (запасний) • • • •

Спеціальні аксесуари для приладів для 
охолодження та заморожування продуктів 
Vario серії 400.
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При повному вбудовуванн приладу 
бокова відстань з обох сторін має 
складати 200 мм (при куті 
відчинення дверцят 90° мінімальна 
припустима відстань зліва складає 
30 мм) для забезпечення можливо-
сті зняття льодогенератора та 
шухляд (проміжні панелі врівень з 
корпусом).

(1) Підключення приладу до системи
      живлення
(2) Підключення приладу до системи
      водопостачання

Вид ззаду

Дверцята можуть 
відчинятися під кутом 160° 
за умови встановлення 
приладу окремо або при 
вбудовуванні врівень з 
меблевим корпусом.

мін.

R S 295 311 
З зоною збереження свіжості за 
температури близько 0 °C
Окремо встановлюваний прилад, 
корпус повністю облицьований 
нержавіючою сталлю
Диспенсер для льоду та охолодженої 
води чорного кольору
Ширина: 91,4 см; Висота: 178 см
R S 295 330 
З зоною збереження свіжості за 
температури близько 0 °C 
Окремо встановлюваний прилад, 
корпус повністю облицьований 
алюмінієм 
Диспенсер для льоду та охолодженої 
води білого кольору 
Ширина: 91,4 см; Висота: 178 см

Аксесуари, що входять до 
комплектаціі
1   шланг підведення води
1 поличка для зберігання вина та 

шампанського
1 скляна ванночка
1 лоток для яєць з кришкою
1 деко Gastronorm 1/3 GN, 

нержавіюча сталь, неперфороване
1 кришка для дека Gastronorm 

1/3 GN, нержавіюча сталь

Аксесуари, що замовляються окремо
G N 114 130 

Деко Gastronorm з нержавіючої сталі, 
GN 1/3 
Неперфороване, глибина: 40 мм, 
об'єм: 1,5 л
G N 114 230 

Деко Gastronorm з нержавіючої сталі, 
GN 2/3 
Неперфороване, глибина: 40 мм, 
об'єм: 3 л.
G N 410 130 

Кришка з нержавіючої сталі для дека 
Gastronorm, GN 1/3
G N 410 230 

Кришка з нержавіючої сталі для дека 
Gastronorm, GN 2/3
R A 030 100 

Контейнер для зберігання продуктів з 
прозорою кришкою
R A 450 000 

Механічний фільтр грубої очистки
R A 450 010 

Касета вугільного фільтра для 
інтегрованої системи очищення води 
з індикацією забруднення

 

Холодильник Vario типу Side-by-Side, 
серія 200
R S 295

 – Унікально зручна концепція 
приладу:

 – Раціональне використання 
простору: поличка-сходинка, 
надзвичайно глибокі полички, 
інтегровані тримачі для пляшок;
 – Зручний доступ до продуктів: 
повністю висувні полички та 
контейнери;
 – Оптимальна видимість 
всередині приладу: детально 
продумана концепція освітлення, 
використання скла та прозорих 
матеріалів;
 – Ефективне приготування та 
зберігання страв з приладами 
Gaggenau: можливість 
розміщення у приладі дек 
Gastronorm

 – Три кліматичні зони, включаючи 
зону збереження свіжості за 
температури близько 0 °C

 – Корисний об'єм: 516 л
 – Інтегрований льодогенератор із 

стаціонарним підключенням до 
системи водопостачання

 – Диспенсер з підсвічуванням для 
подрібненого льоду, льоду у 
кубиках та охолодженої води

 – Клас енергоспоживання: A+ 

Управління
Електронне регулювання 
температури з індикацією обраного 
рівня. 
Управління за допомогою сенсорних 
кнопок.

Технічні характеристики
Динамічний розподіл холодного 
повітря. 
Економічний режим роботи приладу 
"Відпустка". 
Акустичний сигнал при відчиненні 
дверцят чи у випадку виникнення 
несправностей. 
Функція «Блокування від дітей». 
Верхня і бокові панелі та вентиляційна 
решітка з нержавіючої сталі.

Холодильна камера
Корисний об'єм: 320 л. 
Функція швидкого охолодження. 
Автоматичне розморожування з 
випаровуванням талої води.
Можливість регулювання температури 
у діапазоні від +2 °C до +8 °C. 
4 полички з загартованого скла, в 
тому числі 2 повністю висувні та одна 
з можливістю регулювання за 
висотою. 
Повністю відкидна поличка для вина 
та шампанського (місткість: 4 пляшки). 
Додаткова підставка для зберігання 
скляних ванночок. 
2 великі дверні полички з рамкою з 
алюмінію для зберігання пляшок, в 
тому числі 1 з можливістю 
регулювання за висотою. 
Пересувний тримач для пляшок. 
4 дверні полички з алюмінієвою 
рамкою, в тому числі 1 з можливістю 
регулювання за висотою. 
Яскраве освітлення внутрішньої 
камери за допомогою світлових 
елементів з захистом від відблисків. 
Поличка-сходинка з алюмінію для 
раціоналізації використання 
внутрішнього простору з можливістю 
зберігання дек Gastronorm.

 
 

Можливе дооснащення: 
1 деко 1/3 GN 
2 дека 1/3 GN 
3 дека 1/3 GN 
1 деко 2/3 GN 
1 деко 2/3 GN та 1 деко 1/3 GN 
1 великий контейнер для овочів. 
1 контейнер для зберігання овочів з 
підвищеним рівнем вологості.

Зона збереження свіжості за 
температури близько 0 °C
Корисний об'єм: 19 л. 
Динамічний розподіл холодного 
повітря. 
Автоматичний контроль рівня 
температури окремо у зоні 
збереження свіжості з можливістю 
вибору налаштувань для зберігання 
риби, м’яса чи овочів. 
Автоматичне розморожування з 
випаровуванням талої води. 
Антибактеріальний вугільний 
повітряний фільтр.

Морозильна камера 
Корисний об'єм: 19 л. 
Технологія No-Frost з функцією 
швидкого заморожування.
Можливість регулювання температури 
у діапазоні від -14 °C до -25 °C. 
Містка камера з класом потужності 
заморожування ****. 
Два невеликі відділення з класом 
потужності заморожування **. 
Продуктивність заморожування за 
24 год: 12 кг. 
Підтримання рівня температури у 
випадку вимкнення енергопостачання 
впродовж 16 годин. 
3 полички з загартованого скла, в 
тому числі 2 з можливістю 
регулювання за висотою. 
2 великі контейнери для 
заморожування. 
Можливість знімання усіх поличок та 
контейнерів з загартованого скла. 
1 інтегрована поличка. 
3 дверні полички з алюмінієвою 
рамкою. 
Яскраве освітлення внутрішньої 
камери.

Диспенсер для приготування льоду та 
охолодження води 
Оснащено підсвічуванням з 
можливістю автономного увімкнення.
Розрахований в тому числі на 
використання великих ємностей.
Інтегрований елемент зі стаціонарним 
підключенням до системи 
водопостачання. 
Можливість відключення.
Продуктивність приготування льоду 
за 24 год: близько 1,7 кг. 
Можливість приготування 
подрібненого льоду та льоду у 
кубиках. 
Технологія приготування кубиків 
льоду рівномірної структури 
Anti-Clump. 
Знімний контейнер для кубиків льоду 
місткістю близько 2 кг. 
Функція швидкого приготування 
льоду. 
Можливість зберігання води для 
приготування льоду (близько 1 л).

Споживання ресурсів
Річне споживання електроенергії: 
459 кВт-год. 
Рівень шуму: 44 дБ.

Особливості вбудовування
Вищий рівень шуму під час роботи 
спричинений великим об'ємом та 
високим рівнем потужності приладу.

Прилад необхідно встановити на 
відстані 25 мм від стіни. 
Можливість фронтального 
регулювання висоти всіх ніжок 
приладу до 15 мм. 
Кут відчинення обох дверцят 160°, 
мінімальний кут відчинення дверцят 
морозильної камери 90°. 
Максимальна допустима вага 
меблевої панелі дверцят: 56/40/18 кг. 
Розетка та запірний клапан системи 
підведення води мають 
розташовуватись збоку від приладу у 
легкодоступному місці. 
Якщо тиск води перевищує 0,8 МПа 
(8 бар), у місці підключення шлангу 
підведення води до системи 
водопостачання необхідно встановити 
редуктор тиску води. 
Вага незаповненого приладу: 
188/175 кг.

Підключення
Потужність підключення: 0,3 кВт. 
Кабель живлення завдовжки 2,2 м зі 
штекером. 
Можливість підключення до системи 
водопостачання. 
Шланг підведення води завдовжки 
2,0 м з різьбою 3/4 ". 
Допустимий тиск води: 2-8 бар.

При встановленні приладу поряд з 
боковою стінкою слід передбачити 
350 мм відстані від стіни до 
приладу зліва та 480 мм справа. 
При такій відстані існує можливість 
зняття льодогенератора та шухляд.
При куті відчинення дверцят 90° 
мінімальна припустима відстань 
зліва складає 80 мм. При цьому 
можливість зняття льодогенератора 
та шухляд відсутня.
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R B 292 311 
З зоною збереження свіжості «Fresh 
cooling»    
Окремо встановлюваний прилад, 
дверцята з нержавіючої сталі під 
скляною панеллю   
Ширина: 70 см, висота: 200 см. 

Аксесуари, що входять до 
комплектаціі
2 акумулятори холоду
1 контейнер для ягід
2 лотки  для яєць
1 тримач для вина та шампанського
1 скляна ванночка
1 ванночка для льоду

Аксесуари, що замовляються окремо
R A 030 100 

Контейнер для зберігання продуктів з 
прозорою кришкою.

Холодильник з морозильною 
камерою Vario серії 200
R B 292

 – Чотири кліматичні зони, 
включаючи зону збереження 
свіжості Fresh Cooling

 – Полички з загартованого скла з 
можливістю регулювання за 
висотою 

 – Дверні полички з алюмінієвими 
рамками

 – Корисний об'єм: 395 л
 – Клас енергоспоживання: A++ 

Управління
Електронне регулювання 
температури з індикацією обраного 
рівня. 
Управління за допомогою сенсорних 
кнопок.

Технічні характеристики
Динамічний розподіл холодного 
повітря. 
Акустичний сигнал при відчиненні 
дверцят чи у випадку виникнення 
несправностей. 
Антибактеріальний вугільний 
повітряний фільтр. 
Верхня і бокові панелі та вентиляційна 
решітка з нержавіючої сталі.

Холодильна камера
Корисний об'єм: 261 л. 
Технологія No-Frost з функцією 
швидкого охолодження. 
Автоматичне розморожування з 
випаровуванням талої води. 
Можливість регулювання температури 
у діапазоні від +2 °C до +8 °C. 
4 полички з загартованого скла, в 
тому числі 3 з можливістю 
регулювання за висотою. 
Яскраве освітлення внутрішньої 
камери за допомогою світлових 
елементів з захистом від відблисків, 
розташованих на боковій стінці. 
1 велика дверна поличка для пляшок. 
5 дверних поличок.

Зона збереження свіжості
Корисний об'єм: 46 л. 
Автоматичне розморожування з 
випаровуванням талої води. 
1 контейнер для зберігання овочів на 
всю ширину камери з корисним 
об'ємом 24 л та можливістю ручного 
регулювання рівня вологості. 
1 контейнер збереження свіжості на 
всю ширину камери.

Морозильна камера
Корисний об'єм: 92 л. 
Технологія No-Frost з функцією 
швидкого заморожування.
Можливість регулювання температури 
у діапазоні від -16 °C до -24 °C. 
Клас потужності заморожування: ****. 
Автоматичне розморожування з 
випаровуванням талої води.
Продуктивність заморожування за 
24 год: 18 кг. 
Підтримання рівня температури у 
випадку вимкнення енергопостачання 
впродовж 16 годин. 
3 контейнери.

Споживання ресурсів
Річне споживання електроенергії: 
284 кВт-год. 
Рівень шуму: 43 дБ.

Особливості вбудовування
Правостороннє навішування дверцят 
з можливістю перенавішування. 
Прилад необхідно встановити на 

відстані 20 мм від стіни. 
Кут відчинення дверцят 125° з 
можливістю обмеження до 90°. 
При куті відчинення дверцят 90° 
бокова відстань від стінки зі сторони 
петлі має складати 90 мм, при 125° ‒ 
400 мм та 60 мм зі сторони ручки.
При встановленні приладу між іншим 
кухонним гарнітуром необхідно 
передбачити виступ передньої 
частини корпусу на 15 мм або ж 
встановити проміжну планку 
завширшки щонайменше 30 мм з 
боку петлі з заглибленням 15 мм.
Можливість регулювання висоти 
передніх ніжок; задні ніжки виконані у 
вигляді коліщаток.

Підключення
Потужність підключення: 0,15 кВт. 
Кабель живлення завдовжки 2,4 м зі 
штекером.

R B 289 203  
З зоною збереження свіжості за 
температури близько 0 °C 
Повністю вбудовуваний прилад 
Ширина ніші: 56 см. 
Висота ніші: 177,5 см

Аксесуари, що входять до 
комплектаціі
2   акумулятори холоду
2 лотки для яєць
1 тримач для вина та шампанського
1 скляна ванночка
1 ванночка для кубиків льоду
1 деко Gastronorm 1/3 GN, 

нержавіюча сталь, неперфороване
1 кришка для дека Gastronorm 

1/3 GN, нержавіюча сталь

Аксесуари, що замовляються окремо
G N 114 130 

Деко Gastronorm з нержавіючої сталі, 
GN 1/3 
Неперфороване, глибина: 40 мм, 
об'єм: 1,5 л
G N 114 230 

Деко Gastronorm з нержавіючої сталі, 
GN 2/3 
Неперфороване, глибина: 40 мм, 
об'єм: 3 л.
G N 410 130 

Кришка з нержавіючої сталі для дека 
Gastronorm, GN 1/3
G N 410 230 

Кришка з нержавіючої сталі для дека 
Gastronorm, GN 2/3
R A 030 100 

Контейнер для зберігання продуктів з 
прозорою кришкою

Холодильник з морозильною 
камерою Vario серії 200
R B 289

 – Унікально зручна концепція приладу: 
 –  Раціональне використання 
простору: поличка-сходинка, 
надзвичайно глибокі полички, 
інтегровані тримачі для пляшок;

 – Зручний доступ до продуктів: 
повністю висувні полички та 
контейнери;

 – Оптимальна видимість всередині 
приладу: детально продумана 
концепція освітлення, 
використання скла та прозорих 
матеріалів;

 – Ефективне приготування та 
зберігання страв з приладами 
Gaggenau: можливість 
розміщення у приладі дек 
Gastronorm

 – Збільшений корисний об'єм 
внутрішньої камери (251 л) за 
рахунок переміщення компресора

 – Чотири кліматичні зони, включаючи 
зону збереження свіжості за 
температури близько 0 °C

 – Система полегшеного зачинення 
дверцят

 – Зручне користування контейнерами 
за рахунок телескопічних напрямних

 – Клас енергоспоживання: A++ 

Управління
Електронне регулювання температури з 
індикацією обраного рівня. 
Управління за допомогою сенсорних 
кнопок.

Технічні характеристики
Інтегрована у петлі дверцят система 
полегшеного зачинення, що активується 
при куті відчинення 20° і менше. 
Акустичний сигнал при тривалому 
відчиненні дверцят чи у випадку 
виникнення несправностей.

Холодильна камера
Корисний об'єм: 132 л.
Функція швидкого охолодження.
Автоматичне розморожування з 
випаровуванням талої води.
Можливість регулювання температури у 
діапазоні від +2 °C до +8 °C.
3 полички з загартованого скла, в тому 
числі 2 повністю висувні та одна з 
можливістю регулювання за висотою.
Повністю відкидна поличка для вина та 
шампанського (місткість: 4 пляшки).
Додаткова підставка для зберігання 
скляних ванночок.
1 велика дверна поличка з рамкою з 
алюмінію для зберігання пляшок. 
Пересувний тримач для пляшок.
1 дверна поличка з алюмінієвою 
рамкою.
Яскраве освітлення внутрішньої камери 
за допомогою світлових елементів з 
захистом від відблисків, розташованих 
на боковій стінці.
Поличка-сходинка з алюмінію для 
раціоналізації використання 
внутрішнього простору з можливістю 
зберігання дек Gastronorm.
Можливе дооснащення:
1 деко 1/3 GN
2 дека 1/3 GN
3 дека 1/3 GN
1 деко 2/3 GN
1 деко 2/3 GN та 1 деко 1/3 GN 

Зона збереження свіжості за 
температури близько 0 °C
Корисний об'єм: 57 л. 
Автоматичне розморожування з 
випаровуванням талої води.

Антибактеріальний вугільний фільтр. 
1 контейнер для зберігання овочів з 
підвищеним рівнем вологості на всю 
ширину камери місткістю 25 л. 
1 контейнер збереження свіжості на 
всю ширину камери з корисним 
об'ємом 32 л.

Морозильна камера
Корисний об'єм: 62 л. 
Технологія No-Frost з функцією 
швидкого заморожування. 
Можливість регулювання температури у 
діапазоні від -16 °C до -24 °C. 
Клас потужності заморожування: ****. 
Продуктивність заморожування за 
24 год: 12 кг. 
Підтримання рівня температури у 
випадку вимкнення енергопостачання 
впродовж 16 годин. 
2 контейнери, в тому числі один 
великий.

Споживання ресурсів
Річне споживання електроенергії:  
250 кВт-год. 
Рівень шуму: 39 дБ.

Особливості вбудовування
Кріплення петлі безпосередньо до 
меблевої панелі дверцят.
Правостороннє навішування дверцят 
з можливістю перенавішування.
Кут відчинення дверцят 115° з 
можливістю обмеження до 90°.
Відступ цоколю приладу має 
складати 90 мм.
Максимальна допустима вага 
меблевої панелі дверцят:
22 кг на верхні дверцята.
22 кг на нижні дверцята.
Відстань між меблевими панелями 
дверцят має складати 4 мм. 

Підключення
Потужність підключення:  
0,12 кВт.
Кабель живлення завдовжки 2,3 м зі 
штекером.
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R B 287 203  
Повністю вбудовуваний прилад 
Ширина ніші: 56 см 
Висота ніші: 177,5 см

Аксесуари, що входять до 
комплектаціі
2 акумулятори холоду
2 лотки для яєць
1 тримач для вина та шампанського
1 скляна ванночка
1 ванночка для кубиків льоду
1 деко Gastronorm 1/3 GN, 

нержавіюча сталь, неперфороване
1 кришка для дека Gastronorm 

1/3 GN, нержавіюча сталь

Аксесуари, що замовляються окремо
G N 114 130 

Деко Gastronorm з нержавіючої сталі, 
GN 1/3 
Неперфороване, глибина: 40 мм, 
об'єм: 1,5 л.
G N 114 230 

Деко Gastronorm з нержавіючої сталі, 
GN 2/3 
Неперфороване, глибина: 40 мм, 
об'єм: 3 л.
G N 410 130 

Кришка з нержавіючої сталі для дека 
Gastronorm, GN 1/3
G N 410 230 

Кришка з нержавіючої сталі для дека 
Gastronorm, GN 2/3
R A 030 100 

Контейнер для зберігання продуктів з 
прозорою кришкою.

Холодильник з морозильною 
камерою Vario серії 200
R B 287

 – Унікально зручна концепція 
приладу: 

 –  Раціональне використання 
простору: поличка-сходинка, 
надзвичайно глибокі полички, 
інтегровані тримачі для пляшок;

 –  Зручний доступ до продуктів: 
повністю висувні полички та 
контейнери;

 – Оптимальна видимість 
всередині приладу: детально 
продумана концепція 
освітлення, використання скла 
та прозорих матеріалів;

 – Ефективне приготування та 
зберігання страв з приладами 
Gaggenau: можливість 
розміщення у приладі дек 
Gastronorm

 – Збільшений корисний об'єм 
внутрішньої камери (265 л) за 
рахунок переміщення компресора

 – Система полегшеного зачинення 
дверцят

 – Зручне користування 
контейнерами за рахунок 
телескопічних напрямних

 – Клас енергоспоживання: A++ 

Управління
Електронне регулювання 
температури з індикацією обраного 
рівня. 
Управління за допомогою сенсорних 
кнопок.

Технічні характеристики
Динамічний розподіл холодного 
повітря. 
Інтегрована у петлі дверцят система 
полегшеного зачинення, що 
активується при куті відчинення 20° і 
менше. 
Акустичний сигнал при тривалому 
відчиненні дверцят чи у випадку 
виникнення несправностей.

Холодильна камера
Корисний об'єм: 189 л.
Функція швидкого охолодження.
Автоматичне розморожування з 
випаровуванням талої води.
Можливість регулювання температури 
у діапазоні від +2 °C до +8 °C.
3 полички з загартованого скла, в тому 
числі одна повністю висувна та дві з 
можливістю регулювання за висотою.
Повністю відкидна поличка для вина 
та шампанського (місткість: 4 пляшки).
Додаткова підставка для зберігання 
скляних ванночок.
1 велика дверна поличка з рамкою з 
алюмінію для зберігання пляшок. 
Пересувний тримач для пляшок.
2 дверні полички з алюмінієвою 
рамкою.
1 контейнер для овочів.
Яскраве освітлення внутрішньої 
камери за допомогою світлових 
елементів з захистом від відблисків, 
розташованих на боковій стінці.
Поличка-сходинка з алюмінію для 
раціоналізації використання 
внутрішнього простору з можливістю 
зберігання дек Gastronorm. 

Можливе дооснащення:
1 деко 1/3 GN
2 дека 1/3 GN
3 дека 1/3 GN
1 деко 2/3 GN
1 деко 2/3 GN та 1 деко 1/3 GN

Морозильна камера
Корисний об'єм: 75 л.
Технологія No-Frost з функцією 
швидкого заморожування.
Можливість регулювання температури 
у діапазоні від -16 °C до -24 °C.
Клас потужності заморожування: ****.
Продуктивність заморожування за 
24 год: 15 кг.
Підтримання рівня температури у 
випадку вимкнення енергопостачання 
впродовж 16 годин.
3 контейнери, в тому числі один 
великий. 

Споживання ресурсів
Річне споживання електроенергії: 
240 кВт-год. 
Рівень шуму: 39 дБ.

Особливості вбудовування
Кріплення петлі безпосередньо до 
меблевої панелі дверцят.
Правостороннє навішування дверцят 
з можливістю перенавішування.
Кут відчинення дверцят 115° з 
можливістю обмеження до 90°.
Відступ цоколю приладу має 
складати 90 мм.
Максимальна допустима вага 
меблевої панелі дверцят:
22 кг на верхні дверцята.
22 кг на нижні дверцята.
Відстань між меблевими панелями 
дверцят має складати 4 мм. 

Підключення
Потужність підключення: 0,12 кВт. 
Кабель живлення завдовжки 2,3 м зі 
штекером.

R T 289 203  
З зоною збереження свіжості за 
температури близько 0 °C 
Повністю вбудовуваний прилад 
Ширина ніші: 56 см 
Висота ніші: 177,5 см

Аксесуари, що входять до 
комплектаціі
2 лотки для яєць
1 тримач для вина та шампанського
1 скляна ванночка
1 ванночка для кубиків льоду
1 деко Gastronorm 1/3 GN, 

нержавіюча сталь, неперфороване
1 кришка для дека Gastronorm 

1/3 GN, нержавіюча сталь

Аксесуари, що замовляються окремо
G N 114 130 

Деко Gastronorm з нержавіючої сталі, 
GN 1/3 
Неперфороване, глибина: 40 мм, 
об'єм: 1,5 л.
G N 114 230 

Деко Gastronorm з нержавіючої сталі, 
GN 2/3 
Неперфороване, глибина: 40 мм, 
об'єм: 3 л
G N 410 130 

Кришка з нержавіючої сталі для дека 
Gastronorm, GN 1/3
G N 410 230 

Кришка з нержавіючої сталі для дека 
Gastronorm, GN 2/3
R A 030 100 

Контейнер для зберігання продуктів з 
прозорою кришкою.

Холодильник з морозильною 
камерою Vario серії 200
R T 289

 – Унікально зручна концепція 
приладу: 

 –  Раціональне використання 
простору: поличка-сходинка, 
надзвичайно глибокі полички, 
інтегровані тримачі для пляшок;

 – Зручний доступ до продуктів: 
повністю висувні полички та 
контейнери;

 – Оптимальна видимість 
всередині приладу: детально 
продумана концепція 
освітлення, використання скла 
та прозорих матеріалів;

 – Ефективне приготування та 
зберігання страв з приладами 
Gaggenau: можливість 
розміщення у приладі дек 
Gastronorm

 – Збільшений корисний об'єм 
внутрішньої камери (289 л) за 
рахунок переміщення компресора

 – Чотири кліматичні зони, включаючи 
зону збереження свіжості за 
температури близько 0 °C

 – Система полегшеного зачинення 
дверцят

 – Зручне користування 
контейнерами за рахунок 
телескопічних напрямних

 – Клас енергоспоживання: A++ 

Управління
Електронне регулювання температури 
з індикацією обраного рівня. 
Управління за допомогою сенсорних 
кнопок.

Технічні характеристики
Інтегрована у петлі дверцят система 
полегшеного зачинення, що 
активується при куті відчинення 20° і 
менше. 
Акустичний сигнал при тривалому 
відчиненні дверцят чи у випадку 
виникнення несправностей.

Холодильна камера
Корисний об'єм: 183 л.
Автоматичне розморожування з 
випаровуванням талої води.
Можливість регулювання температури у 
діапазоні від +2 °C до +8 °C.
1 повністю висувна надзвичайно 
глибока поличка з загартованого скла.
3 полички з загартованого скла, в тому 
числі дві повністю висувні та одна з 
можливістю регулювання за висотою.
Повністю відкидна поличка для вина та 
шампанського (місткість: 4 пляшки).
Додаткова підставка для зберігання 
скляних ванночок.
1 велика дверна поличка з рамкою з 
алюмінію для зберігання пляшок. 
Пересувний тримач для пляшок.
3 дверні полички з алюмінієвою 
рамкою.
Яскраве освітлення внутрішньої камери 
за допомогою світлових елементів з 
захистом від відблисків, розташованих 
на боковій стінці.
Поличка-сходинка з алюмінію для 
раціоналізації використання 
внутрішнього простору з можливістю 
зберігання дек Gastronorm.
Можливе дооснащення:

1 деко 1/3 GN
2 дека 1/3 GN
3 дека 1/3 GN
1 деко 2/3 GN
1 деко 2/3 GN та 1 деко 1/3 GN 

Зона збереження свіжості за 
температури близько 0 °C
Корисний об'єм: 78 л. 
Автоматичне розморожування з 
випаровуванням талої води.
Антибактеріальний вугільний фільтр.
1 контейнер для зберігання овочів з 
підвищеним рівнем вологості з 
корисним об'ємом 25 л.
2 контейнери збереження свіжості з 
сумарним корисним об'ємом 53 л.

Морозильна камера
Корисний об'єм: 28 л.
Функція швидкого заморожування.
Зберігання продуктів за температури 
‒18 °C і нижче.
Клас потужності заморожування: ****.
Продуктивність заморожування за  
24 год: 2 кг.
Підтримання рівня температури у 
випадку вимкнення енергопостачання 
впродовж 14 годин.
Дві знімні полички, в тому числі одна 
з загартованого скла. 

Споживання ресурсів
Річне споживання електроенергії:  
231 кВт-год.
Рівень шуму: 39 дБ. 

Особливості вбудовування
Кріплення петлі безпосередньо до 
меблевої панелі дверцят.
Правостороннє навішування дверцят 
з можливістю перенавішування.
Кут відчинення дверцят 115° з 
можливістю обмеження до 90°.
Відступ цоколю приладу має 
складати 90 мм.
Максимальна допустима вага 
меблевої панелі дверцят: 22 кг.

Підключення
Потужність підключення: 0,12 кВт.
Кабель живлення завдовжки 2,3 м зі 
штекером.
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мін. 550
(рекомендовано 560)

мін. 

мін. 

мін. 200 см2 

мін. 550
(рекомендовано 560)

мін. 

мін. 

мін. 200 см2 

R C 289 203  
З зоною збереження свіжості за 
температури близько 0 °C 
Повністю вбудовуваний прилад 
Ширина ніші: 56 см 
Висота ніші: 177,5 см

Аксесуари, що входять до 
комплектаціі
2 лотки для яєць
1 тримач для вина та шампанського
1 скляна ванночка
1 деко Gastronorm 1/3 GN, 

нержавіюча сталь, неперфороване
1 кришка для дека Gastronorm 

1/3 GN, нержавіюча сталь

Аксесуари, що замовляються окремо
G N 114 130 

Деко Gastronorm з нержавіючої сталі, 
GN 1/3 
Неперфороване, глибина: 40 мм, 
об'єм: 1,5 л.
G N 114 230 

Деко Gastronorm з нержавіючої сталі, 
GN 2/3 
Неперфороване, глибина: 40 мм, 
об'єм: 3 л.
G N 410 130 

Кришка з нержавіючої сталі для дека 
Gastronorm, GN 1/3
G N 410 230 

Кришка з нержавіючої сталі для дека 
Gastronorm, GN 2/3
R A 030 100 

Контейнер для зберігання продуктів з 
прозорою кришкою.

Холодильна шафа Vario серії 200
R C 289

 – Унікально зручна концепція 
приладу: 

 –  Раціональне використання 
простору: поличка-сходинка, 
надзвичайно глибокі полички, 
інтегровані тримачі для пляшок;

 – Зручний доступ до продуктів: 
повністю висувні полички та 
контейнери;

 –  Оптимальна видимість 
всередині приладу: детально 
продумана концепція 
освітлення, використання скла 
та прозорих матеріалів;

 –  Ефективне приготування та 
зберігання страв з приладами 
Gaggenau: можливість 
розміщення у приладі дек 
Gastronorm

 – Збільшений корисний об'єм 
внутрішньої камери (306 л) за 
рахунок переміщення компресора

 – Три кліматичні зони, включаючи 
зону збереження свіжості за 
температури близько 0 °C

 – Можливість комбінування з 
морозильною шафою RF 287 за 
типом Side-by-Side

 – Система полегшеного зачинення 
дверцят

 – Зручне користування 
контейнерами за рахунок 
телескопічних напрямних

 – Клас енергоспоживання: A++ 

Управління
Електронне регулювання 
температури з індикацією обраного 
рівня.
Управління за допомогою сенсорних 
кнопок. 

Технічні характеристики
Динамічний розподіл холодного 
повітря. 
Інтегрована у петлі дверцят система 
полегшеного зачинення, що 
активується при куті відчинення 20° і 
менше. 
Акустичний сигнал при тривалому 
відчиненні дверцят.

Холодильна камера
Корисний об'єм: 228 л.
Функція швидкого охолодження.
Автоматичне розморожування з 
випаровуванням талої води.
Можливість регулювання температури 
у діапазоні від +2 °C до +8 °C.
2 повністю висувні надзвичайно 
глибокі полички з загартованого скла.
4 полички з загартованого скла, в 
тому числі дві повністю висувні та дві 
з можливістю регулювання за 
висотою.
Повністю відкидна поличка для вина 
та шампанського (місткість: 4 пляшки).
Додаткова підставка для зберігання 
скляних ванночок.
1 велика дверна поличка з рамкою з 
алюмінію для зберігання пляшок. 
Пересувний тримач для пляшок.
2 дверні полички з алюмінієвою 
рамкою.
Яскраве освітлення внутрішньої 
камери за допомогою світлових 
елементів з захистом від відблисків, 
розташованих на боковій стінці.
Поличка-сходинка з алюмінію для 
раціоналізації використання 
внутрішнього простору з можливістю 
зберігання дек Gastronorm. 

Можливе дооснащення:
1 деко 1/3 GN
2 дека 1/3 GN
3 дека 1/3 GN
1 деко 2/3 GN
1 деко 2/3 GN та 1 деко 1/3 GN 

Зона збереження свіжості за 
температури близько 0 °C
Корисний об'єм: 78 л.
Автоматичне розморожування з 
випаровуванням талої води.
Антибактеріальний вугільний 
повітряний фільтр.
1 контейнер для зберігання овочів з 
підвищеним рівнем вологості з 
корисним об'ємом 25 л.
2 контейнери збереження свіжості з 
сумарним корисним об'ємом 53 л. 

Споживання ресурсів 
Річне споживання електроенергії: 
133 кВт-год. 
Рівень шуму: 39 дБ.

Особливості вбудовування
Кріплення петлі безпосередньо до 
меблевої панелі дверцят.
Правостороннє навішування дверцят 
з можливістю перенавішування.
Кут відчинення дверцят 115° з 
можливістю обмеження до 90°.
Відступ цоколю приладу має 
складати 90 мм.
Максимальна допустима вага 
меблевої панелі дверцят: 22 кг.

Підключення
Потужність підключення: 0,12 кВт.
Кабель живлення завдовжки 2,3 м зі 
штекером.

R F 287 202 
Повністю вбудовуваний прилад 
Ширина ніші: 56 см 
Висота ніші: 177,5 см

Аксесуари, що входять до 
комплектаціі
2 акумулятори холоду
1 ванночка для кубиків льоду

Морозильна шафа Vario серії 200
R F 287

 – Збільшений корисний об'єм 
внутрішньої камери (213 л) за 
рахунок переміщення компресора

 – Універсальна концепція 
внутрішньої камери: можливість 
зняття усіх поличок та контейнерів 
з загартованого скла

 – Можливість комбінування з 
морозильною шафою RС 289 за 
типом Side-by-Side

 – Система полегшеного зачинення 
дверцят

 – Клас енергоспоживання: A++ 

Управління
Електронне регулювання 
температури з індикацією обраного 
рівня. 
Управління за допомогою сенсорних 
кнопок.

Технічні характеристики
Динамічний розподіл холодного 
повітря.
Інтегрована у петлі дверцят система 
полегшеного зачинення, що 
активується при куті відчинення 20° і 
менше.
Акустичний сигнал при тривалому 
відчиненні дверцят чи у випадку 
виникнення несправностей.

Оснащення
Технологія No-Frost з функцією 
швидкого заморожування. 
Можливість регулювання температури 
у діапазоні від -16 °C до -24 °C. 
Клас потужності заморожування: ****. 
Продуктивність заморожування за 
24 год: 25 кг. 
Підтримання рівня температури у 
випадку вимкнення енергопостачання 
впродовж 11 годин. 
5 контейнерів, в тому числі один 
великий. 
4 полички з загартованого скла між 
контейнерами. 
2 полички з загартованого скла з 
прозорою кришкою. 
Можливість зняття усіх контейнерів та 
поличок з загартованого скла.

Споживання ресурсів
Річне споживання електроенергії: 
244 кВт-год. 
Рівень шуму: 40 дБ.

Особливості вбудовування
Кріплення петлі безпосередньо до 
меблевої панелі дверцят.
Лівостороннє навішування дверцят з 
можливістю перенавішування.
Кут відчинення дверцят 115° з 
можливістю обмеження до 90°.
Відступ цоколю приладу має 
складати 90 мм.
Максимальна допустима вага 
меблевої панелі дверцят: 30 кг.

Підключення
Потужність підключення: 0,12 кВт.
Кабель живлення завдовжки 2,3 м зі 
штекером.
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мін. 200 см2 

мін. 

мін. 

мін. 550
(рекомендовано 560)

мін. 200 см2 

мін. 

мін. 

мін. 550
(рекомендовано 560)

R T 249 203  
З зоною збереження свіжості за 
температури близько 0 °C 
Повністю вбудовуваний прилад 
Ширина ніші: 56 см 
Висота ніші: 140 см

Аксесуари, що входять до 
комплектаціі
2 лотки для яєць
1 тримач для вина та шампанського
1 скляна ванночка
1 ванночка для кубиків льоду
1 деко Gastronorm 1/3 GN, 

нержавіюча сталь, неперфороване
1 кришка для дека Gastronorm 

1/3 GN, нержавіюча сталь

Аксесуари, що замовляються окремо
G N 114 130 

Деко Gastronorm з нержавіючої сталі, 
GN 1/3 
Неперфороване, глибина: 40 мм, 
об'єм: 1,5 л
G N 114 230 

Деко Gastronorm з нержавіючої сталі, 
GN 2/3 
Неперфороване, глибина: 40 мм, 
об'єм: 3 л
G N 410 130 

Кришка з нержавіючої сталі для дека 
Gastronorm, GN 1/3
G N 410 230 

Кришка з нержавіючої сталі для дека 
Gastronorm, GN 2/3
R A 030 100 

Контейнер для зберігання продуктів з 
прозорою кришкою.

Холодильник з морозильною 
камерою Vario серії 200
R T 249

 – Унікально зручна концепція 
приладу: 

 –  Раціональне використання 
простору: поличка-сходинка, 
надзвичайно глибокі полички, 
інтегровані тримачі для пляшок;

 – Зручний доступ до продуктів: 
повністю висувні полички та 
контейнери;

 – Оптимальна видимість 
всередині приладу: детально 
продумана концепція 
освітлення, використання скла 
та прозорих матеріалів;

 – Ефективне приготування та 
зберігання страв з приладами 
Gaggenau: можливість 
розміщення у приладі дек 
Gastronorm

 – Збільшений корисний об'єм 
внутрішньої камери (214 л) за 
рахунок переміщення компресора

 – Чотири кліматичні зони, включаючи 
зону збереження свіжості за 
температури близько 0 °C

 – Система полегшеного зачинення 
дверцят

 – Зручне користування 
контейнерами за рахунок 
телескопічних напрямних

 – Клас енергоспоживання: A++

Управління
Електронне регулювання 
температури з індикацією обраного 
рівня.
Управління за допомогою сенсорних 
кнопок.

Технічні характеристики
Інтегрована у петлі дверцят система 
полегшеного зачинення, що 
активується при куті відчинення 20° і 
менше.
Акустичний сигнал при тривалому 
відчиненні дверцят чи у випадку 
виникнення несправностей.

Холодильна камера
Корисний об'єм: 129 л.
Автоматичне розморожування з 
випаровуванням талої води.
Можливість регулювання температури 
у діапазоні від +2 °C до +8 °C.
3 полички з загартованого скла, в 
тому числі дві повністю висувні та 
одна з можливістю регулювання за 
висотою.
Повністю відкидна поличка для вина 
та шампанського (місткість: 4 пляшки).
Додаткова підставка для зберігання 
скляних ванночок.
1 велика дверна поличка з рамкою з 
алюмінію для зберігання пляшок. 
Пересувний тримач для пляшок.
3 дверні полички з алюмінієвою 
рамкою.
Яскраве освітлення внутрішньої 
камери за допомогою світлових 
елементів з захистом від відблисків, 
розташованих на боковій стінці.
Поличка-сходинка з алюмінію для 
раціоналізації використання 
внутрішнього простору з можливістю 
зберігання дек Gastronorm.
Можливе дооснащення:
1 деко 1/3 GN
2 дека 1/3 GN
3 дека 1/3 GN
1 деко 2/3 GN
1 деко 2/3 GN та 1 деко 1/3 GN

Зона збереження свіжості за 
температури близько 0 °C
Корисний об'єм: 57 л.
Автоматичне розморожування з 
випаровуванням талої води.
Антибактеріальний вугільний 
повітряний фільтр.
1 контейнер для зберігання овочів з 
підвищеним рівнем вологості з 
корисним об'ємом 25 л.
1 контейнер збереження свіжості з 
корисним об'ємом 32 л.

Морозильна камера
Корисний об'єм: 28 л.
Функція швидкого заморожування.
Зберігання продуктів за температури 
-18 °C і нижче.
Клас потужності заморожування: ****.
Продуктивність заморожування за 
24 год: 2 кг.
Підтримання рівня температури у 
випадку вимкнення енергопостачання 
впродовж 14 годин.
Дві знімні полички, в тому числі одна 
з загартованого скла.

Споживання ресурсів
Річне споживання електроенергії: 
204 кВт-год.
Рівень шуму: 39 дБ.

Особливості вбудовування
Кріплення петлі безпосередньо до 
меблевої панелі дверцят.
Правостороннє навішування дверцят 
з можливістю перенавішування.
Кут відчинення дверцят 115° з 
можливістю обмеження до 90°.
Відступ цоколю приладу має 
складати 90 мм.
Максимальна допустима вага 
меблевої панелі дверцят: 22 кг.

Підключення
Потужність підключення: 0,12 кВт.
Кабель живлення завдовжки 2,3 м зі 
штекером.

R C 249 203  
З зоною збереження свіжості за 
температури близько 0 °C 
Повністю вбудовуваний прилад 
Ширина ніші: 56 см 
Висота ніші: 140 см

Аксесуари, що входять до 
комплектаціі
2 лотки для яєць
1 тримач для вина та шампанського
1 скляна ванночка
1 деко Gastronorm 1/3 GN, 

нержавіюча сталь, неперфороване
1 кришка для дека Gastronorm 

1/3 GN, нержавіюча сталь

Аксесуари, що замовляються окремо
G N 114 130 

Деко Gastronorm з нержавіючої сталі, 
GN 1/3 
Неперфороване, глибина: 40 мм, 
об'єм: 1,5 л.
G N 114 230 

Деко Gastronorm з нержавіючої сталі, 
GN 2/3 
Неперфороване, глибина: 40 мм, 
об'єм: 3 л
G N 410 130 

Кришка з нержавіючої сталі для дека 
Gastronorm, GN 1/3
G N 410 230 

Кришка з нержавіючої сталі для дека 
Gastronorm, GN 2/3
R A 030 100 

Контейнер для зберігання продуктів з 
прозорою кришкою.

Холодильна шафа Vario серії 200
R C 249

 – Унікально зручна концепція 
приладу: 

 –  Раціональне використання 
простору: поличка-сходинка, 
надзвичайно глибокі полички, 
інтегровані тримачі для пляшок;

 – Зручний доступ до продуктів: 
повністю висувні полички та 
контейнери;

 – Оптимальна видимість 
всередині приладу: детально 
продумана концепція 
освітлення, використання скла 
та прозорих матеріалів;

 – Ефективне приготування та 
зберігання страв з приладами 
Gaggenau: можливість 
розміщення у приладі дек 
Gastronorm

 – Збільшений корисний об'єм 
внутрішньої камери (233 л) за 
рахунок переміщення компресора

 – Три кліматичні зони, включаючи 
зону збереження свіжості за 
температури близько 0 °C

 – Можливість комбінування з 
морозильною шафою RF 247 за 
типом Side-by-Side

 – Система полегшеного зачинення 
дверцят

 – Зручне користування 
контейнерами за рахунок 
телескопічних напрямних

 – Клас енергоспоживання: A++

Управління
Електронне регулювання 
температури з індикацією обраного 
рівня. 
Управління за допомогою сенсорних 
кнопок.

Технічні характеристики
Динамічний розподіл холодного 
повітря.
Інтегрована у петлі дверцят система 
полегшеного зачинення, що 
активується при куті відчинення 20° і 
менше.
Акустичний сигнал при тривалому 
відчиненні дверцят.

Холодильна камера
Корисний об'єм: 176 л.
Функція швидкого охолодження.
Автоматичне розморожування з 
випаровуванням талої води.
Можливість регулювання температури 
у діапазоні від +2 °C до +8 °C.
1 повністю висувна надзвичайно 
глибока поличка з загартованого 
скла.
4 полички з загартованого скла, в 
тому числі дві повністю висувні та дві 
з можливістю регулювання за 
висотою.
Повністю відкидна поличка для вина 
та шампанського (місткість: 4 пляшки).
Додаткова підставка для зберігання 
скляних ванночок.
1 велика дверна поличка з рамкою з 
алюмінію для зберігання пляшок. 
Пересувний тримач для пляшок.
2 дверні полички з алюмінієвою 
рамкою.
Яскраве освітлення внутрішньої 
камери за допомогою світлових 
елементів з захистом від відблисків, 
розташованих на боковій стінці.
Поличка-сходинка з алюмінію для 
раціоналізації використання 
внутрішнього простору з можливістю 
зберігання дек Gastronorm.

Можливе дооснащення:
1 деко 1/3 GN
2 дека 1/3 GN
3 дека 1/3 GN
1 деко 2/3 GN
1 деко 2/3 GN та 1 деко 1/3 GN

Зона збереження свіжості за 
температури близько 0 °C
Корисний об'єм: 57 л.
Автоматичне розморожування з 
випаровуванням талої води.
Антибактеріальний вугільний 
повітряний фільтр.
1 контейнер для зберігання овочів з 
підвищеним рівнем вологості з 
корисним об'ємом 25 л.
1 контейнер збереження свіжості з 
корисним об'ємом 32 л.

Споживання ресурсів
Річне споживання електроенергії: 
125 кВт-год.
Рівень шуму: 39 дБ.

Особливості вбудовування
Кріплення петлі безпосередньо до 
меблевої панелі дверцят.
Правостороннє навішування дверцят 
з можливістю перенавішування.
Кут відчинення дверцят 115° з 
можливістю обмеження до 90°.
Відступ цоколю приладу має 
складати 90 мм.
Максимальна допустима вага 
меблевої панелі дверцят: 22 кг.

Підключення
Потужність підключення: 0,12 кВт.
Кабель живлення завдовжки 2,3 м зі 
штекером.
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R F 247 202 
Повністю вбудовуваний прилад 
Ширина ніші: 56 см 
Висота ніші: 140 см

Аксесуари, що входять до 
комплектаціі
2 акумулятори холоду
1 ванночка для кубиків льоду

Вбудовувана морозильна шафа Vario 
серії 200
R F 247

 – Збільшений корисний об'єм 
внутрішньої камери (160 л) за 
рахунок переміщення компресора

 – Універсальна концепція 
внутрішньої камери: можливість 
зняття усіх поличок та контейнерів 
з загартованого скла

 – Можливість комбінування з 
морозильною шафою RС 249 за 
типом Side-by-Side

 – Система полегшеного зачинення 
дверцят

 – Клас енергоспоживання: A++

Управління
Електронне регулювання 
температури з індикацією обраного 
рівня.
Управління за допомогою сенсорних 
кнопок.

Технічні характеристики
Динамічний розподіл холодного 
повітря.
Інтегрована у петлі дверцят система 
полегшеного зачинення, що 
активується при куті відчинення 20° і 
менше.
Акустичний сигнал при тривалому 
відчиненні дверцят чи у випадку 
виникнення несправностей.

Оснащення
Технологія No-Frost з функцією 
швидкого заморожування.
Можливість регулювання температури 
у діапазоні від -16 °C до -24 °C.
Клас потужності заморожування: ****.
Продуктивність заморожування за 
24 год: 25 кг.
Підтримання рівня температури у 
випадку вимкнення енергопостачання 
впродовж 11 годин.
4 контейнери, в тому числі один 
великий.
3 полички з загартованого скла між 
контейнерами.
1 поличка з загартованого скла з 
прозорою кришкою.
Можливість зняття усіх контейнерів та 
поличок з загартованого скла.

Споживання ресурсів
Річне споживання електроенергії: 
209 кВт-год.
Рівень шуму: 40 дБ.

Особливості вбудовування
Кріплення петлі безпосередньо до 
меблевої панелі дверцят.
Лівостороннє навішування дверцят з 
можливістю перенавішування.
Кут відчинення дверцят 115° з 
можливістю обмеження до 90°.
Відступ цоколю приладу має 
складати 90 мм.
Максимальна допустима вага 
меблевої панелі дверцят: 30 кг.

Підключення
Потужність підключення: 0,12 кВт. 
Кабель живлення завдовжки 2,3 м зі 
штекером.

R B 282 203 
З зоною збереження свіжості «Fresh 
cooling» 
Повністю вбудовуваний прилад 
Ширина ніші: 56 см, 
Висота ніші: 177,5 см

Аксесуари, що входять до 
комплектаціі
2 акумулятори холоду
2 лотки для яєць
1 тримач для вина та шампанського
1 ванночка для кубиків льоду

Аксесуари, що замовляються окремо
R A 030 100 

Контейнер для зберігання продуктів з 
прозорою кришкою.

Холодильник з морозильною 
камерою
R B 282

 – Три кліматичні зони, включаючи 
зону збереження свіжості Fresh 
Cooling

 – Полички з загартованого скла з 
можливістю регулювання за 
висотою 

 – Дверні полички з алюмінієвими 
рамками

 – Інноваційна система 
розморожування: 

 – Знижене споживання енергії 
завдяки новій конструкції 
системи випаровувача

 – Пришвидшений процес 
розморожування та полегшене 
очищення завдяки 
рівномірному утворенню льоду 
у приладі та зменшеній 
кількості наморожувань

 – Високоякісна полиця із 
загартованого скла між 
контейнерами морозильного 
відділення

 – Корисний об'єм: 395 л
 – Система полегшеного зачинення 

дверцят
 – Клас енергоспоживання: A++

Управління
Електронне регулювання 
температури з індикацією обраного 
рівня на цифровому дисплеї.
Управління за допомогою сенсорних 
кнопок.

Технічні характеристики
Інтегрована у петлі дверцят система 
полегшеного зачинення, що 
активується при куті відчинення 20° і 
менше.
Економічний режим роботи приладу 
"Відпустка".
Акустичний сигнал при тривалому 
відчиненні дверцят чи у випадку 
виникнення несправностей.

Холодильна камера
Корисний об'єм: 190 л.
Функція швидкого охолодження.
Автоматичне розморожування з 
випаровуванням талої води.
Можливість регулювання температури 
у діапазоні від +2 °C до +8 °C.
5 поличок з загартованого скла, в 
тому числі 4 з можливістю 
регулювання за висотою та 1 
повністю висувна.
Повністю відкидна поличка для вина 
та шампанського (місткість: 4 пляшки).
1 велика дверна поличка з рамкою з 
алюмінію для зберігання пляшок. 
Пересувний тримач для пляшок.
4 дверні полички з алюмінієвою 
рамкою.
1 контейнер для зберігання овочів.
Яскраве освітлення внутрішньої 
камери за допомогою світлових 
елементів з захистом від відблисків, 
розташованих на боковій стінці. 

Зона збереження свіжості
1 контейнер для зберігання овочів на 
всю ширину камери з корисним 
об'ємом 21 л та можливістю ручного 
регулювання рівня вологості.

Морозильна камера 
Корисний об'єм: 61 л. 
Функція швидкого заморожування.  
Можливість регулювання температури 
у діапазоні від -16 °C до -24 °C.  
Клас потужності заморожування: ****. 

Система полегшеного 
розморожування. 
Продуктивність заморожування за 
24 год: 7 кг. 
Підтримання рівня температури у разі 
вимкнення енергопостачання 
впродовж 26 годин. 
2 контейнери, в тому числі один 
великий. 
1 поличка з загартованого скла. 

Споживання ресурсів
Річне споживання електроенергії: 
226 кВт-год.
Рівень шуму: 35 дБ.

Особливості вбудовування
Кріплення петлі безпосередньо до 
меблевої панелі дверцят.
Правостороннє навішування дверцят 
з можливістю перенавішування.
Кут відчинення дверцят 115° з 
можливістю обмеження до 90°.
Максимальна допустима вага 
меблевої панелі дверцят:
14 кг на верхні дверцята.
19 кг на нижні дверцята.

Підключення
Потужність підключення: 0,09 кВт.
Кабель живлення завдовжки 2,3 м зі 
штекером.
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R C 282 203 
З зоною збереження свіжості «Fresh 
cooling» 
Повністю вбудовуваний прилад 
Ширина ніші: 56 см, 
Висота ніші: 177,5 см

Аксесуари, що входять до 
комплектаціі
2 лотки для яєць
1 тримач для вина та шампанського

Аксесуари, що замовляються окремо
R A 030 100 

Контейнер для зберігання продуктів з 
прозорою кришкою.

Холодильна шафа
R C 282

 – Дві кліматичні зони, включаючи 
зону збереження свіжості Fresh 
Cooling

 – Полички з загартованого скла з 
можливістю регулювання за 
висотою 

 – Дверні полички з алюмінієвими 
рамками

 – Корисний об'єм: 319 л
 – Система полегшеного зачинення 

дверцят
 – Клас енергоспоживання: A++ 

Управління
Електронне регулювання 
температури з індикацією обраного 
рівня на цифровому дисплеї.
Управління за допомогою сенсорних 
кнопок.

Технічні характеристики
Динамічний розподіл холодного 
повітря.
Інтегрована у петлі дверцят система 
полегшеного зачинення, що 
активується при куті відчинення 20° і 
менше.
Акустичний сигнал при тривалому 
відчиненні дверцят чи у випадку 
виникнення несправностей.
Антибактеріальний вугільний 
повітряний фільтр.

Холодильна камера
Корисний об'єм: 291 л.
Функція швидкого охолодження.
Автоматичне розморожування з 
випаровуванням талої води.
Можливість регулювання температури 
у діапазоні від +2 °C до +8 °C.
7 поличок з загартованого скла, в 
тому числі 2 повністю висувні та 6 з 
можливістю регулювання за висотою.
Повністю відкидна поличка для вина 
та шампанського (місткість: 4 пляшки).
2 великі дверні полички з рамкою з 
алюмінію для зберігання пляшок. 
Пересувний тримач для пляшок.
4 дверні полички з алюмінієвою 
рамкою.
1 контейнер для зберігання овочів.
Яскраве освітлення внутрішньої 
камери за допомогою світлових 
елементів з захистом від відблисків, 
розташованих на боковій стінці. 

Зона збереження свіжості
1 контейнер для зберігання овочів на 
всю ширину камери з корисним 
об'ємом 28 л та можливістю ручного 
регулювання рівня вологості.

Споживання ресурсів
Річне споживання електроенергії: 
116 кВт-год.
Рівень шуму: 37 дБ.

Особливості вбудовування
Кріплення петлі безпосередньо до 
меблевої панелі дверцят.
Правостороннє навішування дверцят 
з можливістю перенавішування.
Кут відчинення дверцят 115° з 
можливістю обмеження до 90°.
Максимальна допустима вага 
меблевої панелі дверцят: 16 кг. 

Підключення
Потужність підключення: 0,09 кВт. 
Кабель живлення завдовжки 2,3 м зі 
штекером.

R T 242 202 
Зона збереження свіжості «Fresh 
cooling» за температури близько 0 °C 
Повністю вбудовуваний прилад 
Ширина ніші: 56 см  
Висота ніші: 140 см

Аксесуари, що входять до 
комплектаціі
2 лотки для яєць
1 тримач для вина та шампанського
1 скляна ванночка
1 ванночка для кубиків льоду
1 невеликий контейнер для 

зберігання продуктів з кришкою

Аксесуари, що замовляються окремо
R A 030 100 

Контейнер для зберігання продуктів з 
прозорою кришкою.

Холодильник з морозильною 
камерою
R T 242

 – 4 кліматичні зони, включаючи зону 
збереження свіжості «Fresh 
cooling» за температури близько 
0 °C

 – Полички з загартованого скла з 
можливістю регулювання за 
висотою 

 – Дверні полички з алюмінієвими 
рамками

 – Корисний об'єм: 211 л
 – Система полегшеного зачинення 

дверцят
 – Клас енергоспоживання: A++

Управління
Електронне регулювання 
температури з індикацією обраного 
рівня на цифровому дисплеї.

Технічні характеристики
Динамічний розподіл холодного 
повітря.
Інтегрована у петлі дверцят система 
полегшеного зачинення, що 
активується при куті відчинення 20° і 
менше.

Холодильна камера
Корисний об'єм: 134 л.
Автоматичне розморожування з 
випаровуванням талої води.
Можливість регулювання температури 
у діапазоні від +3 °C до +8 °C.
3 полички з загартованого скла з 
можливістю регулювання за висотою.
1 велика дверна поличка для 
зберігання пляшок.
4 дверні полички.
Яскраве освітлення внутрішньої 
камери.

Зона збереження свіжості «Fresh 
cooling» за температури близько 0 °C
Корисний об'єм: 60 л. 
Автоматичне розморожування з 
випаровуванням талої води. 
1 контейнер для зберігання овочів з 
підвищеним рівнем вологості з 
корисним об'ємом 15 л. 
2 контейнери збереження свіжості з 
сумарним корисним об'ємом 45 л.

Морозильна камера
Корисний об'єм: 17 л. 
Функція швидкого заморожування. 
Зберігання продуктів за температури 
-18 °C і нижче.  
Клас потужності заморожування: ****. 
Продуктивність заморожування за 
24 год: 2 кг. 
Підтримання рівня температури у 
випадку вимкнення енергопостачання 
впродовж 12 годин.

Споживання ресурсів
Річне споживання електроенергії: 
199 кВт-год. 
Рівень шуму: 36 дБ.

Особливості вбудовування
Кріплення петлі безпосередньо до 
меблевої панелі дверцят.
Правостороннє навішування дверцят 
з можливістю перенавішування.
Кут відчинення дверцят 115° з 
можливістю обмеження до 90°.
Максимальна допустима вага 
меблевої панелі дверцят: 14 кг. 

Підключення
Потужність підключення: 0,09 кВт. 
Кабель живлення завдовжки 2,3 м зі 
штекером.
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R C 242 202 
З зоною збереження свіжості «Fresh 
cooling» за температури близько 0 °C 
Повністю вбудовуваний прилад 
Ширина ніші: 56 см  
Висота ніші: 140 см

Аксесуари, що входять до 
комплектаціі
2 лотки для яєць
1 тримач для вина та шампанського
1 скляна ванночка
1 невеликий контейнер для 

зберігання продуктів з кришкою

Аксесуари, що замовляються окремо
R A 030 100 

Контейнер для зберігання продуктів з 
прозорою кришкою.

Холодильна шафа
R C 242

 – 3 кліматичні зони, включаючи зону 
збереження свіжості «Fresh 
cooling» за температури близько 
0 °C

 – Полички з загартованого скла з 
можливістю регулювання за 
висотою 

 – Дверні полички з алюмінієвими 
рамками

 – Корисний об'єм: 230 л
 – Система полегшеного зачинення 

дверцят
 – Клас енергоспоживання: A+

Управління
Електронне регулювання 
температури з індикацією обраного 
рівня на цифровому дисплеї.

Технічні характеристики
Динамічний розподіл холодного 
повітря.
Інтегрована у петлі дверцят система 
полегшеного зачинення, що 
активується при куті відчинення 20° і 
менше.

Холодильна камера
Корисний об'єм: 170 л.
Автоматичне розморожування з 
випаровуванням талої води.
Можливість регулювання температури 
у діапазоні від +3 °C до +8 °C.
4 полички з загартованого скла з 
можливістю регулювання за висотою.
1 інтегрована поличка.
1 велика дверна поличка для 
зберігання пляшок.
4 дверні полички.
Яскраве освітлення внутрішньої 
камери.

Зона збереження свіжості «Fresh 
cooling» за температури близько 0 °C
Корисний об'єм: 60 л.
Автоматичне розморожування з 
випаровуванням талої води.
1 контейнер для зберігання овочів з 
підвищеним рівнем вологості з 
корисним об'ємом 15 л.
2 контейнери збереження свіжості з 
сумарним корисним об'ємом 45 л.

Споживання ресурсів
Річне споживання електроенергії: 
163 кВт-год.
Рівень шуму: 37 дБ.

Особливості вбудовування
Кріплення петлі безпосередньо до 
меблевої панелі дверцят.
Правостороннє навішування дверцят 
з можливістю перенавішування.
Кут відчинення дверцят 115° з 
можливістю обмеження до 90°.
Максимальна допустима вага 
меблевої панелі дверцят: 14 кг.

Підключення
Потужність підключення: 0,09 кВт.
Кабель живлення завдовжки 2,3 м зі 
штекером.

R T 222 203  
З зоною збереження свіжості «Fresh 
cooling» 
Повністю вбудовуваний прилад 
Ширина ніші: 56 см  
Висота ніші: 122,5 см

Аксесуари, що входять до 
комплектаціі
2 лотки для яєць
1 тримач для вина та шампанського
1 ванночка для кубиків льоду

Аксесуари, що замовляються окремо 
R A 030 100 

Контейнер для зберігання продуктів з 
прозорою кришкою.

Холодильник з морозильною 
камерою
R T 222

 – 3 кліматичні зони, включаючи зону 
збереження свіжості «Fresh 
cooling»

 – Полички з загартованого скла з 
можливістю регулювання за 
висотою 

 – Дверні полички з алюмінієвими 
рамками

 – Корисний об'єм: 196 л
 – Система полегшеного зачинення 

дверцят
 – Клас енергоспоживання: A++

Управління
Електронне регулювання 
температури з індикацією обраного 
рівня на цифровому дисплеї.
Управління за допомогою сенсорних 
кнопок.

Технічні характеристики
Інтегрована у петлі дверцят система 
полегшеного зачинення, що 
активується при куті відчинення 20° і 
менше.
Акустичний сигнал при тривалому 
відчиненні дверцят чи у випадку 
виникнення несправностей.

Холодильна камера
Корисний об'єм: 180 л.
Автоматичне розморожування з 
випаровуванням талої води.
Можливість регулювання температури 
у діапазоні від +2 °C до +8 °C.
5 поличок з загартованого скла, в 
тому числі 1 повністю висувна та 4 з 
можливістю регулювання за висотою.
Повністю відкидна поличка для вина 
та шампанського (місткість: 4 пляшки).
1 велика дверна поличка з рамкою з 
алюмінію для зберігання пляшок. 
Пересувний тримач для пляшок.
3 дверні полички з алюмінієвою 
рамкою.
1 контейнер для зберігання овочів.
Яскраве освітлення внутрішньої 
камери за допомогою світлових 
елементів з захистом від відблисків, 
розташованих на боковій стінці.

Зона збереження свіжості «Fresh 
cooling»
1 контейнер для зберігання овочів на 
всю ширину камери з корисним 
об'ємом 20 л та можливістю ручного 
регулювання рівня вологості.

Морозильна камера
Корисний об'єм: 16 л.
Функція швидкого заморожування.
Зберігання продуктів за температури 
-18 °C і нижче.
Клас потужності заморожування: ****.
Продуктивність заморожування за 
24 год: 2,5 кг.
Підтримання рівня температури у 
випадку вимкнення енергопостачання 
впродовж 12 годин.

Споживання ресурсів
Річне споживання електроенергії: 
173 кВт-год. 
Рівень шуму: 37 дБ.

Особливості вбудовування
Кріплення петлі безпосередньо до 
меблевої панелі дверцят.
Правостороннє навішування дверцят 
з можливістю перенавішування.
Кут відчинення дверцят 115° з 
можливістю обмеження до 90°.

Максимальна допустима вага 
меблевої панелі дверцят: 14 кг.

Підключення
Потужність підключення: 0,09 кВт.
Кабель живлення завдовжки 2,3 м зі 
штекером.
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R C 222 203  
З зоною збереження свіжості «Fresh 
cooling» 
Повністю вбудовуваний прилад 
Ширина ніші: 56 см  
Висота ніші: 122,5 см

Аксесуари, що входять до 
комплектаціі
2 лотки для яєць
1 тримач для вина та шампанського

Аксесуари, що замовляються окремо
R A 030 100 

Контейнер для зберігання продуктів з 
прозорою кришкою.

Холодильна шафа
R C 222

 – Дві кліматичні зони, включаючи 
зону збереження свіжості «Fresh 
cooling»

 – Полички з загартованого скла з 
можливістю регулювання за 
висотою 

 – Дверні полички з алюмінієвими 
рамками

 – Корисний об'єм: 215 л
 – Система полегшеного зачинення 

дверцят
 – Клас енергоспоживання: A++

Управління
Електронне регулювання 
температури з індикацією обраного 
рівня на цифровому дисплеї.
Управління за допомогою сенсорних 
кнопок.

Технічні характеристики
Інтегрована у петлі дверцят система 
полегшеного зачинення, що 
активується при куті відчинення 20° і 
менше.
Акустичний сигнал при тривалому 
відчиненні дверцят чи у випадку 
виникнення несправностей.

Холодильна камера
Корисний об'єм: 214 л.
Функція швидкого охолодження.
Автоматичне розморожування з 
випаровуванням талої води.
Можливість регулювання температури 
у діапазоні від +2 °C до +8 °C.
6 поличок з загартованого скла, в 
тому числі 1 повністю висувна та 5 з 
можливістю регулювання за висотою.
Повністю відкидна поличка для вина 
та шампанського (місткість: 4 пляшки).
1 велика дверна поличка з рамкою з 
алюмінію для зберігання пляшок. 
Пересувний тримач для пляшок.
3 дверні полички з алюмінієвою 
рамкою.
1 контейнер для зберігання овочів.
Яскраве освітлення внутрішньої 
камери за допомогою світлових 
елементів з захистом від відблисків, 
розташованих на боковій стінці. 

Зона збереження свіжості «Fresh 
cooling»
1 контейнер для зберігання овочів на 
всю ширину камери з корисним 
об'ємом 20 л та можливістю ручного 
регулювання рівня вологості.

Споживання ресурсів
Річне споживання електроенергії: 
105 кВт-год. 
Рівень шуму: 33 дБ.

Особливості вбудовування
Кріплення петлі безпосередньо до 
меблевої панелі дверцят.
Правостороннє навішування дверцят 
з можливістю перенавішування.
Кут відчинення дверцят 115° з 
можливістю обмеження до 90°.
Максимальна допустима вага 
меблевої панелі дверцят: 14 кг.

Підключення 
Потужність підключення: 0,09 кВт.
Кабель живлення завдовжки 2,3 м зі 
штекером.

R T 200 202 
Повністю вбудовуваний прилад з 
можливістю встановлення під 
стільницю 
Ширина ніші: 60 см  
Висота ніші: 82 см

Аксесуари, що входять до 
комплектаціі
1 лоток для яєць
1 ванночка для кубиків льоду

Аксесуари, що замовляються окремо
R A 030 100 

Контейнер для зберігання продуктів з 
прозорою кришкою.

Холодильник з морозильною 
камерою
R T 200

 – Корисний об'єм: 125 л
 – Система полегшеного зачинення 

дверцят
 – Клас енергоспоживання: A++

Технічні характеристики
Інтегрована у петлі дверцят система 
полегшеного зачинення, що 
активується при куті відчинення 20° і 
менше.

Холодильна камера
Корисний об'єм: 110 л.
Автоматичне розморожування з 
випаровуванням талої води.
2 полички з загартованого скла, в 
тому числі 1 з можливістю 
регулювання за висотою.
1 висувна ванночка.
1 контейнер для зберігання овочів.
1 велика дверна поличка для 
зберігання пляшок.
2 дверні полички.
Яскраве освітлення внутрішньої 
камери. 

Морозильна камера
Корисний об'єм: 15 л.
Зберігання продуктів за температури 
-18 °C і нижче.
Клас потужності заморожування: ****.
Продуктивність заморожування за 
24 год: 2 кг.
Підтримання рівня температури у 
випадку вимкнення енергопостачання 
впродовж 12 годин.

Споживання ресурсів
Річне споживання електроенергії: 
140 кВт-год.
Рівень шуму: 38 дБ.

Особливості вбудовування
Кріплення петлі безпосередньо до 
меблевої панелі дверцят.
Правостороннє навішування дверцят 
з можливістю перенавішування.
Кут відчинення дверцят 115° з 
можливістю обмеження до 90°.
Максимальна допустима вага 
меблевої панелі дверцят: 14 кг.
Ніжки з можливістю регулювання за 
висотою.
Висота цоколю при висоті ніші 820 мм 
має складати 100-170 мм.
Висота цоколю при висоті ніші 870 мм 
має складати 150-220 мм.
Використання вентиляційної решітки, 
що входить до комплекту поставки, 
обовʼязкове.
Розетка має знаходитися поза нішею 
для вбудовування.

Підключення
Потужність підключення: 0,09 кВт.
Кабель живлення завдовжки 2,3 м зі 
штекером.
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R C 200 202 
Повністю вбудовуваний прилад з 
можливістю встановлення під 
стільницю 
Ширина ніші: 60 см  
Висота ніші: 82 см

Аксесуари, що входять до 
комплектаціі
1 лоток для яєць

Аксесуари, що замовляються окремо
R A 030 100 

Контейнер для зберігання продуктів з 
прозорою кришкою.

Холодильна шафа
R C 200

 – Можливість комбінування з 
морозильною шафою RF 200 за 
типом Side-by-Side

 – Корисний об'єм: 138 л
 – Система полегшеного зачинення 

дверцят
 – Клас енергоспоживання: A++

Технічні характеристики
Інтегрована у петлі дверцят система 
полегшеного зачинення, що 
активується при куті відчинення 20° і 
менше.

Оснащення
Автоматичне розморожування з 
випаровуванням талої води.
3 полички з загартованого скла, в 
тому числі дві з можливістю 
регулювання за висотою.
1 висувна ванночка.
1 контейнер для зберігання овочів.
1 велика дверна поличка для 
зберігання пляшок.
2 дверні полички.
Яскраве освітлення внутрішньої 
камери.

Споживання ресурсів
Річне споживання електроенергії: 
92 кВт-год.
Рівень шуму: 38 дБ.

Особливості вбудовування
Кріплення петлі безпосередньо до 
меблевої панелі дверцят.
Правостороннє навішування дверцят 
з можливістю перенавішування.
Кут відчинення дверцят 115° з 
можливістю обмеження до 90°.
Максимальна допустима вага 
меблевої панелі дверцят: 14 кг.
Ніжки з можливістю регулювання за 
висотою.
Висота цоколю при висоті ніші 820 мм 
має складати 100-170 мм.
Висота цоколю при висоті ніші 870 мм 
має складати 150-220 мм.
Використання вентиляційної решітки, 
що входить до комплекту поставки, 
обовʼязкове.
Розетка має знаходитися поза нішею 
для вбудовування. 

Підключення
Потужність підключення: 0,09 кВт.
Кабель живлення завдовжки 2,3 м зі 
штекером.

R F 200 202 
Повністю вбудовуваний прилад з 
можливістю встановлення під 
стільницю 
Ширина ніші: 60 см  
Висота ніші: 82 см

Аксесуари, що входять до 
комплектаціі
2  акумулятори холоду
1  ванночка для кубиків льоду

Морозильна шафа
R F 200

 – Можливість комбінування з 
холодильною шафою RС 200 за 
типом Side-by-Side

 – Корисний об'єм: 98 л
 – Система полегшеного зачинення 

дверцят
 – Клас енергоспоживання: A++

Технічні характеристики
Інтегрована у петлі дверцят система 
полегшеного зачинення, що 
активується при куті відчинення 20° і 
менше. 
Акустичний сигнал у випадку 
виникнення несправностей.

Оснащення
Функція швидкого заморожування.
Можливість налаштування бажаного 
діапазону температур. 
Клас потужності заморожування: ****. 
Продуктивність заморожування 
за 24 год: 12 кг. 
Підтримання рівня температури у 
випадку вимкнення енергопостачання 
впродовж 23 годин. 
3 контейнери.

Споживання ресурсів
Річне споживання електроенергії: 
184 кВт-год. 
Рівень шуму: 38 дБ.

Особливості вбудовування
Кріплення петлі безпосередньо до 
меблевої панелі дверцят.
Правостороннє навішування дверцят 
з можливістю перенавішування.
Кут відчинення дверцят 115° з 
можливістю обмеження до 90°.
Максимальна допустима вага 
меблевої панелі дверцят: 14 кг.
Ніжки з можливістю регулювання за 
висотою.
Висота цоколю при висоті ніші 820 мм 
має складати 100-170 мм.
Висота цоколю при висоті ніші 870 мм 
має складати 150-220 мм.
Використання вентиляційної решітки, 
що входить до комплекту поставки, 
обовʼязкове.
Розетка має знаходитися поза нішею 
для вбудовування. 

Підключення
Потужність підключення: 0,09 кВт. 
Кабель живлення завдовжки 2,3 м зі 
штекером.
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R W 424 260 
Інтегровуваний прилад, скляні 
дверцята з рамкою з нержавіючої 
сталі 
Ширина ніші: 56 см 
Висота ніші: 122,1 см

Аксесуари, що замовляються окремо
R A 050 200 

Набір запасних вугільних повітряних 
фільтрів, 2 одиниці, для двох 
кліматичних зон зверху та знизу 
приладу відповідно.
Для приладів RW 404 та RW 424.
R A 093 230 

Підставки з алюмінію для презентації 
окремих пляшок; набір з трьох 
одиниць
R A 492 200 

Набір скляних поличок з двох 
одиниць 
Аксесуар для зберігання декантерів, 
відкоркованих пляшок та хʼюмідорів

Шафа для зберігання вина
R W 424

 – Дві кліматичні зони з окремими 
налаштуваннями

 – Підтримання сталої температури з 
поградусним контролем у 
діапазоні від +5 °C до +20 °C

 – Можливість регулювання рівня 
вологості

 – Повністю висувні полиці для 
пляшок з буку та алюмінію

 – Можливість увімкнення 
презентаційного освітлення

 – Місткість: 64 пляшки

Управління
Електронне регулювання 
температури з індикацією обраного 
рівня на цифровому дисплеї. 
Окреме презентаційне освітлення 
кожної кліматичної зони з плавним 
вмиканням та вимиканням. 
Внутрішнє освітлення з автоматичним 
регулюванням яскравості під час 
відчинення та зачинення дверцят.

Технічні характеристики
Динамічний розподіл холодного 
повітря.
Автоматичне розморожування з 
випаровуванням талої води.
Два вугільні повітряні фільтри, по 
одному у кожній кліматичній зоні.
Захист від ультрафіолетового 
випромінювання.
Економічний режим роботи приладу 
"Відпустка".
Акустичний сигнал при тривалому 
відчиненні дверцят чи у випадку 
виникнення несправностей.

Оснащення
Корисний об'єм: 187 л.
Місткість: 64 пляшки (з розрахунку на 
стандартні пляшки ємністю 0,75 л).
6 полиць для пляшок, в тому числі 
4 повністю висувні.
Можливість зберігання пляшок 
стандарту Магнум.

Споживання ресурсів
Клас енергоспоживання: А.
Річне споживання електроенергії: 
155 кВт-год.
Рівень шуму: 38 дБ.

Особливості вбудовування
Правостороннє навішування дверцят 
з можливістю перенавішування.
Відстань від меблевого корпусу до 
поверхні фронту дверцят має 
складати 25 мм.
Можливість обмеження кута 
відчинення дверцят до 95°.
При встановленні приладу збоку біля 
стіни необхідно передбачити 100 мм 
відстані до приладу з боку кріплення 
петлі дверцят.
Розетка має розташовуватись поза 
нішею для вбудовування.
Експлуатація/транспортування 
приладу на висоті понад 1500 м від 
рівня моря не припустимі.

Підключення
Потужність підключення: 0,13 кВт. 
Кабель живлення завдовжки 2,1 м зі 
штекером.

R W 404 260 
Прилад для встановлення під 
стільницю, скляні дверцята з рамкою 
з нержавіючої сталі 
Ширина ніші: 60 см 
Висота ніші: 82 см

Аксесуари, що замовляються окремо
R A 050 200 

Набір запасних вугільних повітряних 
фільтрів, 2 одиниці, для двох 
кліматичних зон зверху та знизу 
приладу відповідно.
Для приладів RW 404 та RW 424.
R A 491 630 

Висувна полиця для пляшок з 
алюмінію та буку 
Для встановлення над 
температурним роздільником.

Кліматична шафа для зберігання вина
R W 404

 – Дві кліматичні зони з окремими 
налаштуваннями

 – Підтримання сталої температури з 
поградусним контролем у 
діапазоні від +5 °C до +20 °C

 – Можливість регулювання рівня 
вологості

 – Повністю висувні полиці для 
пляшок з буку та алюмінію

 – Можливість увімкнення 
презентаційного освітлення

 – Можливість блокування дверцят
 – Місткість: 41 пляшка

Управління
Електронне регулювання 
температури з індикацією обраного 
рівня на цифровому дисплеї.
Окреме презентаційне освітлення 
кожної кліматичної зони з плавним 
вмиканням та вимиканням.
Внутрішнє освітлення з автоматичним 
регулюванням яскравості під час 
відчинення та зачинення дверцят. 

Технічні характеристики
Динамічний розподіл холодного 
повітря.
Автоматичне розморожування з 
випаровуванням талої води.
Два вугільні повітряні фільтри, по 
одному у кожній кліматичній зоні.
Захист від ультрафіолетового 
випромінювання.
Акустичний сигнал при тривалому 
відчиненні дверцят чи у випадку 
виникнення несправностей.

Оснащення
Корисний об'єм: 126 л.
Місткість: 41 пляшка (з розрахунку на 
стандартні пляшки ємністю 0,75 л).
5 полиць для пляшок, в тому числі 3 
повністю висувні.
Можливість зберігання пляшок 
стандарту Магнум.

Споживання ресурсів
Клас енергоспоживання: С.
Річне споживання електроенергії: 
253 кВт-год.
Рівень шуму: 43 дБ.

Особливості вбудовування
Правостороннє навішування дверцят 
з можливістю перенавішування.
Ніжки з можливістю регулювання за 
висотою.
Можливість обмеження кута 
відчинення дверцят до 95°.
При встановленні приладу збоку біля 
стіни необхідно передбачити 100 мм 
відстані до приладу з боку кріплення 
петлі дверцят.
Розетка має розташовуватись поза 
нішею для вбудовування.
Експлуатація/транспортування 
приладу на висоті понад 1500 м від 
рівня моря не припустимі.

Підключення
Потужність підключення: 0,13 кВт. 
Кабель живлення завдовжки 1,8 м зі 
штекером.

292 Прилади для охолодження та заморожуванння продуктів Прилади для охолодження та заморожуванння продуктів 293



Аксесуари та спеціальні аксесуари для приладів для охолодження та заморожуванння продуктів.

G N 114 130
Деко Gastronorm з нержавіючої сталі, 
GN 1/3 
Неперфороване, глибина: 40 мм, 
об'єм: 1,5 л

G N 114 230
Деко Gastronorm з нержавіючої сталі, 
GN 2/3 
Неперфороване, глибина: 40 мм, 
об'єм: 3 л

G N 410 130
Кришка з нержавіючої сталі для дека 
Gastronorm, GN 1/3

G N 410 230
Кришка з нержавіючої сталі для дека 
Gastronorm, GN 2/3

R A 030 100
Контейнер для зберігання продуктів з 
прозорою кришкою.

R A 050 200
Набір запасних вугільних повітряних 
фільтрів, 2 одиниці, для двох 
кліматичних зон зверху та знизу 
приладу відповідно.

R A 093 130
Підставки з алюмінію для презентації 
окремих пляшок; набір з трьох 
одиниць (для RW 414)
R A 093 230
Підставки з алюмінію для презентації 
окремих пляшок; набір з трьох 
одиниць

R A 093 630
Підставки з алюмінію для презентації 
окремих пляшок; набір з трьох 
одиниць (для RW 464)

R A 420 010
Замок для дверцят шаф для 
зберігання вина RW 464 / RW 414

R A 421 131
Декоративна панель дверцят у 
вигляді рамки з ручкою, алюміній 
Для приладів завширшки 45,7 см з 
лівостороннім навішуванням 
дверцят, товщина панелі 19 мм.

R A 421 132
Декоративна панель дверцят у 
вигляді рамки з ручкою, алюміній 
Для приладів завширшки 45,7 см з 
правостороннім навішуванням 
дверцят, товщина панелі 19 мм.

R A 421 610
Декоративна панель дверцят з 
ручкою, нержавіюча сталь 
Для приладів завширшки 61 см, 
товщина панелі 19 мм.

R A 421 611
Декоративна панель дверцят у 
вигляді рамки з ручкою, нержавіюча 
сталь 
Для приладів завширшки 61 см з 
лівостороннім навішуванням 
дверцят, товщина панелі 19 мм.

R A 421 110
Декоративна панель дверцят з 
нержавіючої сталі з ручкою  
Для приладів завширшки 45,7 см, 
товщина панелі 19 мм.

R A 421 111
Декоративна панель дверцят у 
вигляді рамки з ручкою, нержавіюча 
сталь 
Для приладів завширшки 45,7 см з 
лівостороннім навішуванням 
дверцят, товщина панелі 19 мм.

R A 421 112
Декоративна панель дверцят у 
вигляді рамки з ручкою, нержавіюча 
сталь 
Для приладів завширшки 45,7 см з 
правостороннім навішуванням 
дверцят, товщина панелі 19 мм.

R A 421 130
Декоративна панель дверцят з 
алюмінію з ручкою 
Для приладів завширшки 45,7 см, 
товщина панелі 19 мм
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R A 421 710
Декоративна панель дверцят з 
нержавіючої сталі з ручкою 
Для приладів завширшки 72,6 см, 
товщина панелі 19 мм

R A 421 712
Декоративні панелі дверцят з 
нержавіючої сталі з ручками 
Для RB 472, товщина панелі 19 мм.

R A 421 730
Декоративна панель дверцят з 
алюмінію з ручкою 
Для приладів завширшки 72,6 см, 
товщина панелі 19 мм.

R A 421 732
Декоративні панелі дверцят з 
алюмінію з ручками 
Для RB 472, товщина панелі 19 мм.

R A 421 612
Декоративна панель дверцят у 
вигляді рамки з ручкою, нержавіюча 
сталь 
Для приладів завширшки 61 см з 
правостороннім навішуванням 
дверцят, товщина панелі 19 мм.

R A 421 630
Декоративна панель дверцят з 
ручкою, алюміній 
Для приладів завширшки 61 см, 
товщина панелі 19 мм.

R A 421 631
Декоративна панель дверцят у 
вигляді рамки з ручкою, алюміній 
Для приладів завширшки 61 см з 
лівостороннім навішуванням 
дверцят, товщина панелі 19 мм.

R A 421 632
Декоративна панель дверцят у 
вигляді рамки з ручкою, алюміній 
Для приладів завширшки 61 см з 
правостороннім навішуванням 
дверцят, товщина панелі 19 мм.

R A 421 910
Декоративні панелі дверцят з 
нержавіючої сталі з ручками 
Для RB 491, товщина панелі 19 мм.

R A 421 912
Декоративні панелі дверцят з 
нержавіючої сталі з ручками 
Для RY 491/492, товщина панелі: 
19 мм.

R A 421 930
Декоративні панелі дверцят з 
алюмінію з ручками 
Для RB 491, товщина панелі 19 мм.

R A 421 932
Декоративні панелі дверцят з 
алюмінію з ручками 
Для RY 491/492, товщина панелі: 
19 мм.

R A 422 110
Декоративна панель дверцят з 
нержавіючої сталі з ручкою 
Для приладів завширшки 45,7 см, 
товщина панелі 19 мм.

R A 422 130
Декоративна панель дверцят з 
алюмінію з ручкою 
Для приладів завширшки 45,7 см, 
товщина панелі 19 мм.

R A 422 610
Декоративна панель дверцят з 
нержавіючої сталі з ручкою 
Для приладів завширшки 61 см, 
товщина панелі 19 мм.

R A 422 630
Декоративна панель дверцят з 
алюмінію з ручкою 
Для приладів завширшки 61 см, 
товщина панелі 19 мм.
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R A 423 910
Набір декоративних панелей з 
нержавіючої сталі 
Для встановлення на бокові стінки, 
верхню та цокольну панель окремо 
встановлюваних приладів RB/RY 491. 
Декоративні панелі дверцят та 
вентиляційні решітки з нержавіючої 
сталі замовляються окремо. 
Розміри приладу з встановленими 
панелями: ширина - 96 см, висота - 
215 см, глибина - 63 см. 
При використанні даного аксесуару 
прилад необхідно зафіксувати, 
прикріпивши верхню частину задньої 
панелі до стіни.

R A 425 110
Ручка дверцят, довга; матеріал: 
нержавіюча сталь
Потрійне кріплення; довжина: 1131 мм; 
необхідна відстань між кожним 
отвором для кріплень: 554 мм.
R A 425 130
Ручка дверцят, довга; матеріал: 
алюміній 
Потрійне кріплення; довжина: 1131 мм; 
необхідна відстань між кожним 
отвором для кріплень: 554 мм.

R A 425 710
Ручка дверцят, коротка; матеріал: 
нержавіюча сталь
Для RB 472; подвійне кріплення; 
довжина: 658 мм; необхідна відстань 
між кожним отвором для кріплень: 
637 мм.
R A 425 730
Ручка дверцят, коротка; матеріал: 
алюміній 
Для RB 472; подвійне кріплення; 
довжина: 658 мм; необхідна відстань 
між кожним отвором для кріплень: 
637 мм.

R A 425 910
Ручка дверцят, коротка; матеріал: 
нержавіюча сталь
Для RB/RY 491/492; подвійне 
кріплення; довжина: 810 мм; 
необхідна відстань між кожним 
отвором для кріплень: 787 мм.
R A 425 930
Ручка дверцят, коротка; матеріал: 
алюміній
Для RB/RY 491/492; подвійне 
кріплення; довжина: 810 мм; 
необхідна відстань між кожним 
отвором для кріплень: 787 мм.

R A 450 000
Механічний фільтр грубої очистки

R A 450 010
Касета вугільного фільтра для 
інтегрованої системи очищення води 
з індикацією забруднення

R A 460 000
Аксесуар для монтажу холодильників 
по типу side-by-side.

R A 460 011
Додатковий боковий нагрівальний 
елемент.

R A 460 020
З'єднувальний елемент для вертикально 
розділених фронтальних панелей (для 
суцільного фронту дверцят)

R A 460 030
З'єднувальний елемент для 
вертикально розділених фронтальних 
панелей (для холодильників з 
нижньою морозильною камерою)

R A 460 040
Планка для захисту пальців під час 
експлуатації приладу з довгими 
фронтальними панелями

R A 461 116
Цокольна вентиляційна решітка з 
нержавіючої сталі 
Для приладів завширшки 45,7 см.
R A 462 110
Цокольна вентиляційна решітка з 
нержавіючої сталі 
Для RF 413 з правостороннім 
навішуванням дверцят. 
R A 462 111
Цокольна вентиляційна решітка з 
нержавіючої сталі 
Для RF 413 з лівостороннім 
навішуванням дверцят.

R A 461 616
Цокольна вентиляційна решітка з 
нержавіючої сталі 
Для приладів завширшки 61 см.
R A 462 610
Цокольна вентиляційна решітка з 
нержавіючої сталі 
Для RF 463 з правостороннім 
навішуванням дверцят.
R A 462 611
Цокольна вентиляційна решітка з 
нержавіючої сталі 
Для RF 463 з лівостороннім 
навішуванням дверцят.

R A 461 714
Цокольна вентиляційна решітка з 
нержавіючої сталі 
Для приладів завширшки 76,2 см.
R A 461 715
Цокольна вентиляційна решітка з 
нержавіючої сталі
Для RB 472.

R A 461 911
Цокольна вентиляційна решітка з 
нержавіючої сталі 
Для приладів завширшки 91,4 см.

R A 491 131
Повністю висувна полиця для пляшок 
з алюмінію та буку 
Для RW 414.

R A 491 630
Висувна полиця для пляшок з 
алюмінію та буку 
Для встановлення над 
температурним роздільником. 
Для RW 404.

R A 491 631
Повністю висувна полиця для пляшок 
з алюмінію та буку 
Для RW 464.

R A 492 130
Повністю висувна полиця з алюмінію 
Для RW 414. 
Аксесуар для зберігання декантерів, 
відкоркованих пляшок та хʼюмідорів.

R A 492 200
Набір скляних поличок з двох 
одиниць 
Аксесуар для зберігання декантерів, 
відкоркованих пляшок та хʼюмідорів.

R A 492 630
Повністю висувна полиця з алюмінію 
Для RW 464. 
Аксесуар для зберігання декантерів, 
відкоркованих пляшок та хʼюмідорів.
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Прилади для охолодження та 
заморожування продуктів Vario серії 400.

Тип приладу
Холодильник з 
морозильною 
камерою

Холодильник з 
морозильною 
камерою

Холодильник з 
морозильною 
камерою

Холодильна  
шафа

Холодильна 
шафа

Морозильна 
шафа

Морозильна 
шафа

Морозильна 
шафа

Морозильна 
шафа

Морозильна 
шафа

Повністю вбудовуваний / інтегровуваний прилад RY 492 301 RB 492 301 RB 472 301 RC 472 301 RC 462 301 RF 463 300/301 RF 413 300/301 RF 471 301 RF 461 301 RF 411 301
Розміри
Розміри приладу Ш х В х Г (см) 90.8 x 212.5 x 60.8 90.8 x 212.5 x 60.8 75.6 x 212.5 x 60.8 75.6 x 212.5 x 60.8 60.3 x 212.5 x 60.8 60.3 x 212.5 x 60.8 45.1 x 212.5 x 60.8 75.6 x 212.5 x 60.8 60.3 x 212.5 x 60.8 45.1 x 212.5 x 60.8
Розміри ніші для вбудовування Ш х В х Г (см) 91.4 x 213.4 x 61 91.4 x 213.4 x 61 76.2 x 213.4 x 61 76.2 x 213.4 x 61 61 x 213.4 x 61 61 x 213.4 x 61 45.7 x 213.4 x 61 76.2 x 213.4 x 61 61 x 213.4 x 61 45.7 x 213.4 x 61
Глибина з врахуванням відстані до стіни (см) 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
Вага незавантаженого приладу (кг) 252 250 189 203 176 174 139 193 172 138
Вага для транспортування (кг) 274 271 218 222 193 189 153 210 187 152
Вага при максимальному завантаженні (кг) 622 616 433 564 555 401 300 483 401 300
Розміри пакування для транспортування Ш х В х Г (см) 100 x 228 x 75 100 x 226 x 74 85.3 x 225 x 74.3 82 x 225 x 74 70 x 228 x 74 70 x 225 x 74 54 x 225 x 74 85 x 226 x 74 70 x 225 x 74 54 x 228 x 74
Тип та конфігурація приладу

Повністю вбудовуваний / інтегровуваний / підвбудовуваний / окремо 
встановлюваний прилад

•/–/–/∘ •/–/–/∘ •/–/–/– •/–/–/– •/–/–/– •/–/–/– •/–/–/– •/–/–/– •/–/–/– •/–/–/–

Навішування дверцят справа / зліва / з можливістю перенавішування •/•/– •/–/• •/–/• •/–/• •/–/• •¹ /•¹ /– •¹ /•¹ /– –/•/• –/•/• –/•/•
Накладні декоративні панелі для всього приладу / для дверцят ∘/∘ ∘/∘ –/∘ –/∘ –/∘ –/∘ –/∘ –/∘ –/∘ –/∘
Місткість / споживання

Охолодження / зона свіжості "Fresh Cooling" / зона свіжості "Fresh Cooling" з 
температурою близько 0°С / заморожування / зберігання вина

•/•/–/•/– •/•/–/•/– •/•/–/•/– •/–/•/–/– •/–/•/–/– –/–/–/•/– –/–/–/•/– –/–/–/•/– –/–/–/•/– –/–/–/•/–

Загальний об'єм / загальний корисний об'єм (л) 633/526 639/532 521/439 547/480 423/369 320/294 219/191 491/421 379/321 266/222
- Корисний об'єм холодильної камери (л) 355 361 300 413 318 – – – – –
- Корисний об'єм зони свіжості з температурою близько 0°С / зони 
свіжості "Fresh Cooling"

(л) 25 25 19 67 51 – – – – –

- Корисний об'єм морозильної камери (л) 146 146 119 – – 294 191 421 321 222
Місткість у кількості пляшок (0,75 л) (Кількість) – – – – – – – – – –
Клас енергозберігання² A+ A+ A++ A+ A++ A+ A+ A+ A+ A+
Добове споживання енергії за стандартом DIN EN 153³ (кВт-год/доба) 1.149 1.149 0.800 0.50 0.362 0.969 0.838 1.161 0.964 0.839
Річне споживання енергії за стандартом DIN EN 153³ (кВт-год) 419 419 292 182 133 354 306 424 352 307
Добове споживання енергії на 100 л корисного об'єму³ (кВт-год) 0.22 0.22 0.18 0.11 0.10 0.33 0.44 0.28 0.31 0.40
Рівень шуму (дБ) 42 42 43 40 40 41 41 42 41 41
Клімат-клас SN – T SN – T T SN – T SN – T SN – T SN – T SN – T SN – T SN – T
Оснащення

Диспенсер з можливістю подачі кубиків льоду / подрібненого льоду / води •/–/– •/–/– •/–/– –/–/– –/–/– •/•/• •/•/• •/–/– •/–/– •/–/–

Зона свіжості з можливістю регулювання рівня вологості (Кількість) – – – 1 1 – – – – –
Холодильна камера з можливістю регулювання рівня вологості (Кількість) – – – – – – – – – –
Температурні / кліматичні зони (Кількість) 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1
Індикація рівня температури всередині / ззовні приладу •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/–
Точне поградусне регулювання рівня температури • • • • • • • • • •
Технологія No-Frost • • • • • • • • • •
Автоматичне розморожування: холодильної камери / зони свіжості / 
морозильної камери

•/•/• •/•/• •/•/• •/•/– •/•/– –/–/• –/–/• –/–/• –/–/• –/–/•

Презентаційне підсвічування – – – – – – – – – –
Замок для дверцят – – – – – – – – – –
Контроль рівня вологості – – – – – – – – – –
Фільтр з активованим вугіллям – – – – – – – – – –
Антибактеріальний вугільний повітряний фільтр • • • • • – – – – –
Низький рівень вібрації під час роботи – – – – – – – – – –
Захист від ультрафіолетового випромінювання – – – – – – – – – –
Внутрішня камера з нержавіючої сталі • • • • • • • • • •
Режим "Відпустка" • • • • • • • • • •
Візуальний / акустичний попереджальний сигнал про несправності у роботі •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•
Візуальний / акустичний попереджальний сигнал про відчинення дверцят –/• –/• –/• –/• –/• –/• –/• –/• –/• –/•
Охолодження / зберігання свіжих продуктів
Швидке охолодження • • • • • – – – – –
Динамічний розподіл холоду • • • • • – – – – –
Рівні у внутрішній камері (Кількість) 4 4 3 4 4 – – – – –
Контейнери / бокси у внутрішній камері (Кількість) 3 3 2 2 2 – – – – –
Полички на дверцятах (Кількість) 6 3 3 4 4 – – – – –
Лоток для яєць (Кількість) 18 18 18 18 18 – – – – –
Зберігання вина
Максимальна кількість рівнів у внутрішній камері – – – – – – – – – –
Повністю висувні / висувні підставки для пляшок – – – – – – – – – –
Повністю висувні / висувні полички – – – – – – – – – –
Місткість у великих пляшках (Магнум) – – – – – – – – – –
Можливість зберігання декантерів, відкоркованих пляшок та х'юмідорів – – – – – – – – – –
Заморожування
Швидке заморожування • • • – – • • • • •
Продуктивність заморожування (кг/доба) 23 23 14 – – 14 9 20 18 18
Термін зберігання продуктів у випадку виникнення несправностей у роботі (год) 22 22 18 – – 14 10 19 19 14
Рівні у внутрішній камері (Кількість) – – – – – 4 4 4 4 4
Короби, контейнери, бокси у внутрішній камері (Кількість) 2 2 2 – – 2 2 2 2 2
Полички на дверцятах (Кількість) – – – – – 2 2 5 5 5
Ванночка для приготування кубиків льоду (Кількість) 1 1 1 – – 1 1 1 1 1
Підключення
Потужність підключення (кВт) 0.574 0.574 0.177 0.311 0.266 0.592 0.55 0.501 0.421 0.366
Підключення до системи водопостачання • • • – – • • • • •

• Стандартна комплектація.     – Оснащення / аксесуар відсутні.    
∘ Спеціальний аксесуар.
¹ RF 4.3 .00 тільки справа, RF 4.3 .01 тільки зліва.
² Дані згідно постанові ЄС 1060/2010.
³ Фактичні показники споживання енергії залежать від конкретних умов 
використання / розташування приладу.

300 Прилади для охолодження та заморожуванння продуктів Прилади для охолодження та заморожуванння продуктів 301



Прилади для охолодження та 
заморожування продуктів Vario серії 400.

Тип приладу
Шафа для 
зберігання вина

Шафа для 
зберігання вина

Шафа для 
зберігання вина

Шафа для 
зберігання вина

Повністю вбудовуваний / інтегровуваний прилад RW 414 361 RW 464 361 RW 414 301 RW 464 301
Розміри
Розміри приладу Ш х В х Г (см) 45,1 x 212,5 x 60,8 60,3 x 212.5 x 60,8 45,1 x 212,5 x 60,8 60,3 x 212,5 x 60,8
Розміри ніші для вбудовування Ш х В х Г (см) 45,7 x 213,4 x 61 61 x 213,4 x 61 45,7 x 213,4 x 61 61 x 213,4 x 61
Глибина з врахуванням відстані до стіни (см) 61 61 61 61
Вага незавантаженого приладу (кг) 148 175 148 175
Вага для транспортування (кг) 163 192 163 192
Вага при максимальному завантаженні (кг) 377 571 377 571
Розміри пакування для транспортування Ш х В х Г (см) 54 x 226 x 74 70 x 228 x 74 54 x 226 x 74 70 x 228 x 74
Тип та конфігурація приладу

Повністю вбудовуваний / інтегровуваний / підвбудовуваний / окремо 
встановлюваний прилад

•/–/–/– •/–/–/– •/–/–/– •/–/–/–

Навішування дверцят справа / зліва / з можливістю перенавішування •/–/• •/–/• •/–/• •/–/•
Накладні декоративні панелі для всього приладу / для дверцят –/∘ –/∘ –/∘ –/∘
Місткість / споживання

Охолодження / зона свіжості "Fresh Cooling" / зона свіжості "Fresh Cooling" з 
температурою близько 0°С / заморожування / зберігання вина

–/–/–/–/• –/–/–/–/• –/–/–/–/• –/–/–/–/•

Загальний об'єм / загальний корисний об'єм (л) 296/275 422/394 296/275 422/394
- Корисний об'єм холодильної камери (л) – – – –
- Корисний об'єм зони свіжості з температурою близько 0°С / зони 
свіжості "Fresh Cooling"

(л) – – – –

- Корисний об'єм морозильної камери (л) – – – –
Місткість у кількості пляшок (0,75 л) (Кількість) 70 99 70 99
Клас енергозберігання² B B B B
Добове споживання енергії за стандартом DIN EN 153³ (кВт-год/доба) 0,624 0,648 0,603 0,647
Річне споживання енергії за стандартом DIN EN 153³ (кВт-год) 228 237 221 237
Добове споживання енергії на 100 л корисного об'єму³ (кВт-год) 0,23 0,16 0,22 0,16
Рівень шуму (дБ) 42 42 42 42
Клімат-клас SN – T SN – T SN – T SN – T
Оснащення

Диспенсер з можливістю подачі кубиків льоду / подрібненого льоду / води –/–/– –/–/– –/–/– –/–/–

Зона свіжості з можливістю регулювання рівня вологості (Кількість) – – – –

Холодильна камера з можливістю регулювання рівня вологості (Кількість) – – – –
Температурні / кліматичні зони (Кількість) 2 2 2 2
Індикація рівня температури всередині / ззовні приладу •/– •/– •/– •/–
Точне поградусне регулювання рівня температури • • • •
Технологія No-Frost • • • •
Автоматичне розморожування: холодильної камери / зони свіжості / 
морозильної камери

•/–/– •/–/– •/–/– •/–/–

Презентаційне підсвічування • • • •
Замок для дверцят ∘ ∘ ∘ ∘
Контроль рівня вологості • • • •
Фільтр з активованим вугіллям – – – –
Антибактеріальний вугільний повітряний фільтр • • • •
Низький рівень вібрації під час роботи • • • •
Захист від ультрафіолетового випромінювання • • • •
Внутрішня камера з нержавіючої сталі • • • •
Режим "Відпустка" • • • •
Візуальний / акустичний попереджальний сигнал про несправності у роботі •/• •/• •/• •/•
Візуальний / акустичний попереджальний сигнал про відчинення дверцят –/• –/• –/• –/•
Охолодження / зберігання свіжих продуктів
Швидке охолодження – – – –
Динамічний розподіл холоду – – – –
Рівні у внутрішній камері (Кількість) – – – –
Контейнери / бокси у внутрішній камері (Кількість) – – – –
Полички на дверцятах (Кількість) – – – –
Лоток для яєць (Кількість) – – – –
Зберігання вина
Максимальна кількість рівнів у внутрішній камері 13 13 13 13
Повністю висувні / висувні підставки для пляшок • • • •
Повністю висувні / висувні полички ∘ ∘ ∘ ∘
Місткість у великих пляшках (Магнум) • • • •
Можливість зберігання декантерів, відкоркованих пляшок та х'юмідорів ∘ ∘ ∘ ∘
Заморожування
Швидке заморожування – – – –
Продуктивність заморожування (кг/доба) – – – –
Термін зберігання продуктів у випадку виникнення несправностей у роботі (Год) – – – –
Рівні у внутрішній камері (Кількість) – – – –
Короби, контейнери, бокси у внутрішній камері (Кількість) – – – –
Полички на дверцятах (Кількість) – – – –
Ванночка для приготування кубиків льоду (Кількість) – – – –
Підключення
Потужність підключення (кВт) 0,121 0,131 0,121 0,131
Підключення до системи водопостачання – – – –

• Стандартна комплектація.     – Оснащення / аксесуар відсутні.    
∘ Спеціальний аксесуар.
¹ RF 4.3 .00 тільки справа, RF 4.3 .01 тільки зліва.
² Дані згідно постанові ЄС 1060/2010.
³ Фактичні показники споживання енергії залежать від конкретних умов 
використання / розташування приладу.

Шафи для зберігання вина.

Тип приладу
Шафа для 
зберігання вина

Шафа для 
зберігання вина

Скляні дверцята з рамкою з нержавіючої сталі   RW 424 260 RW 404 260

Скляні дверцята з рамкою з алюмінію   

Розміри приладу Ш х В х Г

Розміри ніші для вбудовування Ш х В х Г (см) 55.7 x 122.9 x 56 59.7 x 81.8–86.8 x 57.5

Глибина з врахуванням відстані до стіни (см) 56 x 122.1 x 55 60 x 82-87 x 58

Вага незавантаженого приладу (см) 55 58

Вага для транспортування (кг) 46.9 57.7

Вага при максимальному завантаженні (кг) 52 60.5

Розміри пакування для транспортування Ш х В х Г (см) 63.7 x 132 x 62.2 64 x 86 x 66

Тип та конфігурація приладу

Повністю вбудовуваний / інтегровуваний / підвбудовуваний / окремо встановлюваний 
прилад

–/•/–/– –/–/•/–

Навішування дверцят справа / зліва / з можливістю перенавішування •/–/• •/–/•

Накладні декоративні панелі для всього приладу / для дверцят –/– –/–

Місткість / споживання

Охолодження / зона свіжості "Fresh Cooling" / зона свіжості "Fresh Cooling" з 
температурою близько 0°С / заморожування / зберігання вина

–/–/–/–/• –/–/–/–/•

Загальний об'єм / загальний корисний обˈєм (л) 195/187 127/126

Місткість у кількості пляшок (0,75 л) (Кількість) 64 41

Клас енергозберігання1 A C

Добове споживання енергії за стандартом DIN EN 1532 (кВт-год/доба) 0.424 0.687

Річне споживання енергії за стандартом DIN EN 1532 (кВт-год) 155 251

Добове споживання енергії на 100 л корисного об'єму2 (кВт-год) 0.23 0.55

Рівень шуму (дБ) 38 43

Клімат-клас SN – ST SN – ST

Оснащення

Температурні / кліматичні зони (Кількість) 2 2

Індикація рівня температури всередині / ззовні приладу •/– •/–

Точне поградусне регулювання рівня температури • •

Автоматичне розморожування: холодильної камери / зони свіжості / морозильної камери •/–/– •/–/–

Презентаційне підсвічування • •

Замок для дверцят – •

Контроль рівня вологості • •

Фільтр з активованим вугіллям • •

Низький рівень вібрації під час роботи • •

Захист від ультрафіолетового випромінювання • •

Візуальний / акустичний попереджальний сигнал про несправності у роботі •/– •/–

Візуальний / акустичний попереджальний сигнал про відчинення дверцят / індикація 
замкнених дверцят

–/• –/•

Охолодження / зберігання свіжих продуктів

Динамічний розподіл холоду • •

Зберігання вина

Максимальна кількість рівнів у внутрішній камері 6 5

Повністю висувні / висувні підставки для пляшок –/• –/•

Повністю висувні / висувні полички –/– –/–

Місткість у великих пляшках (Магнум) • •

Прилад придатний для зберігання декантерів, відкоркованих пляшок та х'юмідорів ∘ –

Підключення

Потужність підключення (кВт) 0.13 0.13

• Стандартна комплектація.     – Оснащення / аксесуар відсутні.      
∘ Спеціальний аксесуар.    

¹ Дані згідно постанові ЄС 1060/2010.
² Фактичні показники споживання енергії залежать від конкретних умов використання / розташування приладу.

302 Прилади для охолодження та заморожуванння продуктів Прилади для охолодження та заморожуванння продуктів 303



Прилади для охолодження та 
заморожування продуктів Vario серії 200.

Тип приладу
Холодильники типу 
Side-by-Side

Холодильник 
з морозильною 
камерою

Холодильник 
з морозильною 
камерою

Холодильник 
з морозильною 
камерою

Холодильна 
шафа

Морозильна 
шафа

Холодильник з 
морозильною 
камерою

Холодильна 
шафа

Морозильна 
шафа

Повністю вбудовуваний / інтегровуваний прилад RB 289 203 RB 287 203 RT 289 203 RC 289 203 RF 287 202 RT 249 203 RC 249 203 RF 247 202

Повністю вбудовуваний прилад, колір внутрішньої камери: алюміній

Нержавіюча сталь RS 295 311

Алюміній RS 295 330

Розміри

Розміри приладу Ш х В х Г (см) 91,4 x 178 x 70,3 55,6 x 177,2 x 54,5 55,6 x 177,2 x 54,5 55,6 x 177,2 x 54,5 55,6 x 177,2 x 54,5 55,6 x 177,2 x 54,5 55,6 x 139,7 x 54,5 55,6 x 139,7 x 54,5 55,6 x 139,7 x 54,5

Розміри ніші для вбудовування Ш х В х Г (см) – 56 x 177,5 x 55 56 x 177,5 x 55 56 x 177,5 x 55 56 x 177,5 x 55 56 x 177,5 x 55 56 x 140 x 55 56 x 140 x 55 56 x 140 x 55

Глибина з врахуванням відстані до стіни (см) 70,3+2,5 55 55 55 55 55 55 55 55

Вага незавантаженого приладу (кг) 169 74 69 70 68 59 59 58 60

Вага для транспортування (кг) 187 80 75 76 74 65 63 63 65

Розміри пакування для транспортування Ш х В х Г (см) 98 x 185 x 84 61 x 187 x 60 61 x 186 x 63 61 x 186 x 64 61 x 185 x 63 65 x 198 x 65 61 x 149 x 63 61 x 147 x 64 58 x 146 x 62

Тип та конфігурація приладу

Повністю вбудовуваний / інтегровуваний / підвбудовуваний / окремо 
встановлюваний прилад

–/•/–/• •/–/–/– •/–/–/– •/–/–/– •/–/–/– •/–/–/– •/–/–/– •/–/–/– •/–/–/–

Навішування дверцят справа / зліва / з можливістю перенавішування •/•/– •/–/• •/–/• •/–/• •/–/• –/•/• •/–/• •/–/• –/•/•

Накладні декоративні панелі для всього приладу / для дверцят •/• –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/–

Місткість / споживання

Охолодження / зона свіжості "Fresh Cooling" / зона свіжості "Fresh Cooling" 
з температурою близько 0°С / заморожування / зберігання вина

•/–/•/•/– •/–/•/•/– •/–/–/•/– •/–/•/•/– •/–/•/–/– –/–/–/•/– •/–/•/•/– •/–/•/–/– –/–/–/•/–

Загальний об'єм / загальний корисний об'єм (л) 657/517 273/251 287/264 299/289 320/306 237/213 224/214 244/233 181/160

- Корисний об'єм холодильної камери (л) 320 132 189 183 228 – 129 176 –

- Корисний об'єм зони свіжості з температурою близько 0°С / зони 
свіжості "Fresh Cooling"

(л) 19 57 – 78 78 – 57 57 –

- Корисний об'єм морозильної камери (л) 178 62 75 28 – 213 28 – 160

Клас енергозберігання¹ A+ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

Добове споживання енергії за стандартом DIN EN 153² (кВт-год/доба) 1,317 0,683 0,657 0,632 0,363 0,668 0,557 0,34 0,572

Річне споживання енергії за стандартом DIN EN 153² (кВт-год) 481 250 240 231 133 244 204 125 209

Добове споживання енергії на 100 л корисного об'єму² (кВт-год) 0,26 0,27 0,25 0,22 0,12 0,31 0,26 0,15 0,36

Рівень шуму (дБ) 44 39 39 39 39 40 39 39 40

Клімат-клас SN – T SN – T SN – T SN – ST SN – T SN – T SN – ST SN – T SN – T

Оснащення

Диспенсер з можливістю подачі кубиків льоду / подрібненого льоду / води •/•/• –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/–

Зона свіжості з можливістю регулювання рівня вологості (Кількість) – 1 – 1 1 – 1 1 –

Холодильна камера з можливістю регулювання рівня вологості (Кількість) 1 – – – – – – – –

Температурні / кліматичні зони (Кількість) 4 4 2 4 3 1 4 3 1

Індикація рівня температури всередині / ззовні приладу –/• •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/–

Точне поградусне регулювання рівня температури • • • • • • • • •

Технологія No-Frost • • • – – • – – •

Автоматичне розморожування: холодильної камери / зони свіжості / 
морозильної камери

•/–/• •/•/• •/–/• •/•/– •/•/– –/–/• •/•/– •/•/– –/–/•

Антибактеріальний вугільний повітряний фільтр • • – • • – • • –

Режим "Відпустка" • – – – – – – – –

Візуальний / акустичний попереджальний сигнал про несправності у роботі •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•

Візуальний / акустичний попереджальний сигнал про відчинення дверцят •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•

Охолодження / зберігання свіжих продуктів

Швидке охолодження • • • – • – – • –

Динамічний розподіл холоду • • • • • – • • –

Рівні у внутрішній камері (Кількість) 6 5 6 8 8 – 5 7 –

Контейнери / бокси у внутрішній камері (Кількість) 2 2 1 2 3 – 3 2 –

Полички на дверцятах (Кількість) 6 2 3 4 3 – 4 3 –

Тримач для вина та шампанського • • • • • – • • –

Деко GN • • • • • – • • –

Скляна ванночка • • • • • – • • –

Лоток для яєць (Кількість яєць) 18 14 14 14 14 – 14 14 –

Заморожування

Швидке заморожування • • • • – • • – •

Продуктивність заморожування (кг/добу) 12 12 15 2 – 25 2 – 25

Термін зберігання продуктів у випадку виникнення несправностей у роботі (год) 7 16 16 14 – 11 14 – 11

Рівні у внутрішній камері (Кількість) 4 – – 2 – 5 2 – 7

Короби, контейнери, бокси у внутрішній камері (Кількість) 2 2 3 – – 4 – – 5

Полички на дверцятах (Кількість) 3 – – – – – – – –

Ванночка для приготування кубиків льоду (Кількість) 1 1 1 1 – 1 1 – 1

Акумулятори холоду (Кількість) 2 2 2 – – 2 – – 2

Підключення

Потужність підключення (кВт) 0,3 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

Підключення до системи водопостачання • – – – – – – – –

• Стандартна комплектація,     – Оснащення / аксесуар відсутні,      
∘ Спеціальний аксесуар,

¹ Дані згідно постанові ЄС 1060/2010,
² Фактичні показники споживання енергії залежать від конкретних умов використання / розташування приладу.
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Тип приладу
Холодильник з 
морозильною камерою

Холодильник з 
морозильною камерою

Холодильна 
шафа

Повністю вбудовуваний / інтегровуваний прилад RB 282 203

Повністю вбудовуваний прилад, колір внутрішньої камери: алюміній RC 282 203

Нержавіюча сталь під склом RB 292 311

Розміри

Розміри приладу Ш х В х Г (см) 70 x 200 x 62.5 55.6 x 177.2 x 54.5 55.6 x 177.2 x 54.5

Розміри ніші для вбудовування Ш х В х Г (см) – 56 x 177.5 x 55 56 x 177.5 x 55

Глибина з врахуванням відстані до стіни (см) 62.5+2 55 55

Вага незавантаженого приладу (кг) 118 67 59

Вага для транспортування (кг) 120 73 65

Розміри пакування для транспортування Ш х В х Г (см) 75 x 205 x 71 62 x 184 x 62 61.5 x 186 x 63

Тип та конфігурація приладу

Повністю вбудовуваний / інтегровуваний / підвбудовуваний / окремо 
встановлюваний прилад

–/–/–/• •/–/–/– •/–/–/–

Навішування дверцят справа / зліва / з можливістю перенавішування •/–/• •/–/• •/–/•

Накладні декоративні панелі для всього приладу / для дверцят •/– –/– –/–

Місткість / споживання

Охолодження / зона свіжості "Fresh Cooling" / зона свіжості "Fresh Cooling" 
з температурою близько 0°С / заморожування / зберігання вина

•/•/–/•/– •/•/–/•/– •/•/–/–/–

Загальний об'єм / загальний корисний об'єм (л) 440/389 276/272 321/319

- Корисний об'єм холодильної камери (л) 261 221 321

- Корисний об'єм зони свіжості з температурою близько 0°С / зони 
свіжості "Fresh Cooling"

(л) 46 21 28

- Корисний об'єм морозильної камери (л) 82 61 –

Клас енергозберігання¹ A++ A++ A++

Добове споживання енергії за стандартом DIN EN 153² (кВт-год/доба) 0.77 0.619 0.317

Річне споживання енергії за стандартом DIN EN 153² (кВт-год) 281 226 116

Добове споживання енергії на 100 л корисного об'єму² (кВт-год) 0.2 0.23 0.1

Рівень шуму (дБ) 43 37 37

Клімат-клас SN – T SN – T SN – T

Оснащення

Диспенсер з можливістю подачі кубиків льоду / подрібненого льоду / води –/–/– –/–/– –/–/–

Зона свіжості з можливістю регулювання рівня вологості (Кількість) 1 • •

Холодильна камера з можливістю регулювання рівня вологості (Кількість) – – –

Температурні / кліматичні зони (Кількість) 4 3 1

Індикація рівня температури всередині / ззовні приладу •/– •/– •/–

Точне поградусне регулювання рівня температури • • •

Технологія No-Frost • – –

Автоматичне розморожування: холодильної камери / зони свіжості / 
морозильної камери

•/•/• •/–/– •/–/–

Полегшене розморожування морозильної камери • –

Антибактеріальний вугільний повітряний фільтр • – •

Режим "Відпустка" – • –

Візуальний / акустичний попереджальний сигнал про несправності у роботі •/• •/• –/–

Візуальний / акустичний попереджальний сигнал про відчинення дверцят / 
індикація замкнених дверцят

•/• •/• –/•

Охолодження / зберігання свіжих продуктів

Швидке охолодження • • •

Динамічний розподіл холоду • – •

Рівні у внутрішній камері (Кількість) 4 5 7

Контейнери / бокси у внутрішній камері (Кількість) 2 2 2

Полички на дверцятах (Кількість) 6 5 6

Тримач для вина та шампанського • • •

Скляна ванночка – – –

Лоток для яєць (Кількість) 14 14 14

Заморожування

Швидке заморожування • • –

Продуктивність заморожування (кг/доба) 18 11 –

Термін зберігання продуктів у випадку виникнення несправностей у роботі (год) 16 26 –

Рівні у внутрішній камері (Кількість) – 1 –

Короби, контейнери, бокси у внутрішній камері (Кількість) 4 2 –

Ванночка для приготування кубиків льоду (Кількість) 1 1 –

Акумулятори холоду (Кількість) 2 – –

Підключення

Потужність підключення (кВт) 0.15 0.09 0.09

Підключення до системи водопостачання – – –

• Стандартна комплектація.     – Оснащення / аксесуар відсутні.       
∘ Спеціальний аксесуар.

¹ Дані згідно постанові ЄС 1060/2010.

² Фактичні показники споживання енергії залежать від конкретних умов 
використання / розташування приладу.

Інші прилади для охолодження 
та заморожування продуктів.
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Інші прилади для охолодження 
та заморожування продуктів.

Тип приладу
Холодильник з 
морозильною камерою

Холодильна 
шафа

Холодильник з 
морозильною камерою

Холодильна 
шафа

Холодильник з 
морозильною камерою

Холодильна 
шафа

Морозильна 
шафа

Повністю вбудовуваний / інтегровуваний прилад RT 242 202 RC 242 202 RT 222 203 RC 222 203 RT 200 202 RC 200 202 RF 200 202

Повністю вбудовуваний прилад, колір внутрішньої камери: алюміній

Розміри

Розміри приладу Ш х В х Г (см) 53,8 x 139,8 x 53,3 53,8 x 139,8 x 53,3 55,8 x 122,1 x 54,5 55,8 x 122,1 x 54,5 59,8 x 82 x 54,8 59,8 x 82 x 54,8 59,8 x 82 x 54,8

Розміри ніші для вбудовування Ш х В х Г (см) 56 x 140 x 55 56 x 140 x 55 56 x 122,5 x 55 56 x 122,5 x 55 60 x 82 x 55 60 x 82 x 55 60 x 82 x 55

Глибина з врахуванням відстані до стіни (см) 55 55 55 55 55 55 55

Вага незавантаженого приладу (кг) 59 59 35 35 35

Вага для транспортування (кг) 63 63 37 37 38

Розміри пакування для транспортування Ш х В х Г (см) 61 x 147 x 63 61 x 147 x 64 66 x 90 x 62 66 x 90 x 62 66 x 90 x 62

Тип та конфігурація приладу

Повністю вбудовуваний / інтегровуваний / підвбудовуваний / окремо 
встановлюваний прилад

•/–/–/– •/–/–/– •/–/–/– •/–/–/– –/–/•/– –/–/•/– –/–/•/–

Навішування дверцят справа / зліва / з можливістю перенавішування •/–/• •/–/• •/–/• •/–/• •/–/• •/–/• •/–/•

Місткість / споживання

Охолодження / зона свіжості "Fresh Cooling" / зона свіжості "Fresh Cooling" 
з температурою близько 0°С / заморожування / зберігання вина

•/–/•/•/– •/–/•/–/– •/•/–/•/– •/•/–/–/– •/–/–/•/– •/–/–/–/– –/–/–/•/–

Загальний об'єм / загальний корисний об'єм (л) 212/211 232/230 197/196 216/215 131/125 142/141 114/98

- Корисний об'єм холодильної камери (л) 134 170 180 215 110 141 –

- Корисний об'єм зони свіжості з температурою близько 0°С / 
зони свіжості "Fresh Cooling"

(л) 60 60 16 – – – –

- Корисний об'єм морозильної камери (л) 17 – – – 15 – 98

Клас енергозберігання¹ A++ A+ A++ A++ A++ A++ A+

Добове споживання енергії за стандартом DIN EN 153² (кВт-год/доба) 0,546 0,446 0,472 0,286 0,381 0,252 0,528

Річне споживання енергії за стандартом DIN EN 153² (кВт-год) 200 163 173 105 140 92 193

Добове споживання енергії на 100 л корисного об'єму² (кВт-год) 0,26 0,19 0,24 0,13 0,3 0,18 0,54

Рівень шуму (дБ) 36 37 37 36 38 38 38

Клімат-клас SN – ST SN – ST SN – ST SN – T SN – ST SN – ST SN – ST

Оснащення

Диспенсер з можливістю подачі кубиків льоду / подрібненого льоду / води –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/–

Зона свіжості з можливістю регулювання рівня вологості (Кількість) 1 1 • • – – –

Температурні / кліматичні зони (Кількість) 4 3 2 1 2 1 1

Індикація рівня температури всередині / ззовні приладу •/– •/– •/– •/– –/– –/– •/–

Точне поградусне регулювання рівня температури • • • • – – –

Автоматичне розморожування: холодильної камери / зони свіжості / 
морозильної камери

•/•/– •/•/–
•/–/– •/–/–

•/–/– •/–/– •/–/–

Полегшене розморожування морозильної камери – – – – – – –

Антибактеріальний вугільний повітряний фільтр – – – – – – –

Візуальний / акустичний попереджальний сигнал про несправності у роботі –/– –/– –/– –/– –/– –/– •/•

Візуальний / акустичний попереджальний сигнал про відчинення дверцят / 
індикація замкнених дверцят

•/– –/– –/• –/• –/– –/– –/–

Охолодження / зберігання свіжих продуктів

Швидке охолодження • – – • – – –

Динамічний розподіл холоду • • • • –

Рівні у внутрішній камері (Кількість) 4 5 5 6 3 4 –

Контейнери / бокси у внутрішній камері (Кількість) 4 4 1 1 –

Полички на дверцятах (Кількість) 5 5 4 4 5 5 –

Тримач для вина та шампанського • • • • – – –

Скляна ванночка • • • • – – –

Лоток для яєць (Кількість) 14 14 14 14 7 7 –

Заморожування

Швидке заморожування • – • – • – •

Продуктивність заморожування (кг/доба) 2 – 2,5 – 2 – 12

Термін зберігання продуктів у випадку виникнення несправностей у роботі (год) 12 – 12 – 12 – 24

Рівні у внутрішній камері (Кількість) 1 – 1 – 1 – –

Короби, контейнери, бокси у внутрішній камері (Кількість) – – – – – – 3

Ванночка для приготування кубиків льоду (Кількість) 1 – 1 – 1 – 1

Акумулятори холоду (Кількість) – – – – – – 1

Підключення

Потужність підключення (кВт) 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

• Стандартна комплектація,     – Оснащення / аксесуар відсутні,       
∘ Спеціальний аксесуар,

¹ Дані згідно постанові ЄС 1060/2010,

² Фактичні показники споживання енергії залежать від конкретних умов 
використання / розташування приладу,
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DF 460 163 
Тип вбудовування: повністю 
вбудовуваний прилад   
Висота: 81,5 см  
DF 461 163 
Тип вбудовування: повністю 
вбудовуваний прилад  
Висота: 86,5 см
  
Аксесуари, що входять до комплектаціі
1 насадка для миття дек
1 підставка для дека Gastronorm

Аксесуари для монтажу
DA 020 010 

Декоративна планка з нержавіючої 
сталі для посудомийних машин 
заввишки 81,5 см
DA 020 110 

Декоративна планка з нержавіючої 
сталі для посудомийних машин 
заввишки 86,5 см
DA 021 000 

Відкидний шарнір для меблевого 
фронту цоколю, придатний для усіх 
повністю вбудовуваних посудомийних 
машин
DA 231 000 

Декоративна панель дверцят, колір 
"Gaggenau Антрацит", під склом, для 
посудомийних машин заввишки 81,5 см
DA 231 010 

Декоративна панель дверцят,  
нержавіюча сталь під склом, 
для посудомийних машин заввишки 
81,5 см
DA 231 100 

Декоративна панель дверцят, колір 
"Gaggenau Антрацит", під склом, для 
посудомийних машин заввишки 86,5 см
DA 231 110 

Декоративна панель дверцят, 
нержавіюча сталь під склом,  
для посудомийних машин заввишки 
86,5 см
GH 045 010 

Ручка з подвійним кріпленням, 
нержавіюча сталь, довжина 45 см,   
необхідна відстань між кожним 
отвором для кріплень: 427 мм  
GZ 010 011 

Універсальні подовжувачі для 
системи захисту від протікань 
Aqua stop завдовжки 2 м
 
Аксесуари, що замовляються окремо
DA 041 061 

Додатковий короб Vario з 
телескопічними напрямними
(14 комплектів посуду)
DA 042 030 

Контейнер для миття срібних столових 
приборів
DA 043 060 

Кошик для миття келихів для машин 
завширшки 60 см

Посудомийна машина
DF 460/DF 461

 – Посудомийна машина Vario з 
можливістю індивідуального 
доповнення основних програм 4 
опціями:

 – Power: миття та сушіння за 57 
хвилин

 – Intensive: інтенсивне миття 
посуду у нижньому коробі з 
одночасним делікатним 
миттям келихів у верхньому

 – Extra Dry: підвищена 
потужність сушіння

 – Energy Save: максимальне 
заощадження електроенергії

 – 6 програм миття з датчиком 
контролю чистоти води 
Aquasensor

 – Система коробів Flex Plus з 
можливістю плавного повного 
висування

 – Світлове проекційне 
відображення залишкового часу 
роботи програми

 – Система захисту скла Glasscare Plus
 – Яскраве внутрішнє освітлення
 – Низький рівень шуму: 42 дБ
 – Клас енергоспоживання: A+++
 – Система захисту від протікання 

Aquastop з гарантією

Управління
Управління за допомогою сенсорних 
кнопок.
Дисплей з індикацією залишкового 
часу програми.
Електронна індикація наявності солі 
та ополіскувача.
Індикатор подачі води.
Яскраве освітлення внутрішньої 
камери.
Акустичний сигнал завершення 
програми миття.
Можливість відтермінування старту 
миття на 1-24 год.

Технічні характеристики
Світлове проекційне відображення 
залишкового часу роботи програми.
Система захисту скла Glasscare Plus.
Датчик контролю чистоти води 
Aquasensor.
Сенсор завантаження.
Система захисту від протікань 
Aquastop з гарантією.
Система оптимізованого дозування 
миючого засобу.
Функція автоматичної подачі миючого 
засобу.
Електроніка регенерації.
Теплообмінник.
Сушіння за низьких температур з 
технологією Zeolith.
Система проточного нагрівання води.
Система "м'якого" відкривання / 
закривання дверцят Soft lock.
Самоочищувана 3-рівнева система 
фільтрації.
Функція "Блокування від дітей".

Програми
6 програм миття:  
"Автоматична 65 °C - 75 °C" 
"Автоматична 45 °C - 65 °C" 
"Автоматична 35 °C - 45 °C" 
"Економічна 50 °C" 
"Швидка 45 °C" (29 хв) 
Попереднє ополіскування

4 додаткові опції: 
Power. 
Intensive. 
Extra Dry. 
Energy Save.

Оснащення
Верхній короб Flex Plus:
Можливість повного висування.
Плавне висування.
3-рівнева система Rackmatic з 
можливістю регулювання висоти до 
5 см.
6 відкидних тримачів.
4 відкидні полички.
2 фіксатори для келихів.

Нижній короб Flex Plus:
Окремі тримачі для келихів.
6 відкидних тримачів.
2 відкидні полички.
Кошик для миття столових приборів.

Максимальний розмір тарілок
(Верхній / нижній короб)
Посудомийні машини заввишки 
81,5 см:
27/25, 24,5/27,5 чи 22/30 см.

Максимальний розмір тарілок
(Верхній / нижній короб)
Посудомийні машини заввишки 
86,5 см:
29/28, 26,5/30,5 чи 24/33 см.

Місткість: 13 наборів посуду, до 
23 келихів.

Споживання ресурсів
Клас енергоспоживання: A+++
Від 10 літрів води
Від 0,8 кВт-год
Рівень шуму: 42 дБ

Особливості вбудовування
Ніжки з можливістю регулювання 
висоти.
Відступ під цоколь приладу: 100 мм 
(див. креслення).
Для відображення світлової проекції 
часу виконання програми необхідно 
передбачити мінімальний відступ 
цоколю (40 мм + товщина меблевого 
фронту).
Для оптимальної роботи світлової 
проекції часу виконання програми 
максимальна висота цоколю має 
бути зменшеною на 30 мм.
Можливість регулювання висоти 
задніх ніжок зі сторони фронту 
приладу.
Вага дверцят приладу до 10/8,5 кг.
Розмір меблевого фронту дверцят 
залежить від висоти цоколю кухонних 
меблів.
Прилад може встановлюватись у 
високу шафу. В такому випадку у 
шафі необхідно передбачити отвори 
для подачі та відведення повітря 
(площею від 200 см²).

Додаткові вказівки щодо особливос-
тей вбудовування приладу вказані на 
стор. 324-331.

Підключення
Потужність підключення: 2,3 кВт.
Кабель живлення зі штекером.
Різьба труби підведення води: 3/4".
Можливість підключення приладу до 
системи постачання гарячої чи 
холодної води.

Посудомийна машина заввишки 81,5 см

Посудомийна машина заввишки 86,5 см

Рекомендації щодо підключення посудомийних
машин завширшки 60 см до системи водопостачання*

* вказані у дужках параметри актуальні у випадку використання подовжувача
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DF 460 162F 
Тип вбудовування: повністю 
вбудовуваний прилад
Тип кріплення меблевого фронту: з 
використанням ковзаючого шарніра 
Висота: 81,5 см 
DF 460 162F 
Тип вбудовування: повністю 
вбудовуваний прилад   
Тип кріплення меблевого фронту: з 
використанням ковзаючого шарніра 
Висота: 86,5 см  
 
Аксесуари, що входять до комплектаціі
1 насадка для миття дек
1 підставка для дека Gastronorm

Аксесуари для монтажу
DA 020 010 

Декоративна планка з нержавіючої 
сталі для посудомийних машин 
заввишки 81,5 см
DA 020 110 

Декоративна планка з нержавіючої 
сталі для посудомийних машин 
заввишки 86,5 см
GF 045 010 

Ручка з подвійним кріпленням, 
нержавіюча сталь, довжина 45 см,   
необхідна відстань між кожним 
отвором для кріплень: 427 мм 
GF 010 011 
Універсальний подовжувач для 
системи захисту від протікань 
Aquastop завдовжки 2 м

Аксесуари, що замовляються окремо
DA 041 061 

Додатковий короб Vario з 
телескопічними напрямними 
(14 комплектів посуду)
DA 042 030 

Контейнер для миття срібних столових 
приборів
DA 043 060 

Короб для миття келихів для машин 
завширшки 60 см

Посудомийна машина
DF 460/DF 461

 – Посудомийна машина Vario з 
можливістю індивідуального 
доповнення основних програм 
4 опціями:
 – Power: миття та сушіння за 57 

хвилин
 – Intensive: інтенсивне миття посуду 

у нижньому коробі з одночасним 
делікатним миттям келихів у 
верхньому

 – Extra Dry: підвищена потужність 
сушіння

 – Energy Save: максимальне 
заощадження електроенергії

 – 6 програм миття з датчиком 
контролю чистоти води 
Aquasensor

 – Система коробів Flex Plus з 
можливістю плавного повного 
висування

 – Світлове проекційне 
відображення залишкового часу 
роботи програми

 – Система захисту скла 
Glasscare Plus

 – Яскраве внутрішнє освітлення
 – Низький рівень шуму: 42 дБ
 – Клас енергоспоживання: A+++
 – Система захисту від протікання 

Aquastop з гарантією

Управління та основні функції
Управління за допомогою сенсорних 
кнопок.
Дисплей з індикацією залишкового 
часу програми.
Електронна індикація наявності солі 
та ополіскувача.
Індикатор подачі води.
Яскраве освітлення внутрішньої камери.
Акустичний сигнал завершення 
програми миття.
Можливість відтермінування старту 
миття на 1-24 год.

Технічні характеристики
Світлове проекційне відображення 
залишкового часу роботи програми.
Система захисту скла Glasscare Plus.
Датчик контролю чистоти води 
Aquasensor.
Сенсор завантаження. 
Система захисту від протікань 
Aquastop з гарантією.
Система оптимізованого дозування 
миючого засобу.
Функція автоматичної подачі миючого 
засобу.
Електроніка регенерації.
Теплообмінник.
Сушіння за низьких температур з 
технологією Zeolith.
Система проточного нагрівання води.
Система "м'якого" відкривання / 
закривання дверцят Soft lock.
Самоочищувана 3-рівнева система 
фільтрації.
Функція "Блокування від дітей.

Програми
6 програм миття: 
"Автоматична 65 °C - 75 °C".
"Автоматична 45 °C - 65 °C".
"Автоматична 35 °C - 45 °C".
"Економічна 50 °C".
"Швидка 45 °C" (29 хв)
Попереднє ополіскування.

4 додаткові опції:
Power.
Intensive.
Extra Dry.
Energy Save.

Оснащення
Верхній короб Flex Plus:
Можливість повного висування.
Плавне висування.
3-рівнева система Rackmatic з 
можливістю регулювання висоти до 
5 см.
6 відкидних тримачів.
4 відкидні полички.
2 фіксатори для келихів.

Нижній короб Flex Plus:
Окремі тримачі для келихів.
6 відкидних тримачів.
2 відкидні полички.
Кошик для миття столових приборів.

Максимальний розмір тарілок.
(Верхній / нижній короб)
Посудомийні машини заввишки 
81,5 см:
27/25, 24,5/27,5 чи 22/30 см.

Максимальний розмір тарілок
(Верхній / нижній короб)
Посудомийні машини заввишки 
86,5 см:
29/28, 26,5/30,5 чи 24/33 см.

Місткість: 13 наборів посуду, до 23 
келихів.

Споживання ресурсів
Клас енергоспоживання: A+++.
Від 10 літрів води.
Від 0,8 кВт-год.
Рівень шуму: 42 дБ.

Особливості вбудовування
Ніжки з можливістю регулювання 
висоти.
Відступ під цоколь приладу: 100 мм 
(див. креслення).
Для відображення світлової проекції 
часу виконання програми необхідно 
передбачити мінімальний відступ 
цоколю (40 мм + товщина меблевого 
фронту).
Для оптимальної роботи світлової 
проекції часу виконання програми 
максимальна висота цоколю має 
бути зменшеною на 30 мм.
Можливість регулювання висоти 
задніх ніжок зі сторони фронту 
приладу.
Вага дверцят приладу до 10/8,5 кг.
Розмір меблевого фронту дверцят 
залежить від висоти цоколю кухонних 
меблів.
Прилад може встановлюватись у 
високу шафу. В такому випадку у 
шафі необхідно передбачити отвори 
для подачі та відведення повітря 
(площею від 200 см²).

Додаткові вказівки щодо особливос-
тей вбудовування приладу, зокрема 
щодо встановлення ковзаючого 
фасаду, вказані на стор. 324-331. 

Підключення
Потужність підключення: 2,3 кВт.
Кабель живлення зі штекером.
Різьба труби підведення води: 3/4"
Можливість підключення приладу до 
системи постачання гарячої чи 
холодної води.

Посудомийна машина заввишки 81,5 см з кріпленням
меблевого фронту дверцят за допомогою ковзаючого шарніра

мін.
макс.

мін.

800

Посудомийна машина заввишки 86,5 см з кріпленням
меблевого фронту дверцят за допомогою ковзаючого шарніра

65

Рекомендації щодо підключення посудомийних
машин завширшки 60 см до системи водопостачання*

* вказані у дужках параметри актуальні у випадку використання подовжувача

(3,6 м) 1,6 м

(3,6 м) 1,6 м
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DI 460 113 
Тип вбудовування: інтегровуваний 
прилад
Панель управління з нержавіючої 
сталі   
Висота: 81,5 см  
DI 460 133 
Тип вбудовування: інтегровуваний 
прилад
Панель управління з алюмінію 
Висота: 81,5 см  
DI 461 113 
Тип вбудовування: інтегровуваний 
прилад
Панель управління з нержавіючої 
сталі   
Висота: 86,5 см
DI 461 133 

Тип вбудовування: інтегровуваний 
прилад   
Панель управління з алюмінію  
Висота: 86,5 см   

Аксесуари, що входять до 
комплектаціі
1 насадка для миття дек
1   підставка для дека Gastronorm  

Аксесуари для монтажу
DA 020 010 

Декоративна планка з нержавіючої сталі 
для посудомийних машин заввишки 
81,5 см
DA 020 110 

Декоративна планка з нержавіючої 
сталі для посудомийних машин 
заввишки 86,5 см
GZ 010 011 

Універсальні подовжувачі для 
системи захисту від протікань 
Aquastop завдовжки 2 м

Аксесуари, що замовляються окремо
DA 041 061 
Додатковий короб Vario з 
телескопічними напрямними
(для миття 14 комплектів посуду) 
DA 042 030 

Контейнер для миття срібних 
столових приборів   
DA 043 060 

Кошик для миття келихів для машин 
завширшки 60 см   

Посудомийна машина
DI 460/DI 461

 – Посудомийна машина Vario з 
можливістю індивідуального 
доповнення основних програм 4 
опціями:

 – Power: миття та сушіння за 57 
хвилин

 – Intensive: інтенсивне миття 
посуду у нижньому коробі з 
одночасним делікатним 
миттям келихів у верхньому

 – Extra Dry: підвищена 
потужність сушіння 

 – Energy Save: максимальне 
заощадження електроенергії

 – 6 програм миття з датчиком 
контролю чистоти води 
Aquasensor

 – Система коробів Flex Plus з 
можливістю плавного повного 
висування

 – Світлове проекційне 
відображення залишкового часу 
роботи програми

 – Система захисту скла Glasscare Plus
 – Яскраве внутрішнє освітлення
 – Низький рівень шуму: 42 дБ
 – Клас енергоспоживання: A+++ 
 – Система захисту від протікання 

Aquastop з гарантією  
  

Управління 
Дисплей на фронті дверцят. 
Управління за допомогою сенсорних 
кнопок. 
Світлодіодний індикатор на верхній 
внутрішній частині дверцят.  
Електронна індикація наявності солі 
та ополіскувача.   
Індикатор подачі води.  
Яскраве освітлення внутрішньої 
камери.    
Акустичний сигнал завершення 
програми миття.   
Можливість відтермінування  старту 
миття на 1-24 год.
    
Технічні характеристики  
Система захисту скла Glasscare Plus. 
Датчик контролю чистоти води 
Aquasensor .  
Сенсор завантаження.   
Система захисту від протікань 
Aquastop з гарантією.   
Система оптимізованого дозування 
миючого засобу.   
Функція автоматичної подачі миючого 
засобу.   
Електроніка регенерації .  
Теплообмінник.   
Сушіння за низьких температур з 
технологією Zeolith.   
Система проточного нагрівання води. 
Система "м'якого" відкривання / 
закривання дверцят Soft lock.  
Самоочищувана 3-рівнева система 
фільтрації.    
Функція "Блокування від дітей". 
    
Програми
6 програм миття:   
"Автоматична 65 °C - 75 °C"  
"Автоматична 45 °C - 65 °C"
"Автоматична 35 °C - 45 °C" 
"Економічна 50 °C"  
"Швидка 45 °C" (29 хв) 
Попереднє ополіскування 
  
4 додаткові опції:  
Power.  
Intensive.  
Extra Dry.  
Energy Save.  
  

Оснащення 
Верхній короб Flex Plus:  
Можливість повного висування.  
Плавне висування.  
3-рівнева система Rackmatic з 
можливістю регулювання висоти  
до 5 см.
6 відкидних тримачів.   
4 відкидні полички.   
2 фіксатори для келихів.  

Нижній короб Flex Plus:  
Окремі тримачі для келихів.  
6 відкидних тримачів.
2 відкидні полички.   
Кошик для миття столових приборів. 

Максимальний розмір тарілок 
(Верхній / нижній короб)  
Посудомийні машини заввишки 
81,5 см:   
27/25, 24,5/27,5 чи 22/30 см.  

Максимальний розмір тарілок  
(Верхній / нижній короб)  
Посудомийні машини заввишки 
86,5 см:    
29/28, 26,5/30,5 чи 24/33 см.  

Місткість: 13 наборів посуду, до 23 
келихів.
  
Споживання ресурсів  
Клас енергоспоживання: A+++.  
Від 10 літрів води.  
Від 0,8 кВт-год.  
Рівень шуму: 42 дБ.  

Особливості вбудовування  
Ніжки з можливістю регулювання 
висоти.    
Відступ під цоколь приладу: 100 мм 
(див. креслення).   
Можливість регулювання висоти 
задніх ніжок зі сторони фронту 
приладу.    
Вага дверцят приладу до 8,5 кг.  
Розмір меблевого фронту дверцят 
залежить від висоти цоколю кухонних 
меблів.    
Прилад може встановлюватись у 
високу шафу. В такому випадку у 
шафі необхідно передбачити отвори 
для подачі та відведення повітря 
(площею від 200 см²).
   
Додаткові вказівки щодо особливос-
тей вбудовування приладу вказані на 
стор. 324-331.   

Підключення
Потужність підключення: 2,3 кВт.  
Кабель живлення зі штекером.  
Різьба труби підведення води: 3/4".  
Можливість підключення приладу до 
системи постачання гарячої чи 
холодної води.

Посудомийна машина заввишки 81,5 см

Посудомийна машина заввишки 86,5 см

Рекомендації щодо підключення посудомийних
машин завширшки 60 см до системи водопостачання*

* вказані у дужках параметри актуальні у випадку використання подовжувача
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DF 260 162 
Тип вбудовування:  
повністю вбудовуваний прилад
Висота: 81.5 см
DF 261 162 
Тип вбудовування:  
повністю вбудовуваний прилад
Висота: 86.5 см

Аксесуари, що входять до комплектаціі
1 насадка для миття дек

Аксесуари для монтажу
DA 020 010 

Декоративна планка з нержавіючої 
сталі для посудомийних машин  
заввишки 81,5 см  
DA 020 110 

Декоративна планка з нержавіючої 
сталі для посудомийних машин 
заввишки 86,5 см 
DA 021 000 

Відкидний шарнір для меблевого 
фронту цоколю, придатний   
для усіх повністю вбудовуваних 
посудомийних машин  
DA 231 000 

Декоративна панель дверцят, колір 
"Gaggenau Антрацит", під склом, для 
посудомийних машин заввишки 81,5 см
DA 231 010 

Декоративна панель дверцят, 
нержавіюча сталь під склом, для 
посудомийних машин заввишки 
81,5 см  
DA 231 100 

Декоративна панель дверцят, колір 
"Gaggenau Антрацит", під склом, для 
посудомийних машин заввишки 86,5 см
DA 231 110 

Декоративна панель дверцят, 
нержавіюча сталь під склом,
для посудомийних машин заввишки 
86,5 см   
GH 045 010 

Ручка з подвійним кріпленням, 
нержавіюча сталь, довжина 45 см,  
необхідна відстань між кожним 
отвором для кріплень: 427 мм
GZ 010 011 

Універсальні подовжувачі для 
системи захисту від протікань 
Aquastop завдовжки 2 м

Аксесуари, що замовляються окремо
DA 041 061 

Додатковий короб Vario з 
телескопічними напрямними  
(для миття 14 комплектів посуду) 
DA 042 030 

Контейнер для миття срібних столових 
приборів
DA 043 060 

Кошик для миття келихів для машин 
завширшки 60 см  
DA 044 000 

Додаткова підставка для дека 
Gastronorm для посудомийних машин 
завширшки 60 см   

Посудомийна машина
DF 260/DF 261

 – Потужне миття та сушіння за 59 
хвилин

 – 6 програм миття з датчиком 
контролю чистоти води 
Aquasensor та дві опції

 – Система коробів Flex Plus з 
можливістю плавного повного 
висування

 – Світлове проекційне 
відображення залишкового часу 
роботи програми

 – Система захисту скла Glasscare Plus
 – Низький рівень шуму: 42 дБ
 – Клас енергоспоживання: A+++
 – Система захисту від протікання 

Aquastop з гарантією 

Управління 
Управління за допомогою сенсорних 
кнопок.    
Дисплей з індикацією залишкового 
часу програми.   
Електронна індикація наявності солі 
та ополіскувача.   
Індикатор подачі води.  
Акустичний сигнал завершення 
програми миття.   
Можливість відтермінування старту 
миття на 1-24 год.   

Технічні характеристики
Світлове проекційне відображення 
залишкового часу роботи програми. 
Система захисту скла Glasscare Plus. 
Датчик контролю чистоти води 
Aquasensor .  
Сенсор завантаження.   
Система захисту від протікань 
Aquastop з гарантією.   
Система оптимізованого дозування 
миючого засобу.   
Функція автоматичної подачі миючого 
засобу.    
Електроніка регенерації .  
Теплообмінник.   
Система проточного нагрівання води. 
Система "м'якого" відкривання / 
закривання дверцят Soft lock.  
Самоочищувана 3-рівнева система 
фільтрації.    
Функція "Блокування від дітей".
 
Програми
6 програм миття:    
"Автоматична 65 °C - 75 °C"  
"Автоматична 45 °C - 65 °C"  
"Автоматична 35 °C - 45 °C"  
"Економічна 50 °C"   
"Швидка 45 °C" (29 хв)  
Попереднє ополіскування  
   
2 додаткові опції:   
Power: Миття при повному 
завантаженні впродовж 57 хв.  
Intensive: Інтенсивне миття у 
нижньому коробі та делікатне у 
верхньому.   

Оснащення
Верхній короб Flex Plus:  
Можливість повного висування.  
Плавне висування.  
3-рівнева система Rackmatic з 
можливістю регулювання висоти 
до 5 см.    
6 відкидних тримачів.   
4 відкидні полички.   
2 фіксатори для келихів.  
  
Нижній короб Flex Plus:   
Окремі тримачі для келихів.  
6 відкидних тримачів.   
2 відкидні полички.   
Кошик для миття столових приборів. 

Максимальний розмір тарілок  
(Верхній / нижній короб)  
Посудомийні машини заввишки 
81,5 см:  
27/25, 24,5/27,5 чи 22/30 см.  
  
Максимальний розмір тарілок  
(Верхній / нижній короб)  
Посудомийні машини заввишки 
86,5 см:   
29/28, 26,5/30,5 чи 24/33 см.  
 
Місткість: 13 наборів посуду, до 23 
келихів.    

Споживання ресурсів
Клас енергоспоживання: A+++.  
Від 10 літрів води.  
Від 0,92 кВт-год.  
Рівень шуму: 42 дБ.  

Особливості вбудовування
Ніжки з можливістю регулювання 
висоти.    
Відступ під цоколь приладу: 100 мм 
(див. креслення).   
Для відображення світлової проекції 
часу виконання програми необхідно 
передбачити мінімальний відступ 
цоколю (40 мм + товщина меблевого 
фронту). 
Для оптимальної роботи світлової 
проекції часу виконання програми 
максимальна висота цоколю має 
бути зменшеною на 30 мм.  
Можливість регулювання висоти 
задніх ніжок зі сторони фронту 
приладу.    
Вага дверцят приладу до 10/8,5 кг.  
Розмір меблевого фронту дверцят 
залежить від висоти цоколю кухонних 
меблів.    
Прилад може встановлюватись у 
високу шафу. В такому випадку у 
шафі необхідно передбачити отвори 
для подачі та відведення повітря 
(площею від 200 см²).   
    
Додаткові вказівки щодо особливос-
тей вбудовування приладу вказані на 
стор. 340-347.   

Підключення
Потужність підключення: 2,3 кВт.  
Кабель живлення зі штекером.  
Різьба труби підведення води: 3/4".  
Можливість підключення приладу до 
системи постачання гарячої чи 
холодної води.   
    

Посудомийна машина заввишки 81,5 см 

Посудомийна машина заввишки 86,5 см 
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Рекомендації щодо підключення посудомийних
машин завширшки 60 см до системи водопостачання*

* вказані у дужках параметри актуальні у випадку використання подовжувача
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DF 260 161F 
Тип вбудовування: повністю 
вбудовуваний прилад
Тип кріплення меблевого фронту: з 
використанням ковзаючого шарніра
Висота: 81,5 см  
DF 261 161F 
Тип вбудовування: повністю 
вбудовуваний прилад
Тип кріплення меблевого фронту: з 
використанням ковзаючого шарніра
Висота: 86,5 см  

Аксесуари, що входять до комплектаціі
1 насадка для миття дек 

Аксесуари для монтажу
DA 020 010 

Декоративна планка з нержавіючої сталі 
для посудомийних машин заввишки 
81,5 см
DA 020 110 

Декоративна планка з нержавіючої сталі 
для посудомийних машин заввишки 
86,5 см
GH 045 010 
Ручка з подвійним кріпленням, 
нержавіюча сталь, довжина 45 см, 
необхідна відстань між кожним 
отвором для кріплень: 427 мм  
GZ 010 011 

Універсальні подовжувачі для 
системи захисту від протікань 
Aquastop завдовжки 2 м

Аксесуари, що замовляються окремо
DA 041 061   
Додатковий короб Vario з 
телескопічними напрямними 
(для миття 14 комплектів посуду)  
DA 042 030 

Контейнер для миття срібних 
столових приборів для усіх моделей 
посудомийних машин   
DA 043 060 

Кошик для миття келихів для 
посудомийних  машин завширшки 
60 см   
DA 044 000 

Додаткова підставка для дека 
Gastronorm для посудомийних машин 
завширшки 60 см   

Посудомийна машина
DF 260/DF 261

 – Потужне миття та сушіння за 59 
хвилин

 – 6 програм миття із датчиком 
контролю чистоти води Aquasensor 
та двома опціями

 – Система коробів Flex Plus з 
можливістю плавного повного 
висування

 – Система захисту скла
 – Низький рівень шуму: 42 дБ
 – Клас енергоспоживання 

енергоспоживання: A++
 – Система захисту від протікання 

Aquastop з гарантією  
   

Управління 
Управління за допомогою сенсорних 
кнопок. 
Дисплей з індикацією залишкового 
часу програми.   
Електронна індикація наявності солі 
та ополіскувача.   
Індикатор подачі води.  
Акустичний сигнал завершення 
програми миття.   
Можливість відтермінування старту 
миття на 1-24 год.
    
Технічні характеристики  
Індикатор ходу програми Info-Light. 
Система захисту скла Glasscare.  
Датчик контролю чистоти води 
Aquasensor. 
Сенсор завантаження.   
Система захисту від протікань 
Aquastop з гарантією. 
Система оптимізованого дозування 
миючого засобу.  
Функція автоматичної подачі миючого 
засобу. 
Електроніка регенерації.  
Теплообмінник. 
Система проточного нагрівання води. 
Система "м'якого" відкривання / 
закривання дверцят Soft lock. 
Самоочищувана 3-рівнева система 
фільтрації. 
Функція "Блокування від дітей".

Програми
6 програм миття:
"Автоматична 65 °С - 75 °С"
"Автоматична 45 °С - 65 °С"
"Автоматична 35 °С - 45 °С"
"Економічна 50 °С"
"Швидка 45 °С" (29 хв)
Попереднє ополіскування

2 опції:
Power: Миття при повному 
завантаженні впродовж 57 хв.
Intensive: інтенсивне миття у
нижньому коробі та делікатне у
верхньому.    

Оснащення 
Верхній короб Flex Plus:
Можливість повного висування.
Плавне висування.
3-рівнева система Rackmatic з 
можливістю регулювання висоти до 
5 см. 
6 відкидних тримачів. 
4 відкидні полички. 
2 фіксатори для келихів.
 
Нижній короб Flex Plus: 
Окремі тримачі для келихів. 
6 відкидних тримачів. 
2 відкидні полички. 
Кошик для миття столових приборів. 
 
 

 
 
 

Максимальний розмір тарілок 
(Верхній / нижній короб) 
Посудомийні машини заввишки 
81,5 см: 
27/25, 24,5/27,5 чи 22/30 см.

Максимальний розмір тарілок
(Верхній / нижній короб)
Посудомийні машини заввишки 
86,5 см:
29/28, 26,5/30,5 чи 24/33 см.

Місткість: 13 наборів посуду, до 23 
келихів.    
  
Споживання ресурсів
Клас енергоспоживання: A++.
Від 10 літрів води.  
Від 0,92 кВт-год.  
Рівень шуму: 42 дБ.   

Особливості вбудовування  
Ніжки з можливістю регулювання 
висоти.
Відступ під цоколь приладу: 100 мм 
(див. креслення).
Можливість регулювання висоти 
задньої ніжки зі сторони фронту 
приладу.
Вага дверцят приладу до 10/8,5 кг.
Розмір меблевого фронту дверцят 
залежить від висоти цоколю кухонних 
меблів.
Прилад може встановлюватись у 
високу шафу. В такому випадку у 
шафі необхідно передбачити отвори 
для подачі та відведення повітря 
(площею від 200 см²).

Додаткові вказівки щодо особливос-
тей вбудовування приладу, зокрема 
щодо встановлення ковзаючого 
фасаду, вказані на стор. 324-331. 
 
Підключення 
Потужність підключення: 2,4 кВт.  
Кабель живлення зі штекером.  
Шланг подачі води з різьбою: 3/4".  
Можливість підключення приладу до 
системи постачання гарячої чи 
холодної води.

Посудомийна машина заввишки 81,5 см з кріпленням меблевого
фронту дверцят за допомогою ковзаючого шарніра 

65

750

Посудомийна машина заввишки 86,5 см з кріпленням меблевого
фронту дверцят за допомогою ковзаючого шарніра 

800

65

Рекомендації щодо підключення посудомийних
машин завширшки 60 см до системи водопостачання*

* вказані у дужках параметри актуальні у випадку використання подовжувача
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D F 241 161 
Тип вбудовування: повністю 
вбудовуваний прилад  
Висота: 81,5 см  
D F 240 161 
Тип вбудовування: повністю 
вбудовуваний прилад  
Висота: 86,5 см

Аксесуари, що входять до 
комплектаціі
1 насадка для миття дек

Аксесуари для монтажу 
D A 020 010 
Декоративна планка з нержавіючої сталі 
для посудомийних машин заввишки 
81,5 см
D A 020 110 
Декоративна планка з нержавіючої сталі 
для посудомийних машин заввишки 
86,5 см
D A 021 000 
Відкиднй шарнір для меблевого 
фронту цоколю, придатний для усіх 
повністю вбудовуваних посудомийних 
машин
D A 231 000 
Декоративна панель дверцят, колір 
"Gaggenau Антрацит", під склом, для 
посудомийних машин заввишки 81,5 см
D A 231 010 
Декоративна панель дверцят, 
нержавіюча сталь під склом, для 
посудомийних машин заввишки 
81,5 см
D A 231 100 
Декоративна панель дверцят, колір 
"Gaggenau Антрацит", під склом, для 
посудомийних машин заввишки 86,5 см
D A 231 110 
Декоративна панель дверцят, 
нержавіюча сталь під склом, для 
посудомийних машин заввишки 
86,5 см
G H 045 010 
Ручка з подвійним кріпленням, 
нержавіюча сталь, довжина 45 см, 
необхідна відстань між кожним 
отвором для кріплень: 427 мм.
G Z 010 011 
Універсальні подовжувачі для 
системи захисту від протікань 
Aquastop завдовжки 2 м

Аксесуари, що замовляються окремо
D A 041 030 
Додатковий короб Vario з 
телескопічними напрямними (14 
комплектів посуду)
D A 042 030 
Контейнер для миття срібних 
столових приборів для усіх моделей 
посудомийних машин   
D A 043 060 
Кошик для миття келихів для 
посудомийних машин завширшки 
60 см
D A 044 000 
Додаткова підставка для дека 
Gastronorm для посудомийних машин 
завширшки 60 см

Посудомийна машина  
D F 241/D F 240

 – Потужне миття та сушіння за 
59 хвилин

 – Чотири програми миття з 
датчиком контролю чистоти води 
Aquasensor та двома опціями

 – Система захисту скла
 – Низький рівень шуму: 44 дБ
 – Клас енергоспоживання 

енергоспоживання: A++
 – Система захисту від протікання 

Aquastop з гарантією  
   

Управління
Управління за допомогою сенсорних 
кнопок. 
Дисплей з індикацією залишкового 
часу програми.  
Електронна індикація наявності солі 
та ополіскувача.   
Індикатор подачі води.  
Акустичний сигнал завершення 
програми миття.   
Можливість відтермінування старту 
миття на 1-24 год.  

Технічні характеристики  
Індикатор ходу програми Info-Light.  
Система захисту скла Glasscare.  
Датчик контролю чистоти води 
Aquasensor.   
Сенсор завантаження.   
Система захисту від протікань 
Aquastop з гарантією.   
Система оптимізованого дозування 
миючого засобу.  
Функція автоматичної подачі миючого 
засобу.   
Електроніка регенерації.  
Теплообмінник.   
Система проточного нагрівання води. 
Система "м'якого" відкривання / 
закривання дверцят Soft lock.  
Самоочищувана 3-рівнева система 
фільтрації.    
Функція "Блокування від дітей".  

Програми
4 програми миття:   
"Автоматична 65 °C - 75 °C"  
"Автоматична 45 °C - 65 °C"  
"Економічна 50 °C"   
"Швидка 45 °C" (29 хв)   
 
2 додаткові опції:   
Power: Миття при повному 
завантаженні впродовж 57 хв.  
Intensive: інтенсивне миття у 
нижньому коробі та делікатне у 
верхньому. 

Оснащення 
Верхній короб Flex:
3-рівнева система Rackmatic з 
можливістю регулювання висоти 
до 5 см.
2 відкидні тримачі.
2 відкидні полички.
1 поличка для миття ножів.

Нижній короб Flex:
4 відкидні тримачі.
2 відкидні полички.
Кошик для миття столових приборів.

Максимальний розмір тарілок
(Верхній / нижній короб)
Посудомийні машини заввишки 81,5 см:
27/25, 24,5/27,5 чи 22/30 см.

Максимальний розмір тарілок
(Верхній / нижній короб) 
Посудомийні машини заввишки 86,5 см:
29/28, 26,5/30,5 чи 24/33 см. 
Місткість: 13 наборів посуду.  

Споживання ресурсів
Клас енергоспоживання: A++.  
Від 10 літрів води.   
Від 0,92 кВт-год.  
Рівень шуму: 44 дБ.  

Особливості вбудовування 
Ніжки з можливістю регулювання 
висоти. 
Відступ під цоколь приладу: 100 мм 
(див. креслення). 
Можливість регулювання висоти 
задніх ніжок зі сторони фронту 
приладу. 
Вага дверцят приладу до 10/8,5 кг.

Рекомендації щодо підключення посудомийних
машин завширшки 60 см до системи водопостачання*

* вказані у дужках параметри актуальні у випадку використання подовжувача

Розмір меблевого фронту дверцят 
залежить від висоти цоколю меблів.
Прилад може встановлюватись у високу 
шафу (необхідні отвори для подачі та 
відведення повітря площею від 200 см²).

Додаткові вказівки щодо особливос-
тей вбудовування приладу вказані на 
стор. 324-331.

Підключення 
Потужність підключення: 2,3 кВт. 
Кабель живлення зі штекером.  
Шланг подачі води з різьбою 3/4".  
Можливість підключення приладу до 
системи постачання гарячої чи 
холодної води.

Рекомендації щодо підключення посудомийних
машин завширшки 60 см до системи водопостачання*

* вказані у дужках параметри актуальні у випадку використання подовжувача

(3,6 м) 1,6 м

(3,6 м) 1,6 м

D F 260 142 
Тип вбудовування: повністю 
вбудовуваний прилад   
Висота: 81,5 , ширина: 45 см 

Аксесуари, що входять до 
комплектаціі  
1 насадка для миття дек 

Аксесуари для монтажу 
D A 020 010 
Декоративна планка з нержавіючої 
сталі для посудомийних машин 
заввишки 81,5 см
D A 021 000 
Відкиднй шарнір для меблевого 
фронту цоколю, придатний для усіх 
повністю вбудовуваних посудомийних 
машин
G Z 010 011 
Універсальний подовжувач для 
системи захисту від протікань 
Aquastop завдовжки 2 м

Аксесуари, що замовляються окремо
D A 042 030 
Контейнер для миття срібних 
столових приборів для усіх моделей 
посудомийних машин

Посудомийна машина  
D F 260

 – 6 програм із датчиком чистоти 
води Aquasensor та двома 
опціями

 – Система коробів Flex Plus з третім 
рівнем завантаження

 – Світлове проекційне 
відображення залишкового часу 
роботи програми

 – Система захисту скла
 – Низький рівень шуму: 44 дБ
 – Клас енергоспоживання: A++
 – Система захисту від протікання 

Aquastop з гарантією  
   

Управління
Дисплей з індикацією залишкового 
часу програми.  
Електронна індикація наявності солі 
та ополіскувача.   
Індикатор подачі води.  
Акустичний сигнал завершення 
програми миття.   
Можливість відтермінування старту 
миття на 1-24 год.

Технічні характеристики  
Світлове проекційне відображення 
залишкового часу роботи програми. 
Система захисту скла Glasscare.  
Датчик контролю чистоти води 
Aquasensor.   
Сенсор завантаження.   
Система захисту від протікань 
Aquastop з гарантією.   
Функція автоматичної подачі миючого 
засобу.   
Електроніка регенерації.  
Теплообмінник.   
Система проточного нагрівання води. 
Система "м'якого" відкривання / 
закриваннядверцят Soft lock.  
Самоочищувана 3-рівнева система 
фільтрації.   

Програми
6 програм миття: 
"Автоматична 65 °С - 75 °С" 
"Автоматична 45 °С - 65 °С" 
"Автоматична 35 °С - 45 °С" 
"Економічна 50 °С" 
"Швидка 45 °С" (29 хв) 
"Попереднє ополіскування"

2 додаткові опції: 
Power: Миття при повному 
завантаженні впродовж 57 хв. 
Intensive: інтенсивне миття у 
нижньому коробі та делікатне у 
верхньому.

Оснащення 
Третій короб Flex Plus.
Верхній короб Flex Plus:
Можливість повного висування.
Плавне висування.
3-рівнева система Rackmatic з 
можливістю регулювання висоти 
до 5 см.
3 відкидні тримачі.
1 відкидна поличка.

Нижній короб Flex Plus:
Тримач для келихів.
2 відкидні тримачі.
2 відкидні полички.
Кошик для миття столових приборів.

Максимальний розмір тарілок
(Верхній / нижній короб):
19/25, 16,5/27,5 чи 14/30 см. 
 
Місткість: 10 наборів посуду

Споживання ресурсів  
Клас енергоспоживання: A++.  
Від 9 літрів води.
Від 0,75 кВт-год.   
Рівень шуму: 44 дБ.   

Особливості вбудовування 
Ніжки з можливістю регулювання 
висоти. 
Відступ під цоколь приладу: 100 мм 
(див. креслення). 
Для відображення світлової проекції 
часу виконання програми необхідно 
передбачити мінімальний відступ 
цоколю (40 мм + товщина меблевого 
фронту). 
Для оптимальної роботи світлової 
проекції часу виконання програми 
максимальна висота цоколю має 
бути зменшеною на 30 мм.
Можливість регулювання висоти 
задніх ніжок зі сторони фронту 
приладу. 
Вага дверцят приладу до 7,5 кг. 
Розмір меблевого фронту дверцят 
залежить від висоти цоколю кухонних 
меблів. 
Прилад може встановлюватись у 
високу шафу. В такому випадку у 
шафі необхідно передбачити отвори 
для подачі та відведення повітря 
(площею від 150 см²). 
 
Додаткові вказівки щодо особливос-
тей вбудовування приладу вказані на 
стор. 324-331. 

Підключення 
Потужність підключення: 2,3 кВт.  
Кабель живлення зі штекером.  
Шланг подачі води з різьбою: 3/4".  
Можливість підключення приладу до 
системи постачання гарячої чи 
холодної води.

322 Посудомийні машини Посудомийні машини 323



У ніші заввишки 815-855 мм 
у більшості випадків слід 
встановлювати посудомийні машини 
заввишки 81,5 см незалежно від 
висоти цоколю.

У ніші заввишки 885-925 мм 
у більшості випадків слід 
встановлювати посудомийні машини 
заввишки 86,5 см незалежно від 
висоти цоколю.

У ніші заввишки 865-875 мм 
можуть вбудовуватись посудомийні 
машини заввишки як 81,5 см, так і 
86,5 см залежно від висоти цоколю.

Для оптимальної роботи світлової 
проекції часу виконання програми 
максимальна висота цоколю має 
бути зменшеною на 30 мм.

Декоративні панелі дверцят не 
призначені для посудомийних машин, 
оснащених ковзаючим шарніром для 
кріплення дверцят.

Висота декоративної панелі плавно 
регулюється на 49 мм.

Вказівки щодо встановлення деконративної панелі дверцят

Меблевий фасад дверцят заввишки 655–725 мм

Меблевий фасад дверцят заввишки 705–775 мм
Висота ніші у мм  →
815 825 835 845 855 865 875 885 895 905 915 925

←
  В

ис
от

а 
цо

ко
лю

 у
 м

м <90  (S)  (S)  (S)  (S)  (S)  (S)  (S)  (S)  (S)  (S)  (S)  (S)
90   (S/D)  (S)  (S)  (S)  (S)  (S)  (S/D)  (S)  (S)  (S)  (S)  (S)
100    (S/D)  (S)  (S)  (S)   (S)   (S/D)  (S)  (S)  (S)  (S)
110     (S/D)  (S)  (S)   (S)    (S/D)  (S)  (S)  (S)
120      (S/D)  (S)   (S)     (S/D)  (S)  (S)
130       (S/D)   (S)      (S/D)  (S)
140  (*)      (S)  (*)  (S/D)       (S/D)
150  (*)  (*)     (S)  (*)  (S)  (*)     

160  (*)  (*)  (*)    (S)  (*)  (S)  (*)  (*)    

170  (*)  (*)  (*)    (S)  (*)  (*)  (*)   

180  (*)  (*)  (*)    (*)  (*)  (*)  

190  (*)  (*)  (*)   (*)  (*)  (*) 

200  (*)  (*)  (*)  (*)  (*)  (*)
210  (*)  (*)  (*)  (*)
220  (*)  (*)

 = посудомийні машини заввишки 81,5 см: DF 460/DI 460/DF 260/DF 240, (S) = індивідуальне рішення
 = посудомийні машини заввишки 86,5 см: DF 461/DI 461/DF 261/DF 241, (S) = індивідуальне рішення
(S) = індивідуальне рішення з використанням відкидного шарніру для меблевого 
фронту цоколю (DA 021 000) / складеним меблевим фронтом дверцят
(D) = індивідуальне рішення з відстанню від приладу до робочої поверхні 10 мм - без можливості використання 
планки для підгонки / функції "Блокування від дітей" 

Меблева тумба

Меблевий фасад дверцят заввишки 670–720 мм

Меблевий фасад дверцят заввишки 720–770 мм
Висота ніші у мм  →
815 825 835 845 855 865 875 885 895 905 915 925

←
 В

ис
от

а 
цо

ко
лю

 у
 м

м 95  

105    

115      

125        

135          

145           

155           

165          

175        

185      

195    

205  

 = посудомийні машини заввишки 81,5 см: DF 460 162 / DF 260 161 / DF 240 161, 
декоративна панель DA 231 000/010/030
 = посудомийні машини заввишки 86,5 см: DF 461 162 / DF 261 161 / DF 241 161, 
декоративна панель DA 231 100/110/130

Додаткові вказівки щодо монтажу стандартних посудомийних машин (без ковзаючого шарніра).

(*) посудомийні машини зі світловою проекцією часу виконання програми. При такому варіанті вбудовування 
робота даної функції неможлива.

Встановлення посудомийних машин у високу шафу 
без скошеної меблевої панелі висувної шухляди

У таблиці справа вказано необхідний розмір 
проміжку між меблевим фронтом дверцят 
та меблевою панеллю висувної шухляди з 
урахуванням висоти ніші, висоти цоколю та 
товщини меблевого фронту дверцят за умови 
використання стандартного меблевого фронту для 
підвбудовуваних посудомийних машин.

Встановлення посудомийних машин у високу шафу 
зі скошеною меблевою панеллю висувної шухляди 

У таблиці справа вказано необхідний розмір 
проміжку між меблевим фронтом дверцят 
та меблевою панеллю висувної шухляди з 
урахуванням висоти ніші, висоти цоколю та 
товщини меблевого фронту дверцят за умови 
використання стандартного меблевого фронту для 
підвбудовуваних посудомийних машин.

Висота ніші Товщина меблевого фронту Висота цокол (мм)
(мм) (мм)

90 100 110 120 130 140 150 160 170
815 16 10,5 11 12 13 14,5 16,5 19 22,5

19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5 22 25,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21 24,5 28,5

825 16 10,5 11 12 13 14,5 16,5 19 22,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5 22 25,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21 24,5 28,5

835 16 10,5 11 12 13 14,5 16,5 19
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5 22
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21 24,5

845 16 10,5 11 12 13 14,5 16,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21

855 16 10,5 11 12 13 14,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5

865 16 10,5 11 12 13 14,5 16,5 19 22,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5 22 25,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21 24,5 28,5

875 16 10,5 11 12 13 14,5 16,5 19 22,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5 22 25,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21 24,5 28,5

885 16 10,5 11 12 13 14,5 16,5 19
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5 22
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21 24,5

895 16 10,5 11 12 13 14,5 16,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21

905 16 10,5 11 12 13 14,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5

915 16 10,5 11 12 13
19 12 12,5 13,5 15
22 13,5 14,5 15,5 16,5

925 16 10,5 11 12
19 12 12,5 13,5
22 13,5 14,5 15,5

Висота ніші Товщина меблевого фронту Висота цоколю (мм)
(мм) (мм)

90 100 110 120 130 140 150 160 170
815 16 6,5 6,5 7 7,5 8 9 12 15,5

19 7 7,5 8 8,5 9,5 11 13 17
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5 14 18

825 16 6,5 6,5 7 7,5 8 9 12 15,5
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11 13 17
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5 14 18

835 16 6,5 6,5 7 7,5 8 9 12
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11 13
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5 14

845 16 6,5 6,5 7 7,5 8 9
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5

855 16 6,5 6,5 7 7,5 8
19 7 7,5 8 8,5 9,5
22 7,5 7,5 8 9 9,5

865 16 6,5 6,5 7 7,5 8 9 12 15,5
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11 13 17
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5 14 18

875 16 6,5 6,5 7 7,5 8 9 12 15,5
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11 13 17
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5 14 18

885 16 6,5 6,5 7 7,5 8 9 12
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11 13
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5 14

895 16 6,5 6,5 7 7,5 8 9
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5

905 16 6,5 6,5 7 7,5 8
19 7 7,5 8 8,5 9,5
22 7,5 7,5 8 9 9,5

915 16 6,5 6,5 7 7,5
19 7 7,5 8 8,5
22 7,5 7,5 8 9

925 16 6,5 6,5 7
19 7 7,5 8
22 7,5 7,5 8

Додаткові вказівки щодо монтажу стандартних посудомийних машин (без ковзаючого шарніра).
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Необхідність використання 
ковзаючого шарніру при 
встановленні посудомийної машини 
залежить від цілого ряду факторів.

Декоративні панелі дверцят не 
призначені для посудомийних машин, 
оснащених ковзаючим шарніром для 
кріплення меблевого фасаду дверцят.

У ніші заввишки 815-860 мм 
у більшості випадків слід 
встановлювати посудомийні машини 
заввишки 81,5 см незалежно від 
висоти цоколю.

У ніші заввишки 880-925 мм 
у більшості випадків слід 
встановлювати посудомийні машини 
заввишки 86,5 см незалежно від 
висоти цоколю.

У ніші заввишки 865-875 мм можуть 
вбудовуватись посудомийні машини 
заввишки як 81,5 см, так і 86,5 см 
залежно від висоти цоколю.

Додаткові вказівки щодо монтажу стандартних посудомийних машин (з ковзаючим шарніром).

Меблевий фасад дверцят заввишки 655–750 мм

Меблевий фасад дверцят заввишки 705–800 мм
Висота ніші у мм  →
815 820 825 830 835 840 845 850 855 860 865 870 875 880 885 890 895 900 905 910 915 920 925

←
 В

ис
от

а 
цо

ко
лю

 у
 м

м

65  
70    
75      
80        
85          
90            
95              
100                
105                  
110                    
115                     
120                      
125                       
130                       
135                       
140                       
145                       
150                       
155                       
160                       
165                      
170                     
175                    
180                  
185                
190              
195            
200          
205        
210      
215    
220  

 = Посудомийні машини заввишки 81,5 см, монтаж з використанням ковзаючого шарніру DF 460 162F / DF 260 161F 
 =  Посудомийні машини заввишки 86,5 см, монтаж з використанням ковзаючого шарніру DF 461 162F / DF 261 161F
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Встановлення посудомийних машин 
у високу шафу з використанням 
ковзаючого шарніру без скошеної 
меблевої панелі висувної шухляди

У таблиці справа вказано необхідний 
розмір проміжку між меблевим 
фронтом дверцят та меблевою 
панеллю висувної шухляди з 
урахуванням висоти ніші, висоти 
цоколю та товщини меблевого фронту 
дверцят за умови використання 
стандартного меблевого фронту 
для підвбудовуваних посудомийних 
машин. 
Монтаж з використанням ковзаючого 
шарніру.

Додаткові вказівки щодо монтажу стандартних посудомийних машин (з ковзаючим шарніром).

Висота ніші Товщина меблевого фронту Висота цоколю (мм)
(мм) (мм)

65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170
815 16 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 6 6,5 7

19 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5 5,5 5,5 6 6 7 7,5 9
22 4,5 5 5 5 5,5 5,5 5,5 6 6 6,5 6,5 7,5 8 9 10 12

820 16 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 6 6,5 7
19 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5 5,5 5,5 6 6 7 7,5 9
22 4,5 5 5 5 5,5 5,5 5,5 6 6 6,5 6,5 7,5 8 9 10 12

825 16 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 6 6,5 7
19 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 5 5 5,5 5,5 6 6 7 7,5 9
22 4,5 5 5 5 5,5 5,5 5,5 6 6 6,5 6,5 7,5 8 9 10 12

830 16 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 6 6,5 7
19 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5 5,5 5,5 6 6 7 7,5 9
22 4,5 5 5 5 5,5 5,5 5,5 6 6 6,5 6,5 7,5 8 9 10 12

835 16 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 6 6,5 7
19 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 5 5 5,5 5,5 6 6 7 7,5 9
22 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 5,5 6 6 6,5 6,5 7,5 8 9 10 12

840 16 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 6 6,5 7
19 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5 5,5 5,5 6 6 7 7,5 9
22 4,5 5 5 5 5,5 5,5 5,5 6 6 6,5 6,5 7,5 8 9 10 12

845 16 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 6 6,5 7
19 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 5 5 5,5 5,5 6 6 7 7,5 9
22 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 5,5 6 6 6,5 6,5 7,5 8 9 10 12

850 16 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 6 6,5
19 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5 5,5 5,5 6 6 7 7,5
22 4,5 5 5 5 5,5 5,5 5,5 6 6 6,5 6,5 7,5 8 9 10

855 16 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 6
19 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 5 5 5,5 5,5 6 6 7
22 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 5,5 6 6 6,5 6,5 7,5 8 9

860 16 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5
19 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5 5,5 5,5 6 6
22 4,5 5 5 5 5,5 5,5 5,5 6 6 6,5 6,5 7,5 8

865 16 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 6 6,5 7
19 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5 5,5 5,5 6 6 7 7,5 9
22 4,5 5 5 5 5,5 5,5 5,5 6 6 6,5 6,5 7,5 8 9 10 12

870 16 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 6 6,5 7
19 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5 5,5 5,5 6 6 7 7,5 9
22 4,5 5 5 5 5,5 5,5 5,5 6 6 6,5 6,5 7,5 8 9 10 12

875 16 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 6 6,5 7
19 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 5 5 5,5 5,5 6 6 7 7,5 9
22 4,5 5 5 5 5,5 5,5 5,5 6 6 6,5 6,5 7,5 8 9 10 12

880 16 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 6 6,5 7
19 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5 5,5 5,5 6 6 7 7,5 9
22 4,5 5 5 5 5,5 5,5 5,5 6 6 6,5 6,5 7,5 8 9 10 12

885 16 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 6 6,5 7
19 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 5 5 5,5 5,5 6 6 7 7,5 9
22 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 5,5 6 6 6,5 6,5 7,5 8 9 10 12

890 16 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 6 6,5 7
19 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5 5,5 5,5 6 6 7 7,5 9
22 4,5 5 5 5 5,5 5,5 5,5 6 6 6,5 6,5 7,5 8 9 10 12

895 16 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 6 6,5 7
19 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 5 5 5,5 5,5 6 6 7 7,5 9
22 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 5,5 6 6 6,5 6,5 7,5 8 9 10 12

900 16 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 6 6,5
19 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5 5,5 5,5 6 6 7 7,5
22 4,5 5 5 5 5,5 5,5 5,5 6 6 6,5 6,5 7,5 8 9 10

905 16 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 6
19 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 5 5 5,5 5,5 6 6 7
22 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 5,5 6 6 6,5 6,5 7,5 8 9

910 16 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5
19 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5 5,5 5,5 6 6
22 4,5 5 5 5 5,5 5,5 5,5 6 6 6,5 6,5 7,5 8

915 16 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5
19 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 5 5 5,5 5,5 6
22 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 5,5 6 6 6,5 6,5 7,5

920 16 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5
19 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5 5,5 5,5
22 4,5 5 5 5 5,5 5,5 5,5 6 6 6,5 6,5

925 16 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4,5 4,5 4,5
19 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 5 5 5,5
22 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 5,5 6 6 6,5

328 Посудомийні машини Посудомийні машини 329



Встановлення посудомийних машин 
у високу шафу з використанням 
ковзаючого шарніру зі скошеною 
меблевою панеллю висувної 
шухляди

У таблиці справа вказано необхідний 
розмір проміжку між меблевим 
фронтом дверцят та меблевою 
панеллю висувної шухляди з 
урахуванням висоти ніші, висоти 
цоколю та товщини меблевого фронту 
дверцят за умови використання 
стандартного меблевого фронту 
для підвбудовуваних посудомийних 
машин.
Монтаж з використанням ковзаючого 
шарніру.

Додаткові вказівки щодо монтажу стандартних посудомийних машин (з ковзаючим шарніром).

Висота ніші Товщина меблевого фронту Висота цоколю (мм)
(мм) (мм)

65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170
815 16 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 5,5

19 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4,5 4,5 5 5 6 7
22 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8

820 16 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 5,5
19 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4,5 4,5 5 5 6 7
22 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8

825 16 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 5,5
19 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4,5 4,5 5 5 6 7
22 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8

830 16 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 5,5
19 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4,5 4,5 5 5 6 7
22 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8

835 16 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 5,5
19 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4,5 4,5 5 5 6 7
22 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8

840 16 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 5,5
19 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4,5 4,5 5 5 6 7
22 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8

845 16 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 5,5
19 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4,5 4,5 5 5 6 7
22 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8

850 16 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5
19 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4,5 4,5 5 5 6
22 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7,5

855 16 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5
19 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4,5 4,5 5 5
22 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 6 6,5

860 16 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5
19 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4,5 4,5 5
22 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 6

865 16 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 5,5
19 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4,5 4,5 5 5 6 7
22 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8

870 16 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 5,5
19 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4,5 4,5 5 5 6 7
22 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8

875 16 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 5,5
19 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4,5 4,5 5 5 6 7
22 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8

880 16 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 5,5
19 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4,5 4,5 5 5 6 7
22 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8

885 16 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 5,5
19 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4,5 4,5 5 5 6 7
22 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8

890 16 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 5,5
19 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4,5 4,5 5 5 6 7
22 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8

895 16 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 5,5
19 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4,5 4,5 5 5 6 7
22 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8

900 16 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5
19 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4,5 4,5 5 5 6
22 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7,5

905 16 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5
19 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4,5 4,5 5 5
22 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 6 6,5

910 16 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5
19 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4,5 4,5 5
22 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 6

915 16 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5 4 4
19 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4,5 4,5
22 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5

920 16 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5 4
19 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4,5
22 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5

925 16 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5
19 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
22 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5
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Нижній короб Flex Plus Окремі тримачі для келихів.
6 відкидних фіксаторів
2 відкидні полички
Кошик для миття столових приборів. 
Ручка для зручного висування 
нижнього короба.

Аксесуари та спеціальні аксесуари до посудомийних машин.

Верхній короб Flex Plus

Короби Flex Plus
Входить до стандартної комплектації 
усіх посудомийних машин завширшки 
60 см, оснащених шістьма 
програмами миття

Верхній та нижній короби Flex Plus 
забезпечують більшу універсальність 
та зручніше управління при 
завантаженні та розвантаженні 
посудомийної машини

6 відкидних тримачів
4 відкидні полички
2 фіксатори для келихів
Система полегшеного повного 
висування коробів, система 
Rackmatic з можливістю регулювання 
висоти короба до 5 мм
Ручка для зручного висування 
верхнього короба   

DA 020 010
Декоративна планка з нержавіючої сталі 
для посудомийних машин заввишки 
81,5 см
Комплект з двох одиниць для 
встановлення на дверцята справа та 
зліва
Для закриття проміжку між приладом і 
боковою стороною меблів та для 
покращеної фіксації приладу всередині 
ніші
Білий кант замінюється планками з 
нержавіючої сталі
Ш х Г х В: 2,2 х 2,0 х 62,2 см 
DA 020 110
Декоративна планка з нержавіючої сталі 
для посудомийних машин заввишки 
86,5 см 
Комплект з двох одиниць для 
встановлення на дверцята справа та 
зліва 
Для закриття проміжку між приладом і 
боковою стороною меблів та для 
покращеної фіксації приладу всередині 
ніші 
Білий кант замінюється планками з 
нержавіючої сталі. 
Ш х Г х В: 2,2 х 2,0 х 67,2 см

DA 021 000
Відкидний шарнір для меблевого 
фронту цоколю, придатний для усіх 
повністю вбудовуваних посудомийних 
машин 
Для вбудовування усіх посудомийних 
машин з висотою ніші до 92 см  
Шарнір закріплюється у цоколі 
приладу, на нього монтується нижня 
частина розділеного меблевого 
фронту    
Висота верхньої частини розділеного 
меблевого фронту:   
64,5 - 68 см, висота приладу 81,5 см 
69,5 - 73 см, висота приладу 86,5 см

DA 041 061
Додатковий короб Vario з 
телескопічними напрямними
Додатковий третій рівень 
завантаження посуду для 
встановлення над верхнім коробом 
Flex Plus
Для миття об’ємних столових 
приборів, кухонного приладдя та 
кавових чашок.
Місткість усіх трьох рівнів 
завантаження складає 14 наборів 
посуду    
   

DA 042 030
Контейнер для миття срібних 
столових приборів   
Кошик з алюмінію для захисту срібних 
столових приборів від корозії.
Контейнер легко встановлюється у 
кошик для миття столових приборів. 
Ш х В х Г: 5,5 х 20,2 х 4,1 см 

DA 043 060
Кошик для миття келихів для 
посудомийних машин завширшки 
60 см 
Спеціальний кошик для надійного 
миття чашок та келихів на високій 
ніжці. 
Для використання кошика необхідно 
скласти відкидні тримачі у нижньому 
коробі. 
Місткість: до 12 келихів / 24 чашок. 
Кошик для миття келихів у 
сріблястому кольорі з чотирма 
відкидними поличками. 
Ш х В х Г: 49 х 23 х 26 см

DA 044 000
Додаткова підставка для дека 
Gastronorm для посудомийних машин 
завширшки 60 см   
Для надійної фіксації дек Gastronorm 
під час миття та для забезпечення їх 
оптимального сушіння. 
Підставка розміщується у нижньому 
коробі (одночасно можна розмістити 
до чотирьох підставок)

DA 231 000
Декоративна панель дверцят, колір 
"Gaggenau Антрацит", під склом, для 
посудомийних машин заввишки 
81,5 см
Можливість регулювання висоти 
на 49 мм.
Висота: 67-71,9 см
Ш х Г: 59 х 1,9 см
Ручка:
Ш х Г х ø: 45 х 4,9 х 1,4 см
DA 231 100
Декоративна панель дверцят, колір 
"Gaggenau Антрацит", під склом, для 
посудомийних машин заввишки 86,5 см
Можливість регулювання висоти на 
49 мм. 
Висота: 72-76,9 см 
Ш х Г: 59 х 1,9 см 
Ручка: Ш х Г х ø: 45 х 4,9 х 1,4 см

DA 231 010
Декоративна панель дверцят,  
нержавіюча сталь під склом, 
для посудомийних машин заввишки 
81,5 см
Можливість підлаштування висоти на 
49 мм.  
Висота 67-71,9 см
Ш х Г: 59 х 1,9 см
Ручка: Ш x Г x Ø: 45 x 4,9 x 1,4 см
DA 231 110
Декоративна панель дверцят, 
нержавіюча сталь під склом,  
для посудомийних машин заввишки 
86,5 см
Можливість регулювання висоти на 
49 мм 
Висота: 72-76,9 см 
Ш х Г: 59 х 1,9 см 
Ручка: Ш х Г х ø: 45 х 4,9 х 1,4 см

GH 035  010
Ручка для меблевого фронту дверцят 
з подвійним кріпленням, нержавіюча 
сталь
Довжина: 35 см
Необхідна відстань між кожним 
отвором для кріплень: 327 мм
GH 045  010
Ручка для меблевого фронту дверцят 
з подвійним кріпленням, нержавіюча 
сталь
Довжина: 45 см
Необхідна відстань між кожним 
отвором для кріплень: 427 мм

GZ 010 011
Універсальні подовжувачі для 
системи захисту від протікань Aqua 
stop завдовжки 2 м.
Подовження шлагів подачі та 
відведення води.
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Тип приладу
Посудомийна 
машина

Посудомийна 
машина

Посудомийна 
машина

Посудомийна 
машина

Посудомийна 
машина

Посудомийна 
машина

Посудомийна 
машина

Посудомийна 
машина

Тип вбудовування
Повністю вбудовуваний 
прилад

Повністю вбудовуваний 
прилад

Інтегровуваний прилад Інтегровуваний прилад
Повністю вбудовуваний 
прилад

Повністю вбудовуваний 
прилад

Повністю вбудовуваний 
прилад

Повністю вбудовуваний прилад

Колір панелі управління Нержавіюча сталь Алюміній
Висота приладу: 81,5 см DF 460 163 DI 460 113 DI 460 133 DF 260 162 DF 240 161 DF 260 142
Висота приладу: 86,5 см DF 461 163 DI 461 113 DI 461 133 DF 261 162 DF 241 161
Висота приладу: 81,5 см, монтаж з використанням ковзаючого 
шарніру

DF 460 162F DF 260 161F

Висота приладу: 86,5 см, монтаж з використанням ковзаючого 
шарніру

DF 461 162F DF 261 161F

Ширина / місткість

Ширина (cм) 60 60 60 60 60 60 60 45
Місткість у кількості наборів посуду 13/14³ 13/143 13/14³ 13/14³ 13/14³ 13/143 13 10
Максимальний розмір посуду (cм) 30¹/33² 30¹/33² 30¹/33² 30¹/33² 30¹/33² 30¹/33² 30¹/33² 30
Рівень енергоспоживання / шуму⁴

Клас енергоспоживання A+++ A+++ A+++ A+++ A++ A++ A++ A++
Клас енергоспоживання при сушінні A A A A A A A A
Розрахункова програма Економічна 50°C Економічна 50°C Економічна 50°C Економічна 50°C Економічна 50°C Економічна 50°C Економічна 50°C Економічна 50°C
Час перебігу розрахункової програми (хв) 150 150 150 150 175 175 175 185
Споживання води (л) 10 10 10 10 10 10 10 9
Споживання електроенергії (кВт-год) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,92 0,92 0,92 0,75
Загальне річне споживання енергії (280 циклів миття)⁵ (кВт-год) 234 234 234 234 262 262 262 211
Загальне річне споживання води (280 циклів миття)⁵ (л) 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2520
Рівень шуму (дБ (при 1 пВт)) 42 42 42 42 42 42 44 44
Споживання енергії у вимкненому стані / режимі очікування (Вт) 0,6/0,6 0,6/0,6 0,6/0,6 0,6/0,6 0,6/0,6 0,6/0,6 0,6/0,6 0,1/0,1
Тривалість перебування у режимі очікування (хв) 0 0 0 0 0 0 0 0
Програми

Кількість програм + кількість опцій 6 + 4 6 + 4 6 + 4 6 + 4 6 + 2 6 + 2 4 + 2 6 + 2
Програми Автоматична 65°C–75°C Автоматична 65°C–75°C Автоматична 65°C–75°C Автоматична 65°C–75°C Автоматична 65°C–75°C Автоматична 65°C–75°C Автоматична 65°C–75°C Автоматична 65°C–75°C

Автоматична 45°C–65°C Автоматична 45°C–65°C Автоматична 45°C–65°C Автоматична 45°C–65°C Автоматична 45°C–65°C Автоматична 45°C–65°C Автоматична 45°C–65°C Автоматична 45°C–65°C
Автоматична 35°C–45°C Автоматична 35°C–45°C Автоматична 35°C–45°C Автоматична 35°C–45°C Автоматична 35°C–45°C Автоматична 35°C–45°C Автоматична 35°C–45°C
Економічна 50°C Економічна 50°C Економічна 50°C Економічна 50°C Економічна 50°C Економічна 50°C Економічна 50°C Економічна 50°C
Швидка 45°C Швидка 45°C Швидка 45°C Швидка 45°C Швидка 45°C Швидка 45°C Швидка 45°C Швидка 45°C

Попереднє ополіскування Попереднє ополіскування Попереднє ополіскування Попереднє ополіскування Попереднє ополіскування Попереднє ополіскування Попереднє ополіскування 

Опції Power (57 хв) Power (57 хв) Power (57 хв) Power (57 хв) Power (59 хв) Power (59 хв) Power (59 хв) Power (85 хв)
Intensive Intensive Intensive Intensive Intensive Intensive Intensive Intensive
Extra Dry Extra Dry Extra Dry Extra Dry
Energy Save Energy Save Energy Save Energy Save

Оснащення

Технологія захисту скла Glasscare Plus / Glasscare •/– •/– •/– •/– –/• –/• –/• –/•
Сенсор забрудненості води Aqua sensor / сенсор завантаження •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•
Система оптимізації споживання миючого засобу Dosage Assist • • • • • • • •

Функція автоматичного очищення • • • • • • • •

Електроніка регенерації • • • • • • • •
Теплообмінник • • • • • • • •
Сушіння за низьких температур з технологією Zeolith • • • • – – – –
Система проточного підігрівання • • • • • • • •
Електронна індикація наявності солі / ополіскувача •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•
Індикатор подачі води • • • • • • • •
Індикатор залишкового часу • • • • • • • •
Проекційне відображення залишкового часу • – – – • – – •
Індикатор Info-Light – • – – – • • –
Яскраве внутрішнє освітлення • • • • – – – –
Функція відтермінування старту 24 год 24 год 24 год 24 год 24 год 24 год 24 год 24 год
Система м'якого закривання / відкривання дверцят Servolock • • • • • • • •
Самоочищувана система фільтрації • • • • • • • •
Третій рівень завантаження посуду DA 041 0616 DA 041 0616 DA 041 0616 DA 041 0616 DA 041 0616 DA 041 0616 – •
Відкидні тримачі у верхньому / нижньому коробі 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 2/4 3/2
Відкидні решітки у верхньому / нижньому коробі 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 2/2 1/2
Система завантаження посуду Rackmatic 3-рівнева 3-рівнева 3-рівнева 3-рівнева 3-рівнева 3-рівнева 3-рівнева 3-рівнева
Блокування від дітей • • • • • • • •
Система захисту від протікання води Aquastop з гарантією • • • • • • • •
Насадка для миття дек / фіксатор для дек Gastronorm •/• •/• •/• •/• •/– •/– •/– •/–
Підключення

Можливість підведення гарячої / холодної води •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•
Потужність підключення (кВт) 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

• Стандартна комплектація,  – Оснащення/аксесуар відсутні, ¹ Висота приладу: 81,5 cм,
²  Висота приладу: 86,5 см,    ³ З спеціальним аксесуаром DA 041 061,
⁴ Дані згідно директиви ЄС 1059/2010,    ⁵ Фактичні показники споживання енергії залежать від конкретних умов 
використання приладу, ⁶  Спеціальні аксесуари.

Посудомийні машини.
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WM 260 161  
Окремо встановлюваний прилад з 
можливістю вбудовування під 
стільницю або розташування під 
сушильною машиною 
Ширина: 60 см, висота: 84,8 см.

Аксесуари, що замовляються окремо
WA  200 001
Подовжувач для системи захисту від 
протікання води Aquastop
WA 200 003
Набір для фіксації на підлозі

Автоматична пральна машина 
WM 260

 – Чудово комбінується з сушильною 
машиною WD 260 101

 – Великий барабан з нержавіючої 
сталі з внутрішнім освітленням

 – Великі дверцята завантажувального 
люка з кутом відчинення 180°

 – Двигун нового покоління з 
підвищеною потужністю, довшим 
строком експлуатації та 
зниженими рівнями 
енергоспоживання та шуму 

 – Автоматична система видалення 
плям для окремих програм

 – Клас енергоспоживання A+++

Управління
Електронне управління приладом
Поворотний перемикач з підсвічуван-
ням з вмонтованим вимикачем.
Управління за допомогою сенсорних 
кнопок.
Символьно-текстовий TFT- дисплей.
Індикація завантаження білизни та 
надання рекомендацій щодо 
дозування миючого засобу
Індикація залишкового часу та ходу 
програми.
Можливість відтермінування старту 
прання від 1 до 24 год
Багатотональний акустичний сигнал.

Оснащення
Датчик контролю чистоти води 
Aquasensor
Система захисту від протікань 
Aquastop з гарантією
Проточний сенсор
Автоматична система видалення 
плям
Система оптимізації споживання 
води та електроенергії в залежності 
від завантаження
Автоматичне розпізнавання піни у 
воді та запуск додаткового 
ополіскування
Можливість вибору швидкості 
віджимання від 400 до 1600 об./хв.
Функція дозавантаження.
Контроль дисбалансу та автоматична 
стабілізація приладу
Система захисту тканин від зминання
Функція "Блокування від дітей"

Програми
Бавовна / кольорова білизна, вибір 
температури води від холодної до  
90 °С
Синтетика, для речей, що не 
потребують подальшого прасування,
вибір температури води від холодної 
до 60 °С
Швидке прання / змішані тканини,  
40 °С
Тонкі тканини / шовк, вибір 
температуратури води від холодної  
до 40 °С
Вовна, вибір температури води від 
холодної до 40 °С
Нижня білизна
Блузи / сорочки
Пухові вироби
Прання верхнього одягу /імпрегнування
Програма Super 15
Темні тканини
Персональна програма
Прання верхнього одягу, ополіскування, 
віджимання, делікатне віджимання, 
відведення води.

Оснащення
Самоочищувана кювета для миючого 
засобу.
Барабан ексклюзивної конструкції 
varioSoft
Внутрішнє освітлення барабана
Завантаження: 1 - 8 кг
Можливість використання рідкого 
миючого засобу

Споживання ресурсів
Cпоживання електроенергії на -30% 
нижче за показники класу енергоспо-
живання А
Споживання води: 10500 літрів / рік 
Споживання електроенергії: 
189 кВт-год / рік.

Особливості вбудовування
Дверцята завантажувального люка з 
лівостороннім навішуванням
Ніжки з можливістю регулювання 
висоти
Висота вбудовувння під стільницю: 
84,8 см.
Можливість встановлення під 
сушильною машиною WD 260 101 за 
умови використання спеціальних 
аксесуарів.

Підключення
Потужність підключення: 2,3 кВт
Кабель живлення завдовжки 2,10 м 
зі штекером
Шланг подачі води з різьбою 3/4"

WD 260 101  
Окремо встановлюваний прилад з 
можливістю вбудовування під 
стільницю  або встановлення на 
пральну машину 
Ширина: 60 см, висота: 84,2 см.

Аксесуари для монтажу
WA 032 001 

Набір з'єднувальних елементів для 
пральної та сушильної машин з 
висувною поличкою

Сушильна машина з тепловим 
насосом
WD 260

 – Чудово комбінується з пральною 
машиною WD 260 161

 – Великий барабан з нержавіючої 
сталі з внутрішнім освітленням

 – Великі дверцята завантажувального 
люка з кутом відчинення 180 °

 – Автоматичне самоочищення 
конденсатора для максимального 
комфорту в експлуатації та 
збереження сталих показників 
споживання енергії впродовж 
усього строку експлуатації приладу

 – Прилад оснащено тепловим 
насосом

 – Клас енергоспоживання А-60%: 
Cпоживання електроенергії на 
60% нижче за показники класу 
енергоспоживання A

Управління
Електронне управління приладом
Поворотний перемикач з підсвічуван-
ням з вмонтованим вимикачем.
Управління за допомогою сенсорних 
кнопок.
Символьно-текстовий TFT- дисплей.
Індикація залишкового часу та ходу 
програми.
Можливість відтермінування старту 
сушіння від 1 до 24 год
Багатотональний акустичний сигнал.

Оснащення
Програми для контролю рівня вологи 
у білизні та часу сушіння
Прилад оснащено тепловим насосом
Автоматичне самоочищення 
конденсатора
Фаза антизминання наприкінці 
програми
Функція "Блокування від дітей"

Програми
Бавовна/кольорова білизна
Синтетика, для речей, що не 
потребують подальшого прасування
Змішана білизна
Нижня білизна
Розпушування вовни
Холодне повітря 30 хв.
Тепле повітря 30 хв.
Тепле повітря 60 хв.
Блузи / cорочки
Пухові вироби
Верхній одяг
Швидка 40
Сушіння ковдр
Сушіння рушників

Оснащення
Великий барабан з нержавіючої сталі 
з захватами softDry
Завантаження: 1 - 8 кг
Внутрішнє освітлення барабана

Споживання ресурсів
Клас енергоспоживання A.

Особливості вбудовування
Дверцята завантажувального люка з 
правостороннім навішуванням з 
можливістью перенавішування.
Ніжки з можливістю регулювання 
висоти
Висота вбудовувння під стільницю: 
84,2 см.

Можливість встановлення на пральну 
машину WD 260 161 за умови 
використання спеціальних аксесуарів.

Підключення
Потужність підключення: 1,0 кВт
Кабель живлення завдовжки 1,45 м 
зі штекером 

Вид збоку, вертикальна комбінація WD 260 та WM 260 з використанням
набору з'єднувальних елементів WA 032 001
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Пральна машина.

Тип приладу Пральна машина
Колір: білий WM 260 161
Ширина / місткість
Ширина (см) 60
Розміри приладу Ш х В х Г (мм) 598 x 848 x 632
Висота вбудовування під стільницю (мм) 848
Навішування / кут відчинення дверцят (°) Зліва / 180°
Місткість (кг) 8
Споживання / рівень шуму
Клас енергоспоживання A+++
Клас ефективності віджимання A
Загальне річне споживання енергії (220 циклів)* (кВт-год) 189
Загальне річне споживання води (220 циклів миття)* (л) 10500
Приблизне споживання енергії у вимкненому стані / в режимі очікування (Вт) 0,5/0,5
Розрахункова програма 1 Бавовна 60 °C
Розрахункова програма 2 Бавовна 40 °C

Споживання енергії, розрахункова програма 1, повне завантаження / 
половинне завантаження / розрахункова програма 2, половинне завантаження

(кВт-год) 0.99/0.81/0.69

Кількість обертів при віджиманні, розрахункова програма 1 (об./хв) 400 – 1600

Час перебігу розрахункової програми 1, повне завантаження / половинне 
завантаження / розрахункова програма 2, половинне завантаження

(хв) 205/170/170

Рівень шуму при пранні / віджиманні, розрахункова програма 1 (дБ) 49/72
Програми
Програми прання Бавовна / кольорова білизна, вода від холодної до 90 °С

Синтетика, вода від холодної до 60 °С
Швидке прання / змішані тканини, 40 °С
Тонкі тканини / шовк, вода від холодної до 40 °С
Вовна, вода від холодної до 40 °С
Нижня білизна
Блузи / сорочки
Пухові вироби
Прання верхнього одягу / Імпрегнування
Програма Super 15
Темні тканини
Персональна программа

Спеціальні програми
Прання верхнього одягу, ополіскуван ня, віджимання, делікатне віджиман ня, 
відведення води

Опції Eco Perfect
Попереднє прання
Автоматична система видалення плям
Speed Perfect

Додаткове ополіскування, Легке прасування, Утримування води, Більший об’єм 
води для ополіскування, Тихе прання

Температура води при пранні (°C) Холодна/30/40/60/90
Оснащення
Електронне управління •
Символьно-текстовий TFT-дисплей •
Індикатор завантаження •
Рекомендації щодо дозування •
Індикація перебігу програми •
Індикація залишкового часу •
Функція відтермінування старту (год) 24
Індикація завершення програми Візуальна та акустична
Датчик контролю чистоти води / Проточний датчик •/•
Автоматичне визначення кількості білизни / контроль дисбалансу •/•
Система захисту від протікання води Aqua stop з гарантією •
Система захисту від зминання тканини •
Блокування від дітей •
Самоочищувана кювета для прального засобу •
Великий барабан varioSoft •
Внутрішнє освітлення •
Ємність для рідкого прального засобу •
Підключення
Потужність підключення (кВт) 2,3
Довжина кабелю живлення для підключення справа / зліва (см) 130/100
Довжина шланга подачі води для підключення справа / зліва (см) 135/100
Довжина шланга відведення води для підключення справа / зліва (см) 95/140
Максимальна висота подачі / відведення води (см) 100

• Стандартна комплектація.      *Фактичні показники споживання енергії залежать від 
конкретних умов використання приладу.

Tumble dryer with heat pump

Сушильна машина.

Тип приладу Cушильна машина з тепловим насосом

Колір: білий WD 260 101
Ширина / місткість

Ширина (см) 60
Розміри приладу Ш х В х Г (мм) 597 x 842 x 634
Висота вбудовування під стільницю (мм) 842
Навішування / кут відчинення дверцят (°) Справа з можливістю перенавішування / 180°
Місткість (кг) 8
Споживання / рівень шуму

Клас енергоспоживання A
Споживання енергії A -60%
Розрахункова програма Бавовна/кольорова білизна
Рівень шуму (дБ) 64
Програми

Програми Бавовна/кольорова білизна
Синтетика
Змішана білизна
Нижня білизна
Розпушування вовни
Холодне повітря 30 хв
Тепле повітря 30 хв
Тепле повітря 60 хв
Блузи / cорочки
Пухові вироби
Верхній одяг
Швидка 40
Сушіння ковдр
Сушіння рушників

Опції Eco Perfect
Персональна програма 1 та 2
Speed Perfect
Швидкість віджимання, Контроль рівня вологи у білизні, Дбайливе сушіння

Оснащення

Електронне управління •
Символьно-текстовий TFT-дисплей •
Індикація перебігу програми •
Індикація залишкового часу •
Функція відтермінування старту (год) 24
Індикація завершення програми Візуальна та акустична
Тепловий насос •
Конденсатор з функцією самоочищення •
Цикл захисту від зминання тканини при завершенні програми •
Блокування від дітей •
Барабан softDry з нержавіючої сталі •
Скляний люк •
Внутрішнє освітлення •
Набір для відведення конденсату •
Підключення

Потужність підключення (кВт) 1,0
Довжина кабелю живлення см 145

• Стандартна комплектація. 
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