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KÜPPERSBUSCH
EXCLUSIVE+ SERIE
Het design van de nieuwe Exclusive+ serie van Küppersbusch fasci-
neert met puur zwart een discrete handgreep in elegant en een-
voudig  Zwart Chroom, intuïtieve bediening en harmonieuze com-
binatiemogelijkheden van de apparaten in zowel horizontale als 
verticale opstelling. U zult ook geïnspireerd worden door de buiten-
gewoon uitgebreide en hoogwaardige functies van de nieuwe Exclusive+ 
apparaten - met zeer bijzondere highlights voor uw kookplezier!
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Automatische programma’s
Door de grote keuze aan automatische programma’s zijn perfecte resultaten voorgeprogrammeerd. U kiest tussen 
deegwaren, vis, vlees, groente en desserts. U voert eenvoudigweg  het  gewicht  en  de  gewenste  gaarheid  in.  
De  oven bepaalt de juiste functie en bereidingstijd zelf. Druk op start en de oven geeft een signaal wanneer het 
gerecht klaar is om op te dienen.

Vleesthermometer
Vooral bij groot vlees is het soms moeilijk om vast te stellen  of  het  vlees  voldoende  gaar  is.  Topkoks  én 
hobbykoks gebruiken voor dit doel de vleesthermometer. Deze geeft betrouwbare informatie over de kerntem-
peratuur en daarmee over de gaarheid. Het vlees kan op deze manier automatisch tot op de graad nauwkeurig 
rosé worden bereid. Deze vleesthermometer werkt op alle ovenstanden.

Favorieten
De  functie-instellingen  van  uw  lievelingsgerechten kunnen snel en gemakkelijk als favoriete programma’s wor-
den opgeslagen. Dit werkt ook voor recepten die u in uw favorieten  hebt  opgeslagen  –  met  alle  instellingen!  
Later  eenvoudig weer oproepen en snel en precies bereiden.

Ovenfuncties
Door de veelvoud aan ovenfuncties vindt u voor elke smaak en elk gerecht iets passends. Eenvoudige  bediening  
van  de  oven  zoals  u  van  uw smartphone  bent  gewend.  Bedien  uw  oven  intuïtief door de sensor toetsen 
te gebruiken.

E X C L U S I V E +  S E R I E

Bedien uw apparaten via intuïtieve touch controle
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Alle functies in een overzicht

A
ENERGY

Energie-efficiëntie-klassen
Hoe efficiënt de inbouw bakovens met energie omgaan, 
wordt in de EU landen door een uniforme energielabel 

weergegeven: Klasse A++ staat voor een uiterst efficiënt, klasse G 
voor een zeer inefficiënt energieverbruik. 
Bij Küppersbusch dragen talrijke ontwikkelingen ertoe bij dat voor 
bakken en braden niet meer energie wordt verbruikt dan strikt noo-
dzakelijk is.
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Ovenfuncties
Door de veelvoud aan ovenfuncties vindt u voor elke smaak 
en elk gerecht iets passends.

Automatische programma’s
Door de grote keuze aan automatische programma’s zijn 
perfecte resultaten voorgeprogrammeerd. U kiest tussen 

deegwaren, vis, vlees, groente en desserts. U voert eenvoudigweg 
het gewicht en de gewenste gaarheid in. De oven bepaalt de juiste 
functie en bereidingstijd zelf. Druk op start en de oven geeft een sig-
naal wanneer het gerecht klaar is om op te dienen.

Favorieten
De functie-instellingen van uw lievelingsgerechten kunnen 
snel en gemakkelijk als favoriete programma’s worden op-

geslagen. Dit werkt ook voor recepten die u in uw favorieten hebt 
opgeslagen, makkelijk weer oproepen en direct het gewenste favor-
iet programma starten.

Soft Open & Close
De deur van het apparaat opent en sluit zacht en stil dank-
zij Soft Open & Soft Close technologie.

Vleesthermometer
Vooral bij groot vlees is het soms moeilijk om vast te stellen 
of het vlees voldoende gaar is. Topkoks én hobbykoks ge-

bruiken voor dit doel de vleesthermometer. Deze geeft betrouwbare 
informatie over de kerntemperatuur en daarmee over de gaarheid. 
Het vlees kan op deze manier automatisch tot op de graad nau-
wkeurig rosé worden bereid. Deze vleesthermometer werkt op de 
meeste ovenstanden.

MULTI
THERM +

multitherm plus
Met het multitherm plus hete-luchtsysteem is bakken
en braden zelfs op verscheidene niveaus mogelijk: de per-

manente luchtcirculatie binnen in de oven zorgt ervoor dat verschil-
lende gerechten tegelijkertijd gaar kunnen worden – zonder extra 
energie en tijd. En zonder dat bij het tegelijkertijd bereiden van ca-
kes, vis en vlees smaken of geuren worden overgedragen. 

ökotherm

ökotherm®
De ökotherm® ovenkatalysator, ontwikkeld door Küppers-
busch en gepatenteerd, zet vuile en vettige baklucht om 

in schone lucht en dit volledig automatisch zodra de oven wordt 
aangezet. Storende geuren of vettige lucht kunnen niet uit de 
oven. Het hart van de gepatenteerde ökotherm® ovenkatalysa-
tor (een ring-katalysator die zich rond het verwarmingselement be-
vindt) is verantwoordelijk voor dit unieke gebruiksgemak van de 
oven. De vettige, geurende lucht wordt door de ventilator aange-
zogen en door de katalysator geleid. Alle ongewenste stoffen wor-
den omgezet in water en CO2, zonder afvalstoffen. Op deze manier  
blijft de oven aanzienlijk schoner en komt er enkel zuivere lucht vrij in 
de oven. Bij deze omzetting komt bovendien energie vrij in plaats dat er 
veel energie verbruikt wordt zoals bij andere reinigingssystemen. Deze 

waardevolle energie blijft in de oven en wordt eveneens voor de verwar-
ming van de oven gebruikt. Zo wordt er nog eens energie bespaard.

PYROLYSE

Pyrolytische reiniging 
Door de pyrolyse technologie is het uitgebreide reinigen van 
de ovens definitief voorbij. Geniet in alle rust van uw eten, 

het vuil in de ovenruimte reinigt uw apparaat zelf. Het zelfreinigings-
systeem verwarmt de oven op 500 °C, vet- en etensresten worden 
zo verkoold tot fijne as. Kies uit 3 verschillende pyrolyse programma’s 
– afhankelijk van de mate van vervuiling. Daarna eenvoudig afnemen 
met een vochtige doek en de binnezijde van het apparaat glanst weer 
als nieuw! 

Electronic Steam System
De stoom wordt buiten de ovenruimtes door de externe 
stoomgenerator geproduceerd. Daardoor ontstaat binnen 

enkele seconden het juiste klimaat.

MULTI
STEAM

Multisteam
Ervaar de verschillende mogelijkheden van stoomkoken. Het 
maakt niet uit of u pure STOOM KOOKT met 100% stoom 

of combinaties met stoom en hete lucht, onze modellen dekken alle 
functies. Met de combinatiefuncties maken we onderscheid tussen 
COMBINED STEAM COOKING (50% stoom en 50% hete lucht) en 
VARIO-STEAM COOKING (25% stoom en 75% hete lucht).

Sous-Vide
Koken als een “prof”: Bij het sous-vide garen wordt alleen 
met stoom een constante temperatuur bereikt en behou-

den. Met dit programma kunt u etenswaren zeer langzaam bereiden 
of reeds bereide etenswaren opwarmen in de vacumeerzak. Perfect 
geschikt in combinatie met de Küppersbusch vacumeerlade.

Stoomkoken 30 - 100° C
Bij het stomen kunt u de temperatuur kiezen tussen 30° C 
en 100° C, waardoor de samenstelling van het voedsel niet 

wijzigt, alsook de structuur, de smaak en het aroma worden behou-
den. Een visbereiding klaargemaakt op ongeveer 70° C is een onmis-
baar smaakplezier. Maar ook de “creme caramel”, en alle andere deli-
cate bereidingen lukken altijd, dankzij deze unieke manier van koken.

ÖKO
EMAIL+

ökoEmailPlus
Het complete interieur van de oven is net als de bakpla-
ten bekleed met de anti-aanbaklaag ökoEmail+. Deze laag 

voorkomt met zijn extreem gladde oppervlak, dat vrij is van poriën, 
dat vet- en braadresten kunnen vastkoeken. Moeizaam poetsen is 
hier net zo overbodig als een agressief milieu onvriendelijk reinigings-
middel. Bij ökoEmail+ in combinatie met ökotherm® is reinigen met 
een vochtige doek veelal voldoende – en is het interieur weer zo goed 
als nieuw.

Sensorbediening
Met één druk op de toets worden de functies van de 
sensor toetsen geactiveerd.

Waterreservoir
De stoomoven en koffiemachine kan zonder probleem in 
elke keuken worden geïntegreerd, want het uitneem bare 

waterreservoir maakt een extra wateraansluiting over bodig.

Kinderbeveiliging
Als de kinderbeveiliging geactiveerd is, kan de oven / kook-
plaat niet per ongeluk ingeschakeld of veranderd worden.
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LED
LED-verlichting
De ingebouwde LED-verlichting zorgt voor sfeer. De verlichting 
zet het perfecte koffieresultaat in het juiste licht.

In de ovens (afhankelijk van het model) zorgt de LED-verlichting, die aan 
beide zijden is geplaatst verschoven, voor een optimale verlichting van 
de kookruimte en bespaart ook energie.

TOUCH
TO OPEN

Touch to open
Küppersbusch pakt de trend op en past deze aan voor 
inbouw-apparatuur, waarbij de deur na een zachte aanra-

king van het front opent. 

IN
INVERTER

Invertertechnologie
De invertertechnologie in microgolfovens regelt het cons-
tante vermogen, zelfs bij een laag vermogen. Dit zorgt er-

voor dat de gebruikte energie optimaal wordt benut en garandeert 
een gelijkmatige verwarming, zelfs gevoelige voedingsmiddelen 
worden zonder kwaliteitsverlies verhit.

Ontdooi- en automatische gewichtsinstelling
De ontdooi- en automatische gewichtsinstelling maakt 
behoedzaam ontdooien van de verschillende etenswaren 

mogelijk. Eenvoudigweg de etenswaren groep uitkiezen en het ge-
wicht invoeren. De rest wordt overge nomen door de automatische 
ontdooifunctie.

NICHE

45 cm

NICHE

56
cm

Nishoogte / Nisbreedte
De Nishoogte is de nodige nishoogte, in cm, van 
het meubel. De nisbreedte is de breedte van de 

noodzakelijke kastnis in cm.

Koken met inductie
Vele professionele koks zijn absoluut overtuigd van deze 
vorm van koude energie. Inductie kan immers als geen 

andere energie bron bijzonder nauwkeurig worden ingesteld – nau-
wkeurig regelbaar, zuinig en veilig. Het geheim van de inductie: de 
energie wordt alleen daar overgedragen waar er een pan met ma-
gnetiseerbare bodem op de kookplaat staat. Deze onmiddellijke 
warmte vorming direct in de panbodem, zorgt voor extreem korte 
aankooktijden met een laag energieverbruik. En omdat de kookplaat 
zelf niet warm wordt, kan er daarop natuurlijk ook niets meer aan-
branden bij het overkoken.

Vario-inductie  
Verschillende potmaten of een bijzonder grote braad-
pan vormen geen probleem op de Vario inductie-

kookplaten. De kookzones kunnen zoals gewoonlijk worden  
gebruikt. Bovendien is er de mogelijkheid om kookzones aan één 
zijde met elkaar te verbinden om grotere braadpannen of potten te 
gebruiken.

De Pan herkenning (bij inductie)
Een sensor onder de keramische kookplaat herkent of er 
zich een pan op de kookzone bevindt.

Alleen in dat geval wordt de ingeschakelde kookzone opgewarmd. 
Wordt de pan verwijderd, dan wordt de energietoevoer automatisch 
weer uitgeschakeld. Zo wordt er bewust energie bespaard en kunt u 
zich helemaal op het slagen van uw recepten concentreren.

P
Power
Bij de inductiekookplaten bestaat er een mogelijkheid om 
bepaalde kookzones te gebruiken op een extra power-

stand.

STOP
GO

Stop & Go
De „Stop & Go“ toets biedt u een grotere zekerheid. In 
geval van tijdelijke onderbreking kunt u de ‚Stop & Go‘ 

toets activeren en het geheel van de gebruikte functies wordt in 
standby gezet.

60
cm

WIDTH

Rasterbreedte
De verschillenden rasterbreedtes van de Küppers busch 
kookplaten bieden flexibiliteit in elk opzicht.

Efficiëntie klassen:

A
ENERGY

Energie
De energie-efficiëntie klasse wordt uit het jaarlijkse 
energieverbruik van de apparatuur en een standaard-

energieverbruik berekend. Daarbij worden een dagelijkse gemid-
delde werktijd van 60 minuten alsook een dagelijkse verlichtingstijd 
van 120 minuten verondersteld.

A
FAN

Ventilatorefficiëntie (vloeistofdynamische  
efficiëntie)
De ventilatorefficiëntie is een maatstaf voor het ge bruik 

van elektrische energie tijdens de luchtafvoer.

A
FILTER

Vetafscheidingsgraad
De vetafscheidingsgraad is het percentage vet dat in het 

vetfilter van een afzuigkap wordt opgenomen.
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MULTI
THERM +   

    

ökotherm

BAKOVENS. PYROLYSE.
E X C L U S I V E + 

BP 6570.0 X2

Uitvoering:
-   Pyrolyse reiniging (3 standen)
-  14 ovenfuncties (zie pag. 13)
-  8 speciale ovenfuncties (zie pag. 13)
- Meer dan 40 automatische programma’s
- 20 favoriete programma‘s zelf in te stellen  
-  3,9“ TFT grafi sche display met aanduiding
-  Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
-  Elektronische klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) 

met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
-  Eco-Modus
- Demo-Modus
- Standby-Modus
- 70 Liter ovenruimte
- Halogeenverlichting
- Deurcontactschakelaar

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde 3,6 kW
- Afmeting van de uitsparing  b x h x d ca.   560 x 590 x 550 mm

Standaardtoebehoren:
- 1 bakblik, geëmailleerd
- 1 Universeel blik, geëmailleerd; 
- 1 Grillrooster
- 1 Vleesthermometer
- 1x volledig uittrekbaar 
- 1x uittrekbaar (ZB 1003)
-  1 professionele braadslede, zie links
 

Zwart, greep Black Chrome

De unieke ökotherm®ovenkatalysator zorgt voor 
een schone oven, vermindert de geur en zorgt 
voor sappige gerechten wanneer deze met hete 
lucht worden bereid.

De professionele braadslede is een extra grote 
gegoten aluminium pan (B x H x D ca. 458 x 45 x 
379 mm) voor gebruik in de oven, die is afgewerkt 
met een hoogwaardige anti-aanbaklaag. Deze 
braadslede (geschikt voor inductie*) past perfect
op de meegeleverde volledig uitschuifbare geleider 
en kan ook gebruikt worden op de kookplaat.

* niet geschikt voor kookplaten met Miradur-coating

Professionele braadslede

BP 6570.0 X2 Zwart, greep Black Chrome
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MULTI
THERM +  

MULTI
STEAM

  

       

   

 Profi -stoomadapter

Verswatertank

CBD 6570.0 X2

Uitvoering:
- 14 ovenfuncties (zie pag. 13)
- 8 speciale ovenfuncties (zie pag. 13)
-  6 stoomfuncties (zie pag. 13)
-  9 stoom-speciaalfuncties (zie pag. 13)
- Externe stoomgenerator
- Meer dan 40 automatische programma’s
-  20 favoriete programma‘s zelf in te stellen 
-  Nauwkeurige temperatuur instelling
-  3,9´´ TFT grafi sche display met aanduiding
-  Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
-  Elektronische klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, 

kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig
- Snel voorverwarmingsstand
-  Eco-Modus
- Demo-Modus
- Standby-Modus
- 43 Liter ovenruimte
- Halogeenverlichting
- Deurcontactschakelaar

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde 3,4 kW 
- Afmeting van de uitsparing  b x h x d ca. 560 x 450 x 550 mm

Standaardtoebehoren:
- 1 Universeel blik, geëmailleerd; 
- 1 Grillrooster
- 1 Vleesthermometer
- 1x uittrekbaar (ZB 1003)
- 1 Profi -stoomadapter
- 2x Bakblik GN 1/3 geperforeerd
- 2x Bakblik GN 1/3 zonder gaatjes

Zwart, greep Black Chrome

CBD 6570.0 X2 Zwart, greep Black Chrome

De Profi -stoomadapter van massief, hoogwaardig 
roestvrij staal, die op de telescopische uitschuif-
bare geleiders in het apparaat wordt geplaatst, 
maakt het gebruik van de meegeleverde Gastro-
norm-ovenschalen mogelijk. De adapter biedt ook 
een praktisch extra geperforeerd kookoppervlak 
aan de rechterkant, bijv. voor vis. 

De afneembare verswatertank bevindt zich direct 
achter het bedieningspaneel, dat opengaat door 
op de betreffende sensor touch button te drukken. 
De oven blijft tijdens het bijvullen gesloten.

COMPACT. BAKOVENS. STEAMER.
E X C L U S I V E + 
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COMPACT. BAKOVENS. MAGNETRONS.
E X C L U S I V E + 

Zwart, greep Black Chrome

CBM 6570.0 X2

Uitvoering:
- 14 ovenfuncties (zie pag. 13)
- 8 speciale ovenfuncties (zie pag. 13)
-  2 magnetronfuncties (Solo of met alle bakfuncties combineerbaar)
- 10 magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 Watt
- Snelstart functie, snel verwarmen
- Meer dan 40 automatische programma’s
- 20 favoriete programma‘s zelf in te stellen  
-  3,9´´ TFT grafi sche display met aanduiding
-  Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
-  Elektronische klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, 

kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Klepdeur, 3-lagig glas
- Geëmailleerde binnenoven
- Snel voorverwarmingsstand
-  Eco-Modus
- Demo-Modus
- Standby-Modus
- 43 Liter ovenruimte
- Halogeenverlichting
- Deurcontactschakelaar

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde 3,4 kW
- Afmeting van de uitsparing  b x h x d ca. 560 x 450 x 550 mm

Standaardtoebehoren:
- 1 Universeel blik, glas
- 1 Grillrooster
- 1 Vleesthermometer

CBM 6570.0 X2 Zwart, greep Black Chrome
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COMPACT. 
WARMHOUDLADES.
E X C L U S I V E + 

COMPACT. LADES. 
ACCESSOIRES.
E X C L U S I V E + 

Uitvoering:
-  Ideaal als opbergruimte i.c.m. een 45 cm apparaat voor 

een 59 cm nis
-    Glasfront inclusief (meubelfront monteerbaar)
-  Elektronische traploos bediening van 30-80°C met sensortoetsen  
-   Elektronische Timer (bereidingsduur, einde van de bereiding) met 

rode aanduiding 
-  Uitschakelfunctie tot 4 uur
-   Geschikt om warm te houden, te ontdooien en op lage temperatuur 

te koken. Laat het deeg rijzen of warme gerechten verwarmen
-   Voorverwarmingsmogelijkheid voor: compleet bestek voor 6 perso-

nen of 20 serveerborden doorsnee 28 cm of 80 espresso kopjes of 
40 cappuccino koppen

- Telescopische geleider
- RVS binnenkant

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde 0,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 595 x 139 x 537 mm
- Afmeting van de uitsparing b x h x d ca. 560 x 595 x min. 550 mm
  incl. 45 compact apparaat
-  Binnenafmetingen b x h x d ca. 410 x 105 x 490 mm

Standaardtoebehoren:
- Anti-slip lade

Uitvoering:
-  Ideaal als opbergruimte i.c.m. een 45 cm apparaat voor 

een 59 cm nis
-    Glasfront inclusief (meubelfront monteerbaar)
- Telescopische geleider
- RVS binnenkant

Technische gegevens:
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 595 x 139 x 522 mm
-  Afmeting van de uitsparing b x h x d ca. 
  560 x 595 x min. 550 mm
  incl. 45 compact apparaat
-  Binnenafmetingen b x h x d ca. 445 x 105 x 490 mm

Standaardtoebehoren: 
- Anti-slip lade

CSW 6870.0 X CSZ 6870.0 X

CSW 6870.0 X Zwart CSZ 6870.0 X Zwart

CSW 6870.0 X met 
45 cm compact apparaat

CSZ 6870.0 X met 
45 cm compact apparat

De warmhoudlade 
CSW 6870.0 X houdt 
niet alleen het eten 
warm, maar is ook 
geschikt om opnieuw te 
koken op lage tempe-
ratuur.

Zwart Zwart
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LED

 

COMPACT. VOLAUTOMATISCHE KOFFIEMACHINES.
E X C L U S I V E + 

Zwart, afzet plateau Black Chrome

CKV 6570.0 X2

Uitvoering:
- LCD-display met grafi sche- en tekstweergave
- Elektronische bediening met Touchsensoren
-  Koffi euitgifte programmeerbaar voor 5 verschillende maten kopjes 

(Espressokop, kleine kop, gemiddelde kop, grote kop, mok)
- Keuzetoets voor 1 of 2 koppen uitgifte
- Echte cappuccino functie (uitneembare melkhouder)
- Uitneembare melkhouder met reinigingsfunctie
- Gebruik bonen en poeder
- In hoogte verstelbare koffi e uitloop (ca. 90-110 mm)
- Druk ca 15 Bar
- Programeerbare koffi euitgifte temperatuur (3)
-  Programmeerbaar koffi e aroma (5 voorgeprogrammeerde sterktes)
- Aparte boiler voor koffi e- en heetwater afgifte
- Ontkalking programma
- Automatische spoelgang bij in- en uitschakelen
- Heetwater functie
- Waterreservoir aan de voorzijde uitneembaar
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Standby-Modus
- Apparaat op geleiders, uittrekbaar
- Afzet plateau in Black Chrome

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde 1,35 kW
-  Afmetingen van het toestel  b x h x d ca. 595 x 455 x 475 mm

(incl. front 20 mm en telescopische rails)
-  Afmeting van de uitsparing  b x h x d ca. 560 x 450 x 550 mm

CKV 6570.0 X2 Zwart, afzet plateau Black Chrome

Afzet plateau in Black Chrome als exclusief 
design element, passend bij de handgrepen van 
de Exclusive+ Pyrolyse Oven en de Compact 
Stoom Oven.

De volautomatische koffi emachine werkt met 
koffi e bonen of koffi epoeder en een echte melk-
functie voor cappuccino 
of caffe latte op ca. 
15 bar. Het koffi earoma 
kan worden ingesteld in 
5 stappen (zeer mild tot 
zeer sterk), de koffi e-
temperatuur kan ook in 
3 stappen aangepast 
worden.
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Uitvoering Inductiekookplaat:
 -  Vermogensregeling met 13 standen ”glideControl“ met witte aanduiding
-  3 speciale voorgeprogrammeerde functies: ca. 42° C smeltstand, ca. 70° C 

warmhoudstand, ca. 94° C pastastand
- Optimale grillfunctie
-  Automatische brugfunctie, de kookzones rechts kunnen tot een zone 

samengevoegd worden
- Pandetectie die de bediening van de zone aanduidt
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
-  Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Inclusief afzuigrooster
- 1 kookzone  Ø 210 mm / 2.300 W (3.700 W*) 
- 1 kookzone  Ø 180 mm / 1.850 W (3.000 W*) 
-  2 kookzones  190 x 210 mm / 2.100 W (3.700 W*)  

*met powerstand  

Uitvoering afzuiging:
-   Ventilatievermogen met afvoer volgens Richtlijn 2010/30/EU:

max. gebruiksstand 435 m³/h, Intensiefstand 570 m³/h
-  Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13: 

min. 35 dB, max. 70 dB, int. 74 dB
- 10 vermogensstanden (intensief incl.)
- Digitale aanduiding
-  Metalen vetfi lters in roestvrij staal (10 lagen) met 97,7 % vetopname
- Naventilatie
-   Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
-  Afvoer aan achterzijde rechts

KOOKPLATEN MET GEINTEGREERDE AFZUIGING. INDUCTIE.
E X C L U S I V E +   

Afbeelding met rooster, frameless

 
KMI 8570.0 XR zwart, frameless 

Opbouw Vlak inbouw

Technische gegevens:
- Totaal vermogen  Inductie 7.600 W /  afzuiging 168 W
- Aansluitgegevens
 plintuitvoer Naber Compair Flow NW 150
- Afmetingen van het toestel  b x d ca. 798 x 518 mm 
- Afmetingen van de uitsparing  b x d ca. 750 x 500 mm 
 (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Standaardtoebehoren: 

-  FlexiGrill 

* Inbouwdiepte * Inbouwdiepte

Achteraanzicht

FlexiGrill

Grillen direct op de kookplaat is mogelijk met de 
Flexigrill. Deze gietijzeren grillplaat is zowel geschikt 
voor vlees als voor groenten. Rubberen voetjes 
onder de grill plaat voorkomen krassen op de 
kookplaat.

KMI 8570.0 XR

Beluchting Beluchting 
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FWKU 1870.0 X2

Uitvoering:
-  Elektronisch temperatuurregeling met tiptoetsen
- Elektronisch temperatuuraanduiding
- Inhoud 44 flessen (Bordeaux flessen 0,75 l)
- 5 houten plateaus, uittrekbaar
- Zwarte glazen deur met UV bescherming
-   2 temperatuurzones:

boven vak 5°C tot 12°C, onderste vak 12°C tot 20°C
-  LED binnenverlichting (per temperatuurzone 2 LED‘s a 0,2 W)
- Akoestische signalering
- Omkeerbare deur
- Waterreservoir voor extra bevochtiging
- Onderbouw ontluchtingsrooster afneembaar
- Deuropening te begrenzen tot 90° mogelijk
-  Handvat in zwart chroom, passend bij de Exclusive+ Pyrolyse

oven en de compacte stoomoven

Technische gegevens:
- Jaarlijks energieverbruik 146 kWh
- Afmetingen van het toestel 
 (excl. greep) b x h x d ca. 595 x 820-890 x 570 mm
- Nismaten b x h x d ca. 600 x 820-890 x 575 mm
- Geluidsniveau          42 dB

Exclusieve standaard accessoires:
- Houten planken voor de speciale presentatie van wijnfl essen

FWKU 1870.0 X2 Zwart, greep Black Chrome 

Be- en ontluchting in de 
plint van min 200 cm2 

WIJN KLIMAATKASTEN. ONDERBOUW.
E X C L U S I V E + 

Zwart, greep Black Chrome

Houten schap voor 
presenteren 
van de 
wijn

Bijzonder goede wijnen bewaren
is het beste op de 
houten schappen die 
meegeleverd zijn. Door de
Hoek van ongeveer 45° zijn 
hier de etiketten gemakkelijk 
te herkennen.
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Alle functies in één oogopslag

BP 
6570.0 

X2

CBD 
6570.0  

X2

CBM 
6570.0  

X2

Oven Functies

Boven-/onderwarmte • • •

Bovenwarmte • • •

Onderwarmte • • •

Hetelucht • • •

ECO • • •

Intensieve hete lucht • • •

Boven-/onderwarmte met 
circulatie • • •

Pizzastand • • •

Kleine grill • • •

Grill met groot oppervlak • • •

Grill met onderwarmte • • •

Hetelucht met grill  
(kleine grill met circulatie) • • •

Hetelucht met grill  
(grote grill met circulatie) • • •

Heteluchtgrillen + onder-
warmte • • •

Speciale ovenfuncties

Ontdooien • • •

Lage temperatuur garen • • •

Warmhouden • • •

Diepgevroren gerechten • • •

Gratineren • • •

Conserveren • • •

Drogen • • •

Brood bakken • • •

Yoghurt functie •
w

Kies gewoon een voorgeprogrammeerde functie, controleer de voorgestelde bereidingstemperatuur/tijd en bevestig.
Dat is alles wat nodig is.

CBD 6570.0  
X2

Stoomfuncties

Sous-Vide garen •

Combi stomen •

Stomen •

Vario-stomen •

Regenereren (handmatig) •

Regenereren  
(automatisch) •

Stoom-speciaalfuncties

Ontdooien met stoom •

Steriliseren •

Stoomstoot (automa-
tisch) •

Desinfecteren •

Smelten •

Vochtige doeken  
warmen •

Warmhouden met stoom •

Stoomreiniging •

Tip: Met de stoomovenfuncties Regenereren 
(handmatig) en Regenereren (automatisch) kunt u 
voorgekookte gerechten behoudzaam opwarmen, 
net als in een professionele hete lucht oven in de 
horeca. Het voedsel droogt niet uit en de smaak 
blijft volledig behouden. Daarom is een apparaat 
met deze functies ook de betere vervanging voor 
een magnetron voor vele toepassingen.

CBM 6570.0 
X2

Magnetronfuncties

Magnetron •

Magnetron bij  
elken ovenfunctie  
inschakelbaar

•

Magnetron + grill

Magnetron + hete lucht
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JAAR GARANTIE

ONZE KWALITEITS-BELOFTE – 
5 JAAR GARANTIE

Al ruim 145 jaar onderscheiden onze producten zich door een tastbare kwa-
liteit. Hiermee gebruiken wij de beste materialen, het beste vakmanschap en 
duurzaamheid. 

Met dit streven naar kwaliteit hebben wij steeds weer nieuwe keukenapparatuur ont-
wikkeld, die door design, prestaties en functionaliteit een maatstaf vormen. Dankzij ons 
kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN ISO 9001 zijn wij in staat om alle proces-
sen zo te structureren dat een continue kwaliteitsborging mogelijk is. Het resultaat: Wij 
kunnen kwaliteit niet alleen beloven. Wij garanderen de kwaliteit van onze keukenap-
paratuur 5 jaar lang*.

Tastbare kwaliteit betekent voor ons niet alleen dat onze apparatuur betrouw-
baar functioneert, maar ook de service. Dit wordt gegarandeerd door mensen 
die deel uitmaken van ons bedrijf Küppersbusch.

Juist als het om klanten service gaat, is het thema kwaliteit van groot belang. Aan de 
ene kant is het essentieel om bij vragen en problemen snel en individueel te kunnen 
helpen. Met gekwalificeerde technici en met de garantie dat veel vervangingsonder-
delen nog jarenlang leverbaar zijn. Aan de andere kant krijgen wij door het directe 
klantcontact ongefilterde terugkoppeling over onze apparatuur – informatie, die regel-
matig naar de productie wordt overgebracht. Zo draagt de toewijding voor klantenser-
vice bij aan de continue ver betering van de kwaliteit. 
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Met het DIN ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem garandeert  
Küppersbusch kwaliteit en biedt zijn klanten de tot doel gestelde meerwaarde. 

Door gestructureerde en beheersbare processen alsook afgebakende verantwoordelijk-
heden, is het kwaliteitsmanagementsysteem een belangrijke, individueel op het onderne-
men toegespitste bouwsteen voor het voltallige management en stelt hiermee klanttevre-
denheid centraal. Daarnaast is het onze insteek om te blijven leren en bedrijfsprocessen 
te blijven verbeteren. De duurzame ontwikkeling vormt daarbij de basis voor een toena-
me in klanttevredenheid en het veiligstellen van de eigen toekomst.

De keukentechniek van Küppersbusch is alleen verkrijgbaar bij de topklasse vakhandel. Wij nemen graag de 
tijd om u professioneel en individueel te adviseren.

De uitstekende Küppersbusch service biedt u alles wat u van een competente, betrouwbare partner mag 
verwachten. Een uitgebreid, compleet servicenetwerk met hoog gekwalificeerde klantenservicetechnici die 
exclusief in ons moderne opleiding- en trainingscentrum zijn getraind en regelmatig worden bijgeschoold. Dit 
staat garant voor de klantgerichtheid en het begrip in lijn met de kwaliteit van onze producten. Wij danken u 
voor uw vertrouwen.

Zowel de klantenservice, de onderdelenbestellingen als de technische informatie van onze service heeft een 
uitstekende reputatie. Door het gebruik van originele Küppersbusch onderdelen voldoen wij aan de hoogste 
kwaliteitseisen voor eventuele reparaties.

NEDERLAND

Service aanvraag en contact gegevens via de Küppersbusch website

www.kuppersbusch.nl/service

Eerste klas Service
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Küppersbusch Hausgeräte GmbH

Küppersbuschstraße 2, D-45883 Gelsenkirchen 

Tel. +49 209 401-352 / -353

info@kuppersbusch.nl – www.kuppersbusch.nl

www.facebook.com/kuppersbuschcom  


