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• Clasa de eficienţă energetică: A• CircoTherm® - Sistemul special de convecție NEFF ce permite utilizarea a până la 3 nivele pentru gătit. • Display LCD - control electronic• Buton rotativ retractabil• Sistem de autocurățare prin piroliză• SLIDE®, mâner rotativ & Hide® - ușa complet retractabilă, rabatabilă sub cuptor, sistem de amortizare• EasyClean® - ajutor de curăţare prin hidroliză• Volum net: 71 litri• Ţara de origine – Germania
DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Putere maxim consumată: 3.6 kW• Dimensiuni: (ÎxLxA) 595 x 594 x 548 mm• Dimensiuni nişă (ÎxLxA): 560-568 x 585-595 x 550 mm

NEFF ‑ B48FT68G1Cuptor încorporabil mixt

• Clasa de eficienţă energetică: A+• Cuptor FullSteam® cu tehnologie CircoTherm®• Sous-vide: noi oportunităţi de gătit și arome intense prin preparea cu aburi FullSteam a alimentelor vidate• Display grafic 5,7“-TFT color și taste TouchControl• NeffLight® - iluminare uniformă pe toate nivelele• 1 suport telescopic ComfortFlex, extensie completă• SLIDE®, mâner rotativ & Hide® - ușa complet retractabilă, rabatabilă sub cuptor, sistem de amortizare• Termometrul Multi Point®• Sistem de autocurăţare EcoClean Direct: perete spate• EasyClean® - ajutor de curăţare prin hidroliză• Volum net: 71 litri• Ţara de origine – GermaniaDATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Putere maxim consumată: 3.6 kW• Dimensiuni: (ÎxLxA) 595 x 596 x 548 mm• Dimensiuni nişă (ÎxLxA): 560-568 x 585-595 x 550 mm

9699lei10662lei
NEFF ‑ B57VS22G1Cuptor încorporabil mixt

• Clasa de eficienţă energetică: A+• Cuptor VarioSteam® cu tehnologie CircoTherm®: combină avantajele gătitului clasic cu cele ale aburului• Display grafic 4,1“-TFT color cu text și taste Touch cu funcţie ShiftControl• SLIDE®, mâner rotativ & Hide® - ușa complet retractabilă, rabatabilă sub cuptor, sistem de amortizare• Sistem de autocurăţare pirolitic• Iluminare cu LED• EasyClean® - ajutor de curăţare prin hidroliză• Volum net: 71 litri• Ţara de origine – Germania
DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Putere maxim consumată: 3.6 kW• Dimensiuni: (ÎxLxA) 595 x 596 x 548 mm• Dimensiuni nişă (ÎxLxA): 560-568 x 585-595 x 550 mm

7499lei8210lei
NEFF ‑ B47CS22G0Cuptor încorporabil

• Clasa de eficienţă energetică: A+• Home Connect: redescoperiți bucătăria cu aparatele electrocasnice conectate, oriunde v-ați afla.• CircoTherm® - Sistemul special de convecție NEFF ce permite utilizarea a până la 3 nivele pentru gătit. • Display grafic 4,1“-TFT color și taste Touch ShiftControl• ShiftControl - navigare rapidă prin meniuri și utilizare ușoară cu ajutorului afișajului TFT generos.• SLIDE®, mâner rotativ & Hide® - ușa complet retractabilă, rabatabilă sub cuptor, sistem de amortizare• Sistem de autocurățare EcoClean Direct: perete posterior, • EasyClean® - ajutor de curăţare prin hidroliză• Volum net: 71 litri• Ţara de origine – GermaniaDATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Putere maxim consumată: 3.6 kW• Dimensiuni: (ÎxLxA) 595 x 596 x 548 mm• Dimensiuni nişă (ÎxLxA): 560-568 x 560-568 x 550 mm

5999lei6663lei

NEFF ‑ B27CS22G0Cuptor încorporabil

• Clasa de eficienţă energetică: A+• CircoTherm® - Sistemul special de convecție NEFF ce permite utilizarea a până la 3 nivele pentru gătit. • Display grafic 4,1“-TFT color cu text și taste Touch cu funcţie ShiftControl• ShiftControl - navigare rapidă prin meniuri și utilizare ușoară cu ajutorul afișajului TFT generos.• Ușă cu sistem SoftClose si SoftOpen• Sistem de autocurățare prin piroliză• Conectivitate cu electrocasnicele oriunde te-ai afla prin aplicaţia Home Connect.• Volum net: 71 litri• Ţara de origine – GermaniaDATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Putere maxim consumată: 3.6 kW• Dimensiuni: (ÎxLxA) 595 x 596 x 548 mm• Dimensiuni nişă (ÎxLxA): 560-568 x 585-595 x 550 mm

5649lei6187lei
NEFF ‑ B5ACH7AG0Cuptor încorporabil4699lei5152lei

NEFF ‑ B4ACF4AG0Cuptor încorporabil

• Clasa de eficienţă energetică: A• CircoTherm® - Sistemul special de convecție NEFF ce permite utilizarea a până la 3 nivele pentru gătit. • Afișaj LCD • Butoane retractabile.• SLIDE®, mâner rotativ & Hide® - ușa complet retractabilă, rabatabilă sub cuptor, sistem de amortizare• Sistem de autocurăţare EcoClean Direct: perete posterior• Volum net: 71 litri• Ţara de origine – Germania
DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Putere maxim consumată: 3.4 kW• Dimensiuni: (ÎxLxA) 595 x 594 x 548 mm• Dimensiuni nişă (ÎxLxA): 560-568 x 585-595 x 550 mm

3899lei4283lei



• Clasa de eficienţă energetică: A+• Aplicația Home Connect vă permite să accesați aparatul de oriunde - acasă utilizând WiFi, când sunteți departe de casă folosind rețeaua de date mobile.• Cuptor FullSteam® cu tehnologie CircoTherm®• Sous-vide: noi oportunităţi de gătit și arome intense prin preparea cu aburi FullSteam a alimentelor vidate• Display grafic 5,7“-TFT color și taste TouchControl• 1 suport telescopic ComfortFlex, extensie completă• Ușă cu sistem SoftClose si SoftOpen• Termometrul Multi Point®• Sistem de autocurăţare EcoClean Direct: perete spate• EasyClean® - ajutor de curăţare prin hidroliză• Volum net: 47 litri• Ţara de origine – GermaniaDATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Putere maxim consumată: 3.3 kW• Dimensiuni: (ÎxLxA): 455 x 596 x 548 mm• Dimensiuni nişă (ÎxLxA): 450-455 x 560-568 x 550 mm

NEFF ‑ C18FT28G0Cuptor compact încorporabil mixt7899lei8651lei
NEFF ‑ C17KS61G0Automat espresso încorporabil

• Sistem inovativ de încălzire "SensoFlow System":• Aplicația Home Connect vă permite să accesați aparatul de oriunde - acasă utilizând WiFi, când sunteți departe de casă folosind rețeaua de date mobile.• SilentCeramDrive - unitate de măcinare silenţioasă dinceramică de înaltă calitate• Programe pentru spumă de lapte, lapte cald şi apăfierbinte disponibile separat• Pompă de apă cu funcţionare la presiune de 19 bari• MyCoffee - memorarea a 8 băuturi preferate• oneTouch DoubleCup: obţinerea oricărei specialităţi dincafea sau lapte, prin atingerea unui singur buton - chiar șidouă cești simultan• Afişaj TFT cu meniu interactiv, TouchControl• Program complet automat pentru decalcifiere / curăţareDATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Putere maxim consumată: 1600 W• Dimensiuni: (ÎxLxA) 455 x 596 x 377 mm• Dimensiuni nişă (ÎxLxA): 449 x 558 x 356 mm

11999lei13180lei

NEFF ‑ C17WR01G0/C17WR00G0Cuptor încorporabil cu microunde

• Microunde 900 W• 5 setări 900 W, 600W, 360W, 180W, 90W• Tehnologie cu Invertor• Display de 2,5“-TFT- color cu afișaj text și taste TouchControl• Uşa cuptorului din sticlă; balama uşă pe partea stângă pentru C17WR00G0 si dreapta pentru C17WR01G0• Interior din inox - 21 l• 7 programe automate• Aparat încorporabil în dulap turn, cu lăţimea de 60 cm• Iluminare interioară LED• ShiftControl - navigare rapidă prin meniuri și utilizare ușoară cu ajutorul afișajului TFT generosDATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Putere maxim consumată: 1,22 kW• Dimensiuni: (ÎxLxA) 382 x 594 x 320 mm• Dimensiuni nişă (ÎxLxA): 362-382 x 560-568 x 550 mm

3699lei4033lei
NEFF ‑ B1ACE4AG0Cuptor încorporabil

• Clasa de eficienţă energetică: A• CircoTherm® - Sistemul special de convecție NEFF ce permite utilizarea a până la 3 nivele pentru gătit. • Afișaj LCD de culoare albă • Butoane retractabile.• Ușă cu deschidere rabatabilă cu Soft Close și Soft Opening• EcoClean perete posteror• EasyClean® - ajutor de curăţare prin hidroliză• Volum net: 71 litri• Ţara de origine – Germania
DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Putere maxim consumată: 3.4 kW• Dimensiuni: (ÎxLxA) 595 x 594 x 548 mm• Dimensiuni nişă (ÎxLxA): 560-568 x 585-595 x 550 mm

3049lei3308lei
NEFF ‑ HLAGD53G0Cuptor încorporabil cu microunde

• Microunde 900 W• 5 setări 900 W, 600W, 360W, 180W, 90W• Afişaj digital cu programator electronic pentru pornire şi oprire automate• Uşa cuptorului din sticlă; balama uşă pe partea stângă• Interior din inox - 25 l• Funcţie de memorare (1 memorie)• 7 programe automate• Aparat încorporabil în dulap turn, cu lăţimea de 60 cm• Iluminare interioară cu LED
DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Putere maxim consumată: 1,45 kW• Dimensiuni: (ÎxLxA) 382 x 594 x 388 mm• Dimensiuni nişă (ÎxLxA): 380 x 560-568 x 550 mm

1899lei2082lei

NEFF ‑ C17MS22G1Cuptor compact încorporabil mixt

• Cuptor compact cu funcție microunde și 12 funcții de încălzire• Microunde 900 W• 5 setări 900 W, 600W, 360W, 180W, 90W• Tehnologie cu IntelligentInverter• Display grafic de 4,1“-TFT color și taste Touch cu funcție ShiftControl• Uşa cuptorului din sticlă• Volum net: 45 l• 14 programe automate• Aparat încorporabil în dulap turn, cu lăţimea de 60 cm• Iluminare interioară LED• Sistem de curățare EcoClean Direct - perete posterior și EasyClean®• Uşă cu deschidere rabatabilă Soft OpenDATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Putere maxim consumată: 3,6 kW• Dimensiuni: (ÎxLxA) 455 x 596 x 548 mm• Dimensiuni nişă (ÎxLxA): 450-455 x 560-568 x 550 mm

6799lei7473lei



NEFF ‑ T56TT60N0Plită inducţie 60 cm

• 4 zone de gătit cu inducţie din care 2 cu FlexInduction• FryingSensor integrat pentru toate zonele cu 5 trepte de prăjire• Control electronic al puterii 17 trepte de putere• PanBoost - funcție pentru încălzire rapidă tigăi, cu deconectare automată• TwistPad® Fire buton magnetic detașabil, cu iluminare care permite controlul precis pentru toate zonele de gătit• PowerMove - suprafața FlexZone împărțită în 3 zone• Funcţie PowerBoost pentru toate zonele de gătit• PowerTransfer - transfer automat ale treptelor de putere între diferite zone de gătit• Design cu ramă de încorporare din inoxDATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Grosimea minimă a blatului de încorporare: 30 mm• Putere maxim consumată: 7,4 kW• Dimensiuni: (ÎxLxA): 56 x 606 x 546 mm• Dimensiuni nişă (ÎxLxA): 56 x 560 x 490 mm

5299lei5807lei
NEFF ‑ T46TS61N0Plită inducţie 60 cm

• 4 zone de gătit cu inducţie din care o zona extinsă• FryingSensor integrat pentru toate zonele cu 5 trepte de prăjire• Control electronic al puterii 17 trepte de putere• PanBoost - funcție pentru încălzire rapidă tigăi, cu deconectare automată• TwistPad® Fire buton magnetic detașabil, cu iluminare care permite controlul precis pentru toate zonele de gătit• Design cu ramă de încorporare din inox
DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Grosimea minimă a blatului de încorporare: 30 mm• Putere maxim consumată: 7,4 kW• Dimensiuni: (ÎxLxA) 51 x 606 x 546 mm• Dimensiuni nişă (ÎxLxA): 51 x 560 x 490 mm

4369lei4795lei

NEFF ‑ T59PT60X0Plită inducţie 90 cm

• 5 zone de gătit cu inducţie din care 3 cu FlexInduction• Control electronic al puterii 17 trepte de putere• PanBoost - funcție pentru încălzire rapidă tigăi, cu deconectare automată• TwistPad®buton magnetic detașabil, cu iluminare care permite controlul precis pentru toate zonele de gătit• PowerMove - suprafața FlexZone• Funcţie PowerBoost pentru toate zonele de gătit• Design fără ramă - posibilitate de montaj FiloTop - încorporare la nivelul blatului
DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Grosimea minimă a blatului de încorporare: 16 mm• Putere maxim consumată: 11,1 kW• Dimensiuni: (ÎxLxA) 56 x 892 x 512 mm• Dimensiuni nişă FiloTop (ÎxLxA): 56 x 896 x 516 mm

6299lei6937lei
NEFF ‑ T66PS6RX0Plită inducţie 60 cm

• 4 zone de gătit cu inducţie din care 2 cu FlexInduction• FryingSensor integrat pentru toate zonele• C onectivitate cu electrocasnicele oriunde te-ai afla prin aplica .ţia Home Connect• Control electronic al puterii 17 trepte de putere• PanBoost - funcție pentru încălzire rapidă tigăi, cu deconectare automată• TwistPad® Fire buton magnetic detașabil, cu iluminare care permite controlul precis pentru toate zonele de gătit• PowerMove - suprafața FlexZone împărțită în 3 zone• Funcţie PowerBoost pentru toate zonele de gătit• PowerTransfer - transfer automat ale treptelor de putere între diferite zone de gătit• Design fără ramă - posibilitate de montaj FiloTop - încorporare la nivelul blatuluiDATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Grosimea minimă a blatului de încorporare: 30 mm• Putere maxim consumată: 7,4 kW• Dimensiuni: (ÎxLxA): 56 x 572 x 512 mm• Dimensiuni nişă FiloTop (ÎxLxA): 56 x 560 x 500 mm

5499lei6068lei
NEFF ‑ T58TL6EN2Plită inducţie cu hotă integrată

• Home Connect : redescoperiți bucătăria cu aparatele electrocasnice conectate, oriunde v-ați afla• 4 zone de gătit cu inducţie din care 2 cu FlexInduction• FryingSensor Plus cu 5 trepte de prăjire• PanBoost - funcție pentru încălzire rapidă tigăi• TwistPad® Fire buton magnetic detașabil, cu iluminare• PowerMove - suprafața FlexZone împărțită în 3 zone• Funcţie PowerBoost pentru toate zonele de gătit • Hotă cu motor iQDrive, motor brushless BLDC• Pornire automată ventilare la utilizarea zonelor de gătit• Capacitate min/normal/intensiv: 150/550/690 mc/h• Nivel zgomot hotă min/max/intensiv: 42/69/74 dB• Accesoriu opţional necesar pe evacuare Z811DU0• Accesoriu opţional necesar pe recirculare Z821PD0/Z821UD0DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Grosimea minimă a blatului de încorporare: 16 mm• Putere maxim consumată: 7,4 kW• Dimensiuni: (ÎxLxA) 197 x 826 x 546 mm• Dimensiuni nişă (ÎxLxA): 223 x 750 x 490 mm

11499lei12625lei

NEFF ‑ T46BD53N2Plită inducţie 60 cm

• 4 zone de gătit cu inducţie din care o zona CombInduction• Panou de control touch control• Control electronic al puterii 17 trepte de putere• Funcţie QuickStart - detectare si activare automată a zonei de gătit• Funcţie Restart - recuperare setări la oprirea accidentală a plitei• MoveMode în 2 trepte• Funcţie PowerBoost pentru toate zonele de gătit• Design cu ramă de inox
DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Grosimea minimă a blatului de încorporare: 16 mm• Putere maxim consumată: 6,9 kW• Dimensiuni: (ÎxLxA) 55 x 583 x 513 mm• Dimensiuni nişă (ÎxLxA): 55 x 560 x 490-500 mm

3699lei4045lei



NEFF ‑ T26CS49S0Plită cu gaz sticlă 60 cm

• Sticlă cuarţ• Posibilitate de instalare la nivelul blatului• 4 arzătoare pe gaz - 1 arzător mare, 2 arzătoarenormale, 1 arzător economic• Arzător normal (spate-stânga): 1.75 kW• Arzător mare (spate-dreapta): 3 kW• Arzător normal (faţă-stânga): 1,75 kW• Arzător economic (faţă-dreapta): 1 kW• Aprindere la 1 singură mână• Siguranţă (termoelectrică) cu supravegherea flăcării• Suporturi din fontă independente pentru vase• Duze pentru GPL (28-30/37 mbar) incluse• Presetat pentru gaz natural (20 mbar)• FlameSelect reglare precisă a intensităţii în 9 trepteDATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Grosimea minimă a blatului de încorporare: 30 mm• Dimensiuni: (ÎxLxA): 45 x 590 x 520 mm• Dimensiuni nişă (ÎxLxA): 45 x 560 x 480 mm

2149lei2356lei
NEFF ‑ T26TA49N0Plită cu gaz sticlă 60 cm

• Sticlă cuarţ• 4 arzătoare pe gaz - 1 arzător mare, 2 arzătoarenormale, 1 arzător economic• Arzător normal (faţă-dreapta): 1,9 kW• Arzător mare (spate-dreapta): 2,8 kW• Arzător normal (faţă-stânga): 1,9 kW• Arzător economic (spate-stânga): 1,1 kW• Aprindere la 1 singură mână• Siguranţă (termoelectrică) cu supravegherea flăcării• Suporturi din fontă pentru vase• Afișaj electronic cu indicator de căldură reziduală• Presetat pentru gaz natural (20 mbar)• FlameSelect reglare precisă a intensităţii în 9 trepte• Ramă: InoxDATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Grosimea minimă a blatului de încorporare: 30 mm• Dimensiuni: (ÎxLxA): 45 x 606 x 546 mm• Dimensiuni nişă (ÎxLxA): 45 x 560 x 490 mm

3199lei3 lei522
NEFF ‑ T26DA59N0Plită cu gaz inox 60 cm

• Inox• 4 arzătoare pe gaz - 2 arzătoare normale, 1 arzător economic, 1 arzător Wok cu dublu circuit• Putere maximă conectată gaz: 11,5 kW• Arzător normal (spate-stânga): 1,75 kW• Arzător normal (faţă-stânga): 1,75 kW• Arzător Wok (spate-dreapta): 3,5 kW• Arzător economic (faţă-dreapta): 1,1 kW• Aprindere la 1 singură mână• Siguranţă (termoelectrică) cu supravegherea flăcării• Suporturi din fontă pentru vase• Afișaj electronic• FlameSelect reglarea precisă a intensităţii în 9 trepteDATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Grosimea minimă a blatului de încorporare: 30 mm• Dimensiuni: (ÎxLxA) 56 x 582 x 520 mm• Dimensiuni nişă (ÎxLxA): 45 x 560 x 490 mm

2499lei2736lei

NEFF ‑ T16TT76N0Plită vitroceramică 60 cm

• 4 zone de gătit radiante din care o zona extinsa Combizone• Control electronic al puterii 17 trepte de putere• Funcţie PowerBoost pentru zona de gătit dreapta față• TwistPad® este un buton magnetic detașabil care îți permite să controlezi precis și ușor toate zonele de gătit.• Design cu ramă de încorporare din inox
DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Grosimea minimă a blatului de încorporare: 16 mm• Putere maxim consumată: 8,3 kW• Dimensiuni: (ÎxLxA) 43 x 606 x 546 mm• Dimensiuni nişă (ÎxLxA): 43 x 560 x 500 mm

2999lei3308lei
NEFF ‑ T36BD60N1Plită inducţie 60 cm

• 4 zone de gătit cu inducţie din care o zona extinsă• Panou de control touch control• Control electronic al puterii 17 trepte de putere• Funcţie QuickStart - detectare si activare automată a zonei de gătit• Funcţie Restart - recuperare setări la oprirea accidentală a plitei• Funcţie PowerBoost pentru toate zonele de gătit• Design cu ramă de inox
DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Grosimea minimă a blatului de încorporare: 30 mm• Putere maxim consumată: 4,6 kW• Dimensiuni: (ÎxLxA) 55 x 583 x 513 mm• Dimensiuni nişă (ÎxLxA): 51 x 560 x 490 mm

3099lei3403lei
NEFF ‑ TL16KB1F8Plită vitroceramică 60 cm

• 3 zone de gătit radiante din care doua zone cu dublu circuit• Control electronic al puterii 17 trepte de putere• Funcţie Restart - recuperare setări la oprirea accidentală a plitei• TouchControl cu funcție de Timer• Design frameless cu front faţetat
DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Grosimea minimă a blatului de încorporare: 16 mm• Putere maxim consumată: 5,7 kW• Dimensiuni: (ÎxLxA) 45 x 592 x 522 mm• Dimensiuni nişă (ÎxLxA): 45 x 560 x 490-500 mm

1849lei2022lei



NEFF ‑ D95IPP1N0Hotă decorativă 90cm

• Pentru montare pe perete• EcoSilence Drive - motor brushless BLDC• Turbină cu 2 circuite de aer cu 3 trepte de putere + 2trepte intensiv 3 3• Capacitate maximă de evacuare : 431 m /h / 714  m /hpe treapta intensiv cu resetare automată• Treaptă AUTO cu senzor pentru calitatea aerului• NoiseReduction: tastă pentru nivel de zgomot scăzut• RimmVentilation - sistem cu absorbţie periferică• Control electronic cu TouchControl şi afişaj LED• Filtru de grăsime din metal• Nivel de zgomot la putere normală maximă: 53 dB(A)• Iluminare clară: LED 2 x 1,5W cu SoftLight şi DimmLight• Culoare sticlă neagră cu contur inoxDATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Putere motor: 143 W• Lăţime: 90 cm• Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm• Dimensiuni: (ÎxLxA):  928-1198 x 890 x 499 mm

4199lei4617lei

NEFF ‑ I96BMP5N0Hotă insulă

• Pentru montare deasupra unei insule de gatit• EcoSilence Drive - tehnologie cu motor BLDC• Turbină cu 2 circuite de aer cu 3 trepte de putere + 2trepte intensiv 3 3• Capacitate maximă de evacuare : 445 m /h / 867 m /hpe treapta intensiv cu resetare automată• Comandă electronică cu TouchControl şi LCD• Nivel de zgomot la putere normală maximă: 54 dB(A)• Iluminare clară: LED 4 x 1,5W cu SoftLight şi DimmLight• Culoare inox cu panou negru de comandă• Opţiune NoiseReduction: tastă pentru nivel de zgomot mai scăzut• Funcţie de operare in intervale de timp (ex: 5 minute in fiecare ora)DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Putere motor: 166 W• Lăţime: 90 cm• Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm• Dimensiuni: (ÎxLxA):  744-924 x 898 x 600 mm

5099lei5592lei
NEFF ‑ I97CQS9S5Hotă tavan

• Pentru montare deasupra unei insule de gatit• EcoSilence Drive - tehnologie cu motor BLDC• C ţia Home  onectivitate cu electrocasnicele prin aplicaConnect.• Turbină cu 2 circuite de aer cu 3 trepte de putere + 2 trepte intensiv•  RimVentilation - sistem de filtrare cu absorbţie periferică 3 3• Capacitate maximă de evacuare : 445 m /h / 933 m /hpe treapta intensiv cu resetare automată după 6 minute• Filtre de grăsime din metal• Nivel de zgomot la putere normală maximă: 54 dB(A)• Iluminare clară: panou LED 1 x 18,8 W cu SoftLight• Opţiune NoiseReduction din Home Connect• Control prin Telecomandă cu infraroșu și Home ConnectDATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Putere motor: 276 W• Lăţime: 90 cm• Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm• Dimensiuni: (LxA):  900 x 500 mm

9599lei10578lei

NEFF ‑ D95IMW1G0Hotă decorativă 90cm

• Pentru montare pe perete• EcoSilence Drive - motor brushless BLDC• Turbină cu 2 circuite de aer cu 3 trepte de putere + 2trepte intensiv 3 3• Capacitate maximă de evacuare : 431 m /h / 717 m /hpe treapta intensiv cu resetare automată• NoiseReduction: tastă pentru nivel de zgomot scăzut• RimmVentilation - sistem cu absorbţie periferică• Control electronic cu TouchControl şi afişaj LED• Filtru de grăsime din metal• Nivel de zgomot la putere normală maximă: 54 dB(A)• Iluminare clară: LED 2 x 1,5W cu SoftLight şi DimmLight• Culoare sticlă neagra cu contur gri grafitDATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Putere motor: 143 W• Lăţime: 90 cm• Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm• Dimensiuni: (ÎxLxA):  930-1200 x 895 x 502 mm

4649lei5093lei
NEFF ‑ D65IHM1S0Hotă decorativă 60cm

• Pentru montare pe perete• Turbină cu 2 circuite de aer cu 3 trepte de putere +intensiv 3 3• Capacitate maximă de evacuare : 400 m /h / 660 m /hpe treapta intensiv cu resetare automată• RimmVentilation - sistem cu absorbţie periferică• Control electronic cu TouchControl şi afişaj electronic• Filtru de grăsime din metal• Nivel de zgomot la putere normală maximă: 57 dB(A)• Iluminare clară: 2 x 1,5W LED• Culoare sticlă neagră 
DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Putere motor: 263 W• Lăţime: 60 cm• Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm• Dimensiuni: (îxlxA): 928-1198 x 590 x 499 mm

3549lei3879lei

NEFF ‑ D95FRW1S2Hotă decorativă 90cm

• Pentru montare pe perete• EfficientDrive - 2 motoare brushless BLDC• Turbină cu 2 circuite de aer cu 3 trepte de putere + 2trepte intensiv 3 3• Capacitate maximă de evacuare : 394 m /h / 717 m /hpe treapta intensiv cu resetare automată• NoiseReduction: tastă pentru nivel de zgomot scăzut• Control de pe plită (doar cu plitele compatibile)• AmbientLight: lumină ambientală cu variator de culoare• Treaptă AUTO cu senzor pentru calitatea aerului• HomeConnect - control de pe telefon sau tabletă• Nivel de zgomot la putere normală maximă: 57 dB(A)• Iluminare clară: LED 2 x 3W cu SoftLight şi DimmLight• Culoare sticlă neagrăDATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Putere motor: 150 W• Lăţime: 90 cm• Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm• Dimensiuni: (ÎxLxA):  981-1251 x 890 x 362 mm

6999lei7675lei



NEFF ‑ D58ML66N1Hotă casetă pentru corp de 90cm

• Pentru instalare în dulap special (90 cm)• RimmVentilation - sistem cu absorbţie periferică• Turbină cu 2 circuite de aer, de putere mare3 3• Capacitate maximă de evacuare 610 m /h; 800 m /h latreapta Intensiv• Taste push-button cu afişaj electronic• Filtru de grăsime din metal• Nivel de zgomot la putere normală maximă: 64dB(A)• Funcţie operare cu oprire automată după 30 min.• Funcţie DimmLight - reducerea intensității luminoase• Iluminare clară: 2 x Spot cu LED de 1W
DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Putere motor: 172 W• Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm• Dimensiuni: (ÎxLxA): 418 x 860 x 300 mm

2949lei3212lei
NEFF ‑ D55ML66N1Hotă casetă pentru corp de 60cm

• Pentru instalare în dulap special (60 cm)• RimmVentilation - sistem cu absorbţie periferică• Turbină cu 2 circuite de aer, de putere mare3 3• Capacitate maximă de evacuare 540 m /h; 730 m /h latreapta Intensiv• Taste push-button cu afişaj electronic• Filtru de grăsime din metal• Nivel de zgomot la putere normală maximă: 64dB(A)• Funcţie operare cu oprire automată după 30 min.• Funcţie DimmLight - reducerea intensității luminoase• Iluminare clară: 2 x Spot cu LED de 1W
DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Putere motor: 170 W• Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm• Dimensiuni: (ÎxLxA): 418 x 520 x 300 mm

2749lei2998lei

NEFF ‑ D65BMP5N0Hotă decorativă 60cm

• Pentru montare pe perete• EfficientDrive - tehnologie cu motor BLDC• Turbină cu 2 circuite de aer cu 3 trepte de putere + 2trepte intensiv 3 3• Capacitate maximă de evacuare : 413 m /h / 657 m /hpe treapta intensiv cu resetare automată• TouchControl cu LCD• Indicator de saturare pentru filtrul de grăsime• Opţiune NoiseReduction: tastă pentru nivel de zgomot mai scăzut• Nivel de zgomot la putere normală maximă: 61 dB(A)• Iluminare clară: LED 2 x 1,5W cu SoftLight şi DimmLight• Culoare inox cu panou negru de comandăDATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Putere motor: 143 W• Lăţime: 60 cm• Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm• Dimensiuni: (ÎxLxA):  628-954 x 598 x 500 mm

2899lei3153lei

NEFF ‑ D46ED52X1Hotă telescopică 60cm

• Pentru instalare în dulap special (60 cm)• EcoSilence Drive - motor brushless BLDC• 2 motoare cu performanţă ridicată  3 3• Capacitate maxima de evacuare 399 m /h; 728 m /h latreapta Intensiv• Fără mâner de extracție pentru a permite montaj profil mobilier sau bandă iluminare• Z54TH60N1 – cod mâner 60 cm• Taste push-button cu afişaj electronic• Filtru de grăsime din metal• Nivel de zgomot la putere normală maximă: 53dB(A)• Funcţie operare cu oprire automată după 10 min.• Iluminare clară: LED 2 x 1,5 WDATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Putere motor: 146 W• Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm• Dimensiuni: (ÎxLxA): 426 x 598 x 290 mm

1999lei2153lei

NEFF ‑ D95XAM2S0Hotă glass‑out 90cm

• Pentru instalare în dulap special (90 cm)3• Capacitate maximă de evacuare 749 m /h•  Design ascuns: integrează hota fără probleme și îmbin-o în totalitate cu dulapul tău cu designul nostru perfect integrat• Afișaj LED cu comenzi TouchControl• Filtru de grăsime din metal• Nivel de zgomot la la putere normală maximă: 63dB(A)• Panou de sticlă înclinat, poziție ajustabilă• Iluminare clară: LED 3 x 3W
DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Putere motor: 259 W• Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm• Dimensiuni: (ÎxLxA): 340 x 897 x 298 mm• Dimensiuni nișă: (ÎxLxA): 340 x 860 x 300 mm

3699lei4045lei

• Pentru instalare în dulap special (60 cm)3• Capacitate maximă de evacuare 749 m /h•  Design ascuns: integrează hota fără probleme și îmbin-o în totalitate cu dulapul tău cu designul nostru perfect integrat• Afișaj LED cu comenzi TouchControl• Filtru de grăsime din metal• Nivel de zgomot la la putere normală maximă: 63dB(A)• Panou de sticlă înclinat, poziție ajustabilă• Iluminare clară: LED 2 x 3W
DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Putere motor: 256 W• Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm• Dimensiuni: (ÎxLxA): 340 x 597 x 298 mm• Dimensiuni nișă: (ÎxLxA): 340 x 560 x 300 mm

NEFF ‑ D65XAM2S0Hotă glass‑out 60cm3249lei3557lei



NEFF ‑ S299YB801EMaşină de spălat vase 60 cm

• Model complet încorporabil, de 13 seturi• Clasa de eficienţă energetică/spălare/uscare: B/A/A• 8 Programe: Chef 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Silence 50°,Classic 60°, Glass 40°, Intelligent, Favourite• Motor EcoSilence Drive - brushless BLDC• 5 Opţiuni: Shine+Dry, PowerZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, HomeConnect• 6 nivele de temperatură• Touch Control cu Display TFT cu afișaj grafic și text• Door OpenAssist senzor de deschidere a ușii la apăsare• Coşuri Flex 3 cu RackStopper și Rackmatic în 3 trepte• Sistem AquaStop - protecţie împotriva inundaţiilor• Gap Illumination - proiecţie de lumină pe podea• VarioHinge - balama cu culisare• Tehnologie de uscare cu Zeolith• Ţara de provenienţă: GermaniaDATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Nivel zgomot: 43 dB (re 1 pW)• Consum de apă în program Eco 50: 9,5 l• Dimensiuni produs (ÎxLxA):  865 x 598 x 550 mm

5999lei6604lei
NEFF ‑ S199YB801EMaşină de spălat vase 60 cm

• Model complet încorporabil, de 13 seturi• Clasa de eficienţă energetică/spălare/uscare: B/A/A• 8 Programe: Chef 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Silence 50°,Classic 60°, Glass 40°, Intelligent, Favourite• Motor EcoSilence Drive - brushless BLDC• 5 Opţiuni: Shine+Dry, PowerZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, HomeConnect• 6 nivele de temperatură• Touch Control cu Display TFT cu afișaj grafic și text• Door OpenAssist senzor de deschidere a ușii la apăsare• Coşuri Flex 3 cu RackStopper și Rackmatic în 3 trepte• Sistem AquaStop - protecţie împotriva inundaţiilor• Gap Illumination - proiecţie de lumină pe podea• Tehnologie de uscare cu Zeolith• Ţara de provenienţă: GermaniaDATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Nivel zgomot: 43 dB (re 1 pW)• Consum de apă în program Eco 50: 9,5 l• Dimensiuni produs (ÎxLxA):  815 x 598 x 550 mm

5949lei6509lei

NEFF ‑ S197EB800EMaşină de spălat vase 60 cm

• Model complet încorporabil, de 13 seturi• Clasa de eficienţă energetică/spălare/uscare: D/A/A• 8 Programe: Chef 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Silence 50°,Classic 60°, Glass 40°, Express 45°, Favourite• Motor EcoSilence Drive - brushless BLDC• 4 Opţiuni: ExtraDry, PowerZone, ExtraSpeed, HomeConnect• 6 nivele de temperatură• Touch Control amplasat în partea superioară• Sistem coșuri Flex 3 cu RackStop și Rackmatic în 3 trepte• Door OpenAssist• VarioHinge • Sistem AquaStop - protecţie împotriva inundaţiilor• TimeLight - proiecţie informatii și timp pe podea• Ţara de provenienţă: GermaniaDATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Nivel zgomot: 42 dB (re 1 pW)• Consum de apă în program Eco 50: 9,5 l• Dimensiuni produs (ÎxLxA):  815 x 598 x 550 mm

5249lei5747lei
NEFF ‑ S175ECX12EMaşină de spălat vase 60 cm

• Model complet încorporabil, de 14 seturi• Clasa de eficienţă energetică/spălare/uscare: D/A/A• 6 Programe: Chef 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Classic 60°, Glass 40°, Favourite• Motor EcoSilence Drive - brushless BLDC• 4 Opţiuni: ExtraDry, PowerZone, ExtraSpeed, HomeConnect• 6 nivele de temperatură• Taste amplasate în partea superioară• Sistem coșuri Flex 2 cu RackStop și Rackmatic in 3 trepte• Gap Illumination - proiecţie de lumină pe podea• VarioHinge - balama cu culisare• OpenDry - deschidere automată a ușii la finalizarea programului• Ţara de provenienţă: GermaniaDATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Nivel zgomot: 42 dB (re 1 pW)• Consum de apă în program Eco 50: 9,5 l• Dimensiuni produs (ÎxLxA):  815 x 598 x 550 mm

4799lei5271lei

NEFF ‑ S189YCX02EMaşină de spălat vase 60 cm

• Model complet încorporabil, de 14 seturi• Clasa de eficienţă energetică/spălare/uscare: B/A/A• 8 Programe: Chef 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Silence 50°,Classic 60°, Glass 40°, Intelligent, Favourite• Motor EcoSilence Drive - brushless BLDC• 5 Opţiuni: Remote Start, Extra Shine, PowerZone, Extra Hygiene, ExtraSpeed, HomeConnect• 6 nivele de temperatură• Touch Control cu Display TFT cu afișaj grafic și text.• Coșuri Flex 2 cu RackStopper și Rackmatic in 3 trepte• Sistem AquaStop - protecţie împotriva inundaţiilor• Door OpenAssist• TimeLight - proiecţie informatii și timp pe podea și EmotionLight• Tehnologie de uscare cu Zeolith• Ţara de provenienţă: GermaniaDATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Nivel zgomot: 43 dB (re 1 pW)• Consum de apă în program Eco 50: 9,5 l• Dimensiuni produs (ÎxLxA):  815 x 598 x 550 mm

5849lei6425lei

NEFF ‑ S157ECX21EMaşină de spălat vase 60 cm

• Model complet încorporabil, de 14 seturi• Clasa de eficienţă energetică/spălare/uscare: D/A/A• 8 Programe: Chef 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Classic 60°, Express 45°, Glass 40°, Silence 50°, Favourite• Motor EcoSilence Drive - brushless BLDC• 4 Opţiuni: ExtraDry, PowerZone, ExtraSpeed, HomeConnect• 6 nivele de temperatură• Taste amplasate în partea superioară• Sistem coșuri Flex 2 cu RackStop și Rackmatic in 3 trepte• TimeLight - proiecţie informatii și timp pe podea• OpenDry - deschidere automată a ușii la finalizarea programului• Ţara de provenienţă: GermaniaDATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Nivel zgomot: 42 dB (re 1 pW)• Consum de apă în program Eco 50: 9,5 l• Dimensiuni produs (ÎxLxA):  815 x 598 x 550 mm

4749lei5188lei



NEFF ‑ S155HVX15EMaşină de spălat vase 60 cm

• Model complet încorporabil, de 13 seturi• Clasa de eficienţă energetică/spălare/uscare: E/A/A• 6 Programe: Chef 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Classic 60°, Glass 40°, Favourite• Motor EcoSilence Drive - brushless BLDC• 4 Opţiuni: ExtraDry, PowerZone, ExtraSpeed, HomeConnect• 6 nivele de temperatură• Taste amplasate în partea superioară• Sistem coșuri Flex 2 cu RackStop și Rackmatic in 3 trepte• Sertar VarioFlex pentru tacâmuri• Sistem AquaStop - protecţie împotriva inundaţiilor• InfoLight - proiecţie pe pardoseală• Ţara de provenienţă: PoloniaDATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Nivel zgomot: 46 dB (re 1 pW)• Consum de apă în program Eco 50: 9,5 l• Dimensiuni produs (ÎxLxA):  815 x 598 x 550 mm

3349lei3676lei

NEFF ‑ S897ZM800EMaşină de spălat vase 45 cm

• Model complet încorporabil, de 10 seturi• Clasa de eficienţă energetică/spalare/uscare: C/A/A• 6 Programe: Chef 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Classic 60°, Glass 40°, Favourite• Motor EcoSilence Drive - brushless BLDC• 4 Opţiuni: ExtraShine, PowerZone, ExtraSpeed, HomeConnect• 6 nivele de temperatură• Door OpenAssist - deschiderea ușii la o simplă apăsare• Coşuri Flex 3 cu Rackmatic in 3 trepte• Sistem AquaStop - protecţie împotriva inundaţiilor• InfoLight - proiecţie lumină pe podea• EmotionLight - iluminare interior (LED alb)• Tehnologie de uscare cu Zeolith• Ţara de provenienţă: PoloniaDATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Nivel zgomot: 44 dB (re 1 pW)• Consum de apă în program Eco 50: 9,5 l• Dimensiuni produs (ÎxLxA): 815 x 448 x 550 mm

4799lei5235lei
NEFF ‑ S855HKX20EMaşină de spălat vase 45 cm

• Model complet încorporabil, de 9 seturi• Clasa de eficienţă energetică/spălare/uscare: E/A/A• 6 Programe: Chef 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Classic 60°, Glass 40°, Favourite• Motor EcoSilence Drive - brushless BLDC• 4 Opţiuni: ExtraShine, PowerZone, ExtraSpeed, HomeConnect• 5 nivele de temperatură• Taste amplasate în partea superioară• Indicator LED de umplere cu sare și soluţie de clătire• Coș cu sistem RackStopper și RackMatic• Sistem AquaStop - protecţie împotriva inundaţiilor• InfoLight - proiecţie lumină pe podea• Ţara de provenienţă: PoloniaDATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Nivel zgomot: 46 dB (re 1 pW)• Consum de apă în program Eco 50: 8,5 l• Dimensiuni produs (ÎxLxA): 815 x 448 x 550 mm

3749lei4105lei

NEFF ‑ Z786DB04Sertar special maşină de vase

• accesoriu special pentru maşinile de spălat vase de 60 cm din gama Collection• coş superior VarioPlus pentru tacâmuri şi ceşti

419lei463lei
NEFF ‑ S155HCX29EMaşină de spălat vase 60 cm

• Model complet încorporabil, de 14 seturi• Clasa de eficienţă energetică/spălare/uscare: D/A/A• 6 Programe: Chef 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Classic 60°, Glass 40°, Favourite• Motor EcoSilence Drive - brushless BLDC• 4 Opţiuni: ExtraDry, PowerZone, ExtraSpeed, HomeConnect• 6 nivele de temperatură• Taste amplasate în partea superioară• Sistem coșuri Flex 2 cu RackStop și Rackmatic in 3 trepte• Sistem AquaStop - protecţie împotriva inundaţiilor• TimeLight - proiecţie informatii și timp pe podea• Ţara de provenienţă: GermaniaDATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Nivel zgomot: 44 dB (re 1 pW)• Consum de apă în program Eco 50: 9,5 l• Dimensiuni produs (ÎxLxA):  815 x 598 x 550 mm

4199lei4 lei605

NEFF ‑ S855EMX16EMaşină de spălat vase 45 cm

• Model complet încorporabil, de 10 seturi• Clasa de eficienţă energetică/spălare/uscare: D/A/A• 6 Programe: Chef 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Classic 60°, Glass 40°, Favourite• Motor EcoSilence Drive - brushless BLDC• 4 Opţiuni: ExtraShine, PowerZone, ExtraSpeed, HomeConnect• 5 nivele de temperatură• Taste amplasate în partea superioară• Indicator LED de umplere cu sare și soluţie de clătire• Coșuri Flex 2 cu sistem RackStopper și RackMatic• Sistem AquaStop - protecţie împotriva inundaţiilor• TimeLight - proiecţie lumină pe podea• Heat exchanger cu OpenDry• Ţara de provenienţă: PoloniaDATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Nivel zgomot: 46 dB (re 1 pW)• Consum de apă în program Eco 50: 8,5 l• Dimensiuni produs (ÎxLxA): 815 x 448 x 550 mm

4049lei4462lei



NEFF ‑ KG7493BD0Combină frigorifică 70cm

• Clasa de eficienţă energetică: D• Capacitate netă/frigider/congelator: 435l / 330l / 105l• Reglaj electronic al temperaturii, afişaj pe cabinet• 4 suporturi pe uşă din care un suport lactate• Iluminare interioară cu LED cu SoftStart• Sistem NoFrost Multi Airflow• 5 rafturi din sticlă securizată, dintre care 4 reglabile peînălţime, suport pentru sticle, congelator cu 3 sertare• 2 sertare FreshSafe 2 0°C cu controlul temperaturii pentru peşte şi carne• 1 sertar FreshSafe 2 cu controlul umidităţii pentru fructe şi legume• Sistem avertizare optică şi acustică uşă deschisă• Ușă din sticlă neagră, pereți laterali Metallic-chromDATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• 1 compresor, 2 circuite de răcire• Nivel de zgomot: 38 dB(A) re 1 pW• Uşă cu deschidere spre dreapta, reversibilă• Dimensiuni (Î x L x A): 2030 x 700 x 670 mm

6599lei6985lei
NEFF ‑ KA3923IE0Combină frigorifică side by side

• Clasa de eficienţă energetică: E• Capacitate netă/frigider/congelator: 562l / 371l / 191l• Control exterior al temperaturii, independent pentrufrigider şi congelator, afişaj exterior LCD• Iluminare interioară cu LED• Sistem NoFrost• 5 rafturi din sticlă securizată, congelator cu 2 sertare și 4 rafturi• 2 sertare cu şine FreshSafe pentru fructe şi legume• Dozator iluminat pentru apă şi gheaţă• Sistem avertizare optică şi acustică uşă deschisă• Uşi inox easy clean şi laterale griDATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Necesită racordare la reţeaua de apă curentă• 1 compresor, 2 circuite de răcire• Nivel de zgomot: 42 dB(A) re 1 pW• Dimensiuni (Î x L x A): 1790 x 910 x 710 mm

9999lei10733lei
NEFF ‑ GI1113FE0Congelator încorporabil

• Clasa de eficienţă energetică: E• Capacitate netă congelator: 72l• Control electronic cu afișaj LED• Sistem Low Frost - tehnologie pentru mai puţină gheaţă în congelator• Autonomie (fără curent): 13 h• 3 sertare transparente în congelator• Capacitate de congelare: 4,4 kg în 24 ore• Montaj fronturi door 2 door
DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• 1 compresor, 1 circuit de răcire• Nivel de zgomot: 36 dB(A) re 1 pW• Uşă cu deschidere spre dreapta, reversibilă• Dimensiuni (Î x L x A): 710 x 560 x 550 mm• Dimensiune nişă (Î x L x A): 720 x 560 x 550 mm

3349lei3641lei

NEFF ‑ V6540X2EUMaşina de spălat rufe cu uscător

• Clasa de eficienţă energetică: E• Model complet încorporabil• Centrifugare maximă: 1355 rot/min• Selector electronic, display LED şi taste TouchControl• Programe speciale: Extra Clătire / Apretare, Night Wash, Mixt, Sensitive, Sport/Fitness, Rapid 15 min, • Clătire/Centrifugare, Evacuare/Centrifugare, Lână - spălare manuală, Delicate / Mătase • Senzori de umiditate pentru rezultate optime la uscare și protecția țesăturilor.• Program automat de spălare şi uscare (4 kg) într-un singur ciclu• Capacitate: 7 kg spălare / 4 kg uscare
DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Zgomot la centrifugare: 72 dB• Dimensiuni (Î x L x A): 820 x 595 x 584 mm

7199lei7901lei
NEFF ‑ R8680X0EUUscător de rufe ‑ 8kg

• Clasa de eficienţă energetică: D• Selector electronic, display LED şi taste TouchControl• Programe speciale: Articole cu puf, Sport, Delicate, Mix, Prosoape, Super 40, Timp program cald, Tricouri/Bluze, Uscare lână în coș• AudoDry - senzori de umiditate pentru rezultate optime la uscare și protecția țesăturilor.• SelfCleaning Condenser• Capacitate: 8 kg
DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Zgomot maxim: 64 dB• Dimensiuni (Î x L x A): 842 x 598 x 599 mm

5899lei6306lei
NEFF ‑ W744GX0EUMaşina de spălat rufe ‑ 9kg

• Clasa de eficienţă energetică: E• Centrifugare maximă: 1400 rot/min• Selector electronic, display LED şi taste TouchControl• Programe speciale: Antișifornare, Clătire, Evacuare/Centrifugare, Outdoor, Jeans, Prespălare, Rapid/Mix, Selectare pete, SpeedPerfect, Super Rapid 30/15, Tricouri• Capacitate: 9 kg
DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Zgomot la centrifugare: 71 dB• Dimensiuni (Î x L x A): 848 x 598 x 590 mm

4299lei4581lei



NEFF ‑ KI2823FF0Frigider încorporabil

• Clasa de eficienţă energetică: F• Capacitate netă/frigider/congelator: 286l / 252l / 34l• Control electronic cu afişaj digital• 5 suporturi pe uşă din care un compartiment lactate• Iluminare LED cu Soft Start• Compartiment congelator cu clapeta• 5 rafturi din sticlă securizată, 4 reglabile pe înălţime• 1 sertar FreshSafe2 pe șine telescopice, cu control al umidității• FreshSense - temperatură constantă• Montaj fronturi door 2 doorDATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• 1 compresor, 1 circuit de răcire• Nivel de zgomot: 36 dB(A) re 1 pW• Uşă cu deschidere spre dreapta, reversibilă• Dimensiuni (Î x L x A): 1770 x 560 x 550 mm• Dimensiune nişă (Î x L x A): 1775 x 560 x 550 mm

4899lei5319lei
NEFF ‑ KI1816DE0Răcitor încorporabil

• Clasa de eficienţă energetică: E• Capacitate netă frigider: 319l• Touchcontrol Electronic - Reglare electronică a temperaturii, afişaj digital• 6 suporturi pe uşă din care un compartiment lactate• Iluminare LED cu Soft Start• PowerVentilation cu AirFresh Filter: ventilator interior cu filtru de carbon activ• 7 rafturi din sticlă securizată, 6 reglabile pe înălţime• 1 raft pentru sticle BottleFlex• 1 sertar FreshSafe2 pe șine telescopice, cu control al umidității• FreshSense - temperatură constantă• Montaj fronturi door 2 doorDATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• 1 compresor, 1 circuit de răcire• Nivel de zgomot: 37 dB(A) re 1 pW• Uşă cu deschidere spre dreapta, reversibilă• Dimensiuni (Î x L x A): 1770 x 560 x 550 mm• Dimensiune nişă (Î x L x A): 1775 x 560 x 550 mm

4499lei4902lei
NEFF ‑ KI1413FD0Răcitor încorporabil

• Clasa de eficienţă energetică: D• Capacitate netă frigider: 211l• Touchcontrol Electronic - Control electronic cu afișaj LED• 4 suporturi pe uşă• Iluminare LED• 6 rafturi din sticlă securizată, 5 reglabile pe înălţime din care un raft Vario divizabil și un raft extensibil EasyAccess• 1 sertar FreshSafe 2 cu controlul umidităţii pentru fructe şi legume• 1 raft pentru sticle BottleFlex• sistem de avertizare acustică ușă deschisă• FreshSense - temperatură constantă• Montaj fronturi cu uşă culisantăDATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• 1 compresor, 1 circuit de răcire• Nivel de zgomot: 34 dB(A) re 1 pW• Uşă cu deschidere spre dreapta, reversibilă• Dimensiuni (Î x L x A): 1220 x 560 x 550 mm• Dimensiune nişă (Î x L x A): 1225 x 560 x 550 mm

3999lei4343lei

NEFF ‑ KI6873FE0Combină frigorifică încorporabilă

• Clasa de eficienţă energetică: E• Capacitate netă/frigider/congelator: 272l / 209l / 63l• Control electronic cu afişaj digital şi TouchControl 4 suporturi mari pe uşă şi un compartiment lactate• Iluminare LED cu SoftStart• Congelator LowFrost• 5 rafturi din sticlă securizată, 4 reglabile pe înălţime• 1 sertar FreshSafe 2 cu controlul umidităţii• 2 sertare transparente pentru produse congelate din care unul BigBox şi VarioZone• Calendar pentru produse congelate• FreshSense - temperatură constantă• Funcţie Holliday• Montaj fronturi door 2 doorDATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• 1 compresor, 2 circuite de răcire• Nivel de zgomot: 36 dB(A) re 1 pW• Uşă cu deschidere spre dreapta, reversibilă• Dimensiuni (Î x L x A): 1770 x 560 x 550 mm• Dimensiune nişă (Î x L x A): 1775 x 560 x 550 mm

5049lei5473lei
NEFF ‑ KI7862FE0Combină frigorifică încorporabilă

• Clasa de eficienţă energetică: F• Capacitate netă/frigider/congelator: 254l / 187l / 67l• Control electronic cu afişaj digital şi TouchControl• 4 suporturi pe uşă• Iluminare interioară cu LED• Congelator NoFrost fara gheata• 4 rafturi din sticlă securizată, 3 reglabile pe înălţime• 1 sertar FreshSafe • 3 sertare transparente pentru produse congelate din care unul BigBox şi VarioZone• Calendar pentru produse congelate• FreshSense - temperatură constantă• Montaj fronturi door 2 doorDATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• 1 compresor, 1 circuit de răcire• Nivel de zgomot: 39 dB(A) re 1 pW• Uşă cu deschidere spre dreapta, reversibilă• Dimensiuni (Î x L x A): 1770 x 540 x 550 mm• Dimensiune nişă (Î x L x A): 1775 x 560 x 550 mm

5149lei5616lei
NEFF ‑ KI5872FE0Combină frigorifică încorporabilă

• Clasa de eficienţă energetică: E• Capacitate netă/frigider/congelator: 270l / 200l / 70l• Control electronic cu afişaj LED• 4 suporturi pe uşă din care un compartiment lactate• Iluminare LED • Congelator LowFrost• 5 rafturi din sticlă securizată, 4 reglabile pe înălţime• 1 sertar FreshSafe• 2 sertare transparente pentru produse congelate din care unul BigBox şi VarioZone• Calendar pentru produse congelate• FreshSense - temperatură constantă• Montaj fronturi door 2 doorDATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• 1 compresor, 1 circuit de răcire• Nivel de zgomot: 35 dB(A) re 1 pW• Uşă cu deschidere spre dreapta, reversibilă• Dimensiuni (Î x L x A): 1772 x 541 x 548 mm• Dimensiune nişă (Î x L x A): 1775 x 560 x 550 mm

4349lei4724lei



Preţurile sunt exprimate în RON şi includ TVA şi Timbru Verde. Oferta este valabilã de la data de 1 decembrie 2022.Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Fotografiile cuprinse în acest material au titlu de prezentare şi nu creează obligaţii contractuale. Textele şi pozele prezentate în acest catalog se supun posibilelor erori de tipar. 

KAVIDRA SRLStr. Dr. Victor Babeș nr. 29500073, Brașov, RomâniaTel./Fax꞉ +40.368.460.700www.kavidra.ro

Partener Kavidra꞉

NEFF ‑ N23TS19N0NEFF ‑ N23TS19N0NEFF ‑ N23TS19N0Plită gaz wok 30 cm

• Sticlă cuarţ• 1 arzător pe gaz - arzător WOK cu dublu circuit• Aprindere la 1 singură mână• Arzător centru: Arzător Wok până la 6 kW• Siguranţă (termoelectrică) cu supravegherea flăcării• Suporturi din fontă pentru vase• Afișaj electronic cu indicator de căldură reziduală: indicarea nivelului de putere selectat pentru zona de gătit. La oprirea plitei, afișajul indică căldura reziduală a zonei de gătit• Presetat pentru gaz natural (20 mbar)• FlameSelect reglare precisă a intensităţii în 9 trepte• Accesorii incluse: 1 x grătar suplimentar pentru arzător WOK• Design cu ramă de încorporare din inoxDATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Grosimea minimă a blatului de încorporare: 30 mm• Dimensiuni: (ÎxLxA): 59 x 306 x 546 mm• Dimensiuni nişă (ÎxLxA): 45 x 270 x 490-500 mm

2499lei2736lei
NEFF ‑ N74TD00N0NEFF ‑ N74TD00N0NEFF ‑ N74TD00N0Plită Teppan Yaki 40 cm

• Plită Teppan Yaki, 40 cm• Zonă mare din inox pentru gătire, cu posibilitate de utilizare la jumătate• Putere 1,9 kW• Capac de protecție din sticlă vitroceramică• Panou de control din vitroceramică cu ramă de inox cu TouchControl• Afișaj electronic al treptelor de putere• Temperatură reglabilă în intervalul 140-240  C°• Indicator de căldură reziduală în două trepte• Două spatule incluse
DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Grosimea minimă a blatului de încorporare: 30 mm• Putere maxim consumată: 1,9 kW• Dimensiuni: (ÎxLxA) 90 x 396 x 546 mm• Dimensiuni nişă (ÎxLxA): 90 x 360 x 490-501 mm

7549lei8317lei
NEFF ‑ N53TD40N0NEFF ‑ N53TD40N0NEFF ‑ N53TD40N0Plită inducţie 30 cm

• FlexZone îți oferă posibilitatea de amplasare a vaselor oriunde pe suprafața plitei.• PowerMove - suprafața FlexZone este împărțită în 3 zone: zona frontală pentru încălzire rapidă, zona de mijloc pentru gătire și zona din spate pentru menținere caldă.• Panou de control TouchControl• Control electronic al puterii 17 trepte de putere• Timer cu deconectare pentru fiecare zonă de gătit• Indicator de căldură reziduală în 2 trepte, pentru fiecare zonă de gătit• PowerManagement - funcţie de limitare a puterii maxim consumate• Funcţie PowerBoost pentru toate zonele de gătit • Design cu ramă de încorporare din inoxDATE TEHNICE / DIMENSIUNI:• Grosimea minimă a blatului de încorporare: 30 mm• Putere maxim consumată: 3,7 kW• Dimensiuni: (ÎxLxA) 51 x 306 x 546 mm• Dimensiuni nişă (ÎxLxA): 51 x 270 x 490-500 mm

2849lei3129lei
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