DOSKONAŁOŚĆ
Zgodnie z definicją marki De Dietrich:
„Wieloletnie doświadczenie techniczne w tworzeniu
eleganckich produktów, w połączeniu z precyzyjną
obróbką surowców, wywołuje pozytywne emocje
u ludzi. W ten sposób pokazujemy istotę naszego
talentu, kreatywność i odwagę, aby stale rozwijać ofertę
wyjątkowych urządzeń AGD wykorzystywanych w
gospodarstwach domowych.“
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Róg myśliwski
Logo De Dietrich

Ettore Bugatti

Jean De Dietrich

współpraca przy opracowaniu pierwszego
samochodu Bugatti

założyciel przemysłowej tradycji rodziny De Dietrich
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HISTORIA
DE DIETRICH
Dynastia De Dietrich ma długą linię wizjonerów i przemysłowców innowatorów. Historia De Dietrich zaczyna się
w Jeagerthal, dolinie położonej na północ od Strasburga, kiedy w 1684 roku Johan Dietrich postanowił kupić
zniszczony warsztat. Po renowacji rozpoczął produkcję żelaza i stali do wytwarzania narzędzi oraz broni. W
późniejszym okresie rozpoczął produkcję części do armat. Jako symbol wybrał róg myśliwski-waltornię, który
stał się pierwszym logo w historii przemysłu.
Nowa era rozwoju marki De Dietrich rozpoczęła się gdy firmę przejął Jean De Dietrich. Jego zasługi dla Francji
docenił sam król Ludwik XV nadając mu tytuł barona. Po śmierci Jeana firmę przejęła jego córka. Amelie była
pierwszym przedsiębiorcą, który umiejętnie połączył produkcję przemysłową ze sztuką projektowania. Od tego
czasu firma rozwija swoje unikalne poczucie innowacyjności, dalekowzroczności i wyrafinowania. De Dietrich
to sztuka francuskiego życia. Z długiej i bogatej historii rodziny De Dietrich warto wspomnieć o współpracy z
młodym inżynierem Enzo Bugattim przy opracowaniu pierwszego samochodu tej marki.

DE DIETRICH
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NASZE WIELOLETNIE
DOŚWIADCZENIE
De Dietrich jest jedną z nielicznych firm, która może się pochwalić ponad 300 letnią historią istnienia. Od początku
powstania firma przynosi dosłownie powódź innowacyjnych produktów i przełomowych technologii, które znacząco
wpływają na różne gałęzie przemysłu. Są to pierwsze urządzenia domowe takie jak kuchenka elektryczna, a także
pierwszy piekarnik pyrolityczny czy też piekarnik parowy.
- W 1980 roku De Dietrich dokonał rewolucyjnej innowacji w świecie AGD - wprowadził na rynek pierwszą
indukcyjną płytę grzewczą.
- W 2010 roku przedstawiono nową technologię Piano - pierwszą płytę indukcyjną ze 100% bezstrefową
powierzchnią grzejną, obsługującą do pięciu naczyń.
- W 2013 roku pojawiają się w ofercie płyty grzewcze horiZonechef z możliwością ustawienia 4 różnych trybów
gotowania.
- W 2019 roku De Dietrich jako pierwszy wprowadził na rynek AGD piekarnik w 100% parowy z czyszczeniem
pyrolitycznym.
Unikalny Know-how, przekazywany z pokolenia na pokolenie, teraz oferuje zupełnie wyjątkowy poziom technologiczny.
Zainspirowany dziedzictwem wielu pokoleń, De Dietrich przedstawia nowy projekt - wyjątkowe połączenie estetyki
i fracuskiego stylu życia.
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TRADYCJA
PRODUKCJI
De Dietrich stosuje swoją pasję do perfekcji we wszystkich fabrykach we Francji, tworząc doskonałe urządzenia
o harmonijnym wyglądzie. Dzięki ponad 300 letniej pracy De Dietrich może pochwalić się wyjątkową pozycją na
rynku sprzętu AGD.
De Dietrich nadal dąży do doskonałości poprzez dokładne badania potrzeb klientów, wysoko wykwalifikowany
personel i staranny rozwój produktu. Od obróbki surowego metalu po rozwój inteligentnych funkcji, De Dietrich
odgrywa kluczową rolę w rozwoju sprzętu gospodarstwa domowego.

DE DIETRICH
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L’ART DE VIVRE
Á LA FRANCAISE
De Dietrich, symbol francuskiego stylu życia, od wieków stanowi integralną część cenionej na całym świecie
profesjonalnej francuskiej kuchni. Marka, poprzez ciągły rozwój, spełnia swoją kulinarną misję.
De Dietrich jest czymś więcej niż tylko sztuka gotowania. Firma z waltornią w tle jest bezpieczną przystanią
dla tych, którzy potrafią docenić idealne połączenie wysublimowanego designu, innowacji technologicznych i
materiałów światowej klasy. To wszystko jest integralną częścią unikalnego Know-how, który w niezapomniany
sposób pobudzi Twoje zmysły. Doskonałym przykładem jest wieloletnia współpraca ze światowej sławy
szefem kuchni Pierre Gagnaire. "Z De Dietrich łączy nas to samo - wzbudzać entuzjazm do gotowania. Dzięki
zaawansowanych technologicznie urządzeniach De Dietrich, każdy może wyzwolić swoją kreatywność przy
przygotowaniu przepisów, od najprostszych po najbardziej wyrafinowane przysmaki kulinarne".

DE DIETRICH
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FILOZOFIA
DOSKONAŁOŚCI
Marka De Dietrich jest niezwykle dumna z możliwości oznakowania swoich produktów certyfikatem "Origine France
Garantie". Utworzone w maju 2011 roku przez Francuskie Ministerstwo Przemysłu, to wyróżnienie gwarantuje
przejrzystość i rzetelność informacji o procesach produkcji i pochodzeniu produktów De Dietrich. Jest to
unikalny punkt odniesienia dla wymagających klientów, którzy szukają prestiżowych urządzeń wysokiej jakości.

ABSOLUTE BLACK
KOLEKCJA

Połączenie ekskluzywnych materiałów oraz powłok wykończeniowych takich
jak stal szlachetna oraz szkło tworzy doskonałą mieszankę intensywnego i
głębokiego czarnego koloru. Razem z subtelnymi akcentami miedzi, kolekcja ta
daje poczucie niezwykłej elegancji idealnie pasującej do nowoczesnych kuchni.

60 CM
MULTIFUNKCYJNY PIEKARNIK
PAROWY Z PYROLIZĄ
DOR7586A
strona 30

45 CM
KOMPAKTOWA KUCHENKA
MIKROFALOWA
DKC7340A
strona 45

90 CM
PŁYTA INDUKCYJNA
PERFECT SENSOR
DPI7884XT
strona 65

90 CM
NAŚCIENNY OKAP
DHV7962A
strona 95

De Dietrich / KOLEKCJA ABSOLUTE BLACK
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COAL BLACK

KOLEKCJA

Nowa luksusowa kolekcja urządzeń w ciemnej czerni Coal Black to kolejny krok
potwierdzający wizjonerską pozycję marki De Dietrich jako światowego lidera
w dziedzinie wzornictwa.

60 CM
MULTIFUNKCYJNY
PIEKARNIK Z PYROLIZĄ
DOP8785BB
strona 32

45 CM
KOMPAKTOWA
KUCHENKA MIKROFALOWA
DKC7340BB
strona 45

65 CM
PŁYTA INDUKCYJNA
DPI7686BP
strona 73

86 CM
OKAP DOWNDRAFT
DHD7961B
strona 93

De Dietrich / KOLEKCJA COAL BLACK

13

IRON GREY
KOLEKCJA

Połączenie idealnie szarego szkła z wyrafinowanymi elementami ze stali
szlachetnej i miedzi w pełni podkreśla wyjątkową staranność i dbałość o detale,
jak również innowacyjne podejście do projektowania i technologii.

60 CM
MULTIFUNKCYJNY
PIEKARNIK Z PYROLIZĄ
DOP8574G
strona 34

45 CM
KOMPAKTOWY PIEKARNIK
PAROWY Z PYROLIZĄ
DKR7580G
strona 43

65 CM
PŁYTA INDUKCYJNA
HORIZONECHEF PLAY
DPI7698GS
strona 69

90 CM
NAŚCIENNY OKAP
DHV7962G
strona 95

De Dietrich / KOLEKCJA IRON GREY

15

PURE WHITE
KOLEKCJA

Biała kolekcja Pure White zapewnia odrobinę niezwykłego wyrafinowania i
szlachetności. Seria ta jest synonimem elegancji i czystości, pokazując w pełni
unikalny smak marki De Dietrich.

60 CM
MULTIFUNKCYJNY
PIEKARNIK Z PYROLIZĄ
DOP8574W
strona 34

45 CM
KOMPAKTOWA KUCHENKA
MIKROFALOWA
DKE7335W
strona 46

65 CM
PŁYTA INDUKCYJNA
DPI7686WP
strana 73

90 CM
NAŚCIENNY
OKAP KOMINOWY
DHB7952W
strona 96

De Dietrich / KOLEKCJA PURE WHITE
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PLATINUM
KOLEKCJA

Połączenie szkła, stali szlachetnej i miedzi w duchu najlepszych, renomowanych
mistrzów jubilerskich daje poczucie luksusu. De Dietrich elegancko przekształca
surowce w wyjątkowe i zapierające dech w piersiach wzornictwo oraz
technologicznie wyrafinowaną gamę urządzeń gospodarstwa domowego.

60 CM
MULTIFUNKCYJNY
PIEKARNIK Z PYROLIZĄ
DOP8360X
strona 35

45 CM
KOMPAKTOWA KUCHENKA
MIKROFALOWA
DKE7335X
strona 46

90 CM
PŁYTA INDUKCYJNA
HORIZONE PLAY
DPI7969XS
strona 61

90 CM
NAŚCIENNY
OKAP KOMINOWY
DHB7952X
strona 96

De Dietrich / KOLEKCJA PLATINIUM
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PIEKARNIKI
Piekarniki multifunkcyjne z pyrolizą
Piekarniki multifunkcyjne z pyrolizą oraz funkcją Perfect Sensor
Piekarniki multifunkcyjne plus z pyrolizą
Piekarniki multifunkcyjne plus
Piekarniki kompaktowe
Kuchenki mikrofalowe
Kompaktowe kuchenki mikrofalowe
Ekspresy do kawy
Szuflady do podgrzewania naczyń

PIEKARNIKI DO ZABUDOWY
Połączenie innowacyjnej technologii, pasji oraz precyzji. Piekarniki De Dietrich są zaprojektowane z
maksymalną dbałością o szczegóły. To idealne powiązanie szlachetnych materiałów takich jak szkło,
stal szlachetna i miedź z systematycznie rozwijaną myślą technologiczną. Nadrzędnym celem marki jest
oferowanie swoim klientom unikalnych doświadczeń podczas gotowania.

"Tworzymy światowy design"

Mistrzowski duet

Starając się budować tradycję rzemieślniczą, De Dietrich po raz
kolejny koncentruje się na tradycyjnych materiałach, takich jak
stal i miedź, i postrzega je jako symbole swojego przemysłowego
dziedzictwa. Nowa seria piekarników wyznacza zupełnie nowe
standardy jakości, wzornictwa, estetyki i funkcjonalności sprzętu
AGD.

Funkcja "Chef" umożliwia automatyczne przygotowanie do 15
rodzajów potraw. Ta technologia, do najbardziej precyzyjnego i
przemyślanego przygotowywania potraw, została opatentowana
przez markę De Dietrich.
Ten tryb pozwala w pełni automatycznie przygotować w piekarniku
od 9 do 15 najpopularniejszych dań. Po prostu wybierz rodzaj
przygotowywanej żywności i umieść ją na poziomie zaleconym na
wyświetlaczu piekarnika. Ekskluzywna technologia, opatentowana
przez De Dietrich z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów,
automatycznie ustawia wszystkie parametry: program pieczenia,
idealną temperaturę, a nawet czas gotowania. W przypadku
wołowiny lub jagnięciny można również wybrać stopień pieczenia.
Elektroniczny czujnik PERFECT SENSOR stale analizuje poziom
wilgotności w piekarniku i ustawia czas gotowania z dokładnością
do minuty.

Nowe piekarniki charakteryzuja się elementami, takimi jak
solidne uchwyty z litej szczotkowanej stali lub żeliwa z elegancko
wygrawerowanym pośrodku logo, wyjątkowe pokrętło sterujące,
konstrukcja ze stali szlachetnej i miedzi oraz szklane drzwi i
panele w kolorze czarnym, szarym lub czystym biały.
Nowa seria „Fascination” została nagrodzona Red Dot
Award, jedną z najbardziej prestiżowych nagród w dziedzinie
wzornictwa i innowacji. Seria „Fascination” zdobyła nagrodę Red
Dot Award za projekt i koncepcję nowej serii oraz wykorzystanie
innowacyjnych technologii.

DE DIETRICH / PIEKARNIKI DO ZABUDOWY
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Zawsze idealnie upieczone dokładnie
według przepisu.

Pieczenie w niskiej temperaturze dla 10 rodzajów potraw.
Maksymalny szacunek dla sztuki kulinarnej.
Nowe piekarniki De Dietrich należą do czołówki technologicznej
na świecie. Są wyposażone w funkcje i programy niezbędne do
przygotowania arcydzieł kulinarnych. Jednym z tych sposobów
jest delikatne, równomierne i powolne pieczenie często w
temperaturze poniżej 100 °C. Ten sposób używany przez
najlepszych mistrzów kulinarnych jest idealny do przygotowania
szczególnie miękkich i smacznych mięsiw. Wybór tej funkcji jest
bardzo prosty. Po prostu wybierz wybrane danie: jagnięcinę,
cielęcinę, stek wołowy, wieprzowinę, kurczaka, rybę lub jogurt.
Gotowanie w niskiej temparaturze zachowuje wszystkie soki
i naturalne smaki mięsa, dzięki czemu można przygotować w
domu wyjątkowe dania.

Multifunkcja Plus:
Połączenie ogrzewania i gorącego powietrza w trakcie pieczenia
zapewnia piekarnikom De Dietrich niezwykłą wydajność.
W szerokiej gamie programów piekarnika można wyróżnić dwa
wyjątkowo wydajne programy pieczenia: Ogrzewanie łączone z
wykorzystaniem gałki dolnej i górnej oraz Termoobieg.
Ogrzewanie łączone może być używane do pieczenia z parą,
odpowiednim do przygotowania zapiekanek, quiché lub pizzy.
Okrągły element grzejny, który znajduje się za wentylatorem,
zapewnia równomierne podgrzewanie potraw.
Pieczenie z termoobiegiem.
W wyjątkowy sposób zachowuje delikatną strukturę, aromat oraz
smak białego mięsa. Pozwala na jednoczesne pieczenie różnych
potraw na trzech poziomach z zachowaniem ich aromatu
i smaku.

Przewodnik kulinarny: wybór do 50 przepisów.
Gwarantuje wysoce profesjonalne przygotowanie posiłków.
Po wybraniu z menu piekarnika potrawy, wprowadź jego masę
lub ilość porcji.Piekarnik samodzielnie określi niezbędny program,
temperaturę oraz czas gotowania z dokładnością co do minuty.
Piekarniki De Dietrich są prawdziwymi ekspertami w tej dziedzinie.

Funkcja Pattisiere-Cukiernik oferuje 14 przepisów na klasyczne
francuskie desery. Wyróżnij się w światowej sławy sztuce
francuskich cukierników.
Makaroniki, babeczki Cannelé, kremówka czekoladowa.
Jeśli uznasz francuskie desery za kluczową część sztuki kulinarnej,
nie musisz ich już unikać ze względu na ich złożoność. Od teraz
możesz polegać na tej wyjątkowej funkcji, stworzonej wyłącznie
przez markę De Dietrich, która pomoże Ci wielokrotnie i skutecznie
tworzyć doskonałe klasyczne wyroby cukiernicze. Wybierz z
menu 14 programów do automatycznego przygotowywania tych
deserów i wzbudzaj zachwyt swoimi umiejętnościami.

Unikalne ustawienia 4 poziomów mocy grilla.
Niektóre przepisy, takie jak bezy, początkowo wydają sie
proste. Dla nich jednak jest istotne idealne ustawienie czasu i
temperatury. Doładne ustawienia mocy grilla pozwala osiągnąć
zamierzony efekt.

DE DIETRICH / PIEKARNIKI DO ZABUDOWY
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Funkcja suszenia.
Suszenie zwiększy intensywność smaków i aromatów.
De Dietrich wyposażył swoje piekarniki w bardzo popularną,
zdrową i dla wielu niezbędną funkcję suszenia. Proces
odwadniania pozwala wysuszyć rozmaite produkty spożywcze, w
tym zioła, owoce, warzywa lub grzyby w dokładnie kontrolowanej
temperaturze 60-80 °C. Suszenie może zapobiec powstawaniu
bakterii, pozwala na przechowywanie produktów przez kilka
miesięcy i daje możliwość wykorzystania ich w dowolnym czasie.
Delikatne suszenie pozwala również zachować cenne witaminy i
minerały.

Wyjątkowa wydajność i zoptymalizowana pojemność 73
litrowej komory.
Piekarniki De Dietrich charakteryzują się dużą pojemnością
komory. To znacznie ułatwia przygotowywanie większych
posiłków. Pieczenie możliwe jest na 6 poziomach, które są
oznakowane na froncie piekarnika. Wyświetlacz piekarnika
podpowie który poziom pieczenia będzie najlepszy w zależności
od wybranego jedzenia i sposobu przygotowania. Poziom trzeci
piekarnika umieszczony dokładnie po środku piekarnika może
w pełni zastąpić rożen obrotowy. Wyrafinowana konstrukcja
piekarnika i doskonała izolacja zapewniają krótszy czas
podgrzewania i precyzyjną kontrolę temperatury przy najniższym
możliwym zużyciu energii. Fakt ten jest potwierdzony klasą
energetyczną A+.

Wysoki poziom bezpieczeństwa
Cold Door - zimne drzwi z czterema szybami.
Czterowarstwowe drzwi i idealny system chłodzenia opracowany
przez De Dietrich sprawia, że nawet podczas użycia pyrolizy
można dotknąć drzwi piekarnika bez obawy poparzenia.
Funkcje bezpieczeństwa Control Lock oraz Auto-Stop.
Control Lock umożliwia blokowanie panelu sterowania przed
przypadkowym włączeniem np. przez dzieci. Funkcja Auto-Stop
automatycznie wyłącza piekarnik po 23 godzinach w wypadku
gdy zapomnisz go wyłączyć(nie dotyczy programu Szabas).

Funkcja Szabasowa. Innowacyjna i skuteczna.
Piekarniki
z funkcją Szabasową dają możliwość pieczenia
potraw respektując zasady żydowskiego święta Szabat. Ten
programowalny tryb pracy pozwala na działanie piekarnika
całkowicie niezależnie przez 25 godzin lub w razie potrzeby
nawet 75 godzin. Piekarnik samodzielnie kontroluje swoją pracę
w zakresie około 90°C. Danie jest upieczone lub utrzymuje ciepło
bez potrzeby zmian temperatury lub jakiejkolwiek interwencji
w pracę piekarnika. Wewnętrzne światło piekarnika cały czas
pozostaje włączone nawet gdy drzwi piekarnika są zamknięte.

DE DIETRICH / PIEKARNIKI DO ZABUDOWY
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Panele sterowania
W ofercie De Dietrich dostępne są modele piekarników z czterema różnymi panelami sterowania o przejrzystej i funkcjonalnej
konstrukcji. Charakterystycznym elementem każdego systemu sterowania jest pokrętło, które łączy w sobie prostotę oraz
funkcjonalność. Obróć, aby wyświetlić wszystkie dostępne programy i funkcje. Wybór potwierdza się przez lekkie naciśnięcie środka
kontrolera.

Connaisseur
Kolorowy wyświetlacz TFT
Panel sterowania jest wyposażony w czytelny,
kolorowy wyświetlacz z wysokiej jakości
zdjęciami, które w realny sposób pokazują
wybrane potrawy lub funkcje. Orientacja w menu
jest bardzo łatwa i intuicyjna. Możesz wybierać
spośród wielu funkcji takich jak: warzywniak,
rzeźnik, cukiernik, Chef, przewodnik kulinarny,
pieczenie w niskiej temperaturze i inne.

Connaisseur

Epicurien
Kolorowy wyświetlacz TFT z symbolami
Wykorzystuje ten sam interfejs co wyświetlacz
Connaisser. Sterowanie jest proste dzięki
specjalnemu pokrętłu. Każda dostępna funkcja i
program jest wyświetlany na ekranie za pomocą
jasnych, szczegółowych symboli.

Epicurien

Gourmet
Przejrzysty i kontrastowy wyświetlacz LED.
Po wybraniu funkcji lub potrawy w menu
piekarnika na ekranie wyświetlą się informacje w
formie symboli i cyfr. Zostaniesz poprowadzony
przez cały proces przygotowania jedzenia
otrzymując istotne informacje o optymalnej
temperaturze gotowania lub poziomie ustawienia
naczynia w komorze piekarnika.
Gourmet

LED Blanc
Intuicyjny i czytelny wyświetlacz LED
Funkcjonalne czarne pokrętło sterujące bez
miedzianych elementów. Wybór temperatury i
czasu pieczenia na ekranie dotykowym. Biały,
podświetlany wyświetlacz LED pokazuje
główne parametry, takie jak wybrana
temperatura i czas pieczenia.
LED Blanc
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Funkcja Soft Close - komfortowa obsługa drzwi piekarnika.
Precyzyjny system zawiasów umożliwia delikatne zamykanie
drzwi bez żadnego wysiłku.

Głęboka blacha, ruszt do podlewania potraw, bezpieczny ruszt
oraz prowadnice teleskopowe. Kompletne wyposażenie do
wszystkich wariantów użytkowania.
Głęboka blacha jest na wyposażeniu wszystkich piekarników. W
przedniej jej części znajduje się uchwyt do łatwiejszej obsługi.
Niektóre modele piekarników mają na wyposażeniu specjalne
ruszty zaprojektowane do podlewania potraw.
Ruszta zaprojektowano w taki sposób, żeby można je
bezpiecznie wyciągąć do
trzech-czwartych ich całkowitej
długości. Zabezpieczone są przez parę bocznych ograniczników
i metalowy łuk z tyłu rusztu.
System prowadnic teleskopowych pozwala na łatwą i bezpieczną
obsługę blach oraz żywności bez ryzyka wywrócenia lub rozlania.

Oświetlenie halogenowe.
Światło halogenowe zapewnia mocne, naturalne i jednolite
oświetlenie. Gwarantuje doskonałą widoczność wewnątrz
piekarnika także podczas gotowania potraw na wielu poziomach
jednocześnie.
Trzy tryby czyszczenia pyrolitycznego zapewniają utrzymanie
w czystości komory komory piekarnika, bez żadnego wysiłku.
Wielofunkcyjne piekarniki są wyposażone w trzy tryby
automatycznego czyszczenia pyrolitycznego. W procesie
czyszczenia pyrolitycznego piekarnik nagrzewa się do
temperatury ok. 500 °C, wentylator zapewnia równomierną
cyrkulację gorącego powietrza, dzięki czemu następuje dokładne
spopielenie resztek potraw, tłuszczu oraz innych zabrudzeń
osadzonych nawet w najmniej dostępnych miejscach komory.
Tryb Pyro Turbo przeprowadza dokładne czyszczenie w ciągu
2 godzin - zalecane przy bardzo dużych zabrudzeniach. Funkcja
Pyro Eco zajmuje tylko 1,5 godziny i jest odpowiednia przy lekkich
zabrudzeniach. Tryb Pyro Ekspress czyści piekarnik w 59 minut
wykorzystując ciepło pozostałe po procesie pieczenia.

Ściany wewnętrze piekarnika, do których nic nie przylega.
Gładka emalia, którą jest pokryte wnętrze komory piekarnika, jest
bardzo trwała, błyszcząca i łatwa do czyszczenia.

Ekskluzywny program Pyro-Control automatycznie ustawia
wymagany czas pyrolizy pomiędzy 1h30 , a 2h15 w zależności od
wykrytego poziomu zanieczyszczenia wnętrza piekarnika. Ten
program zapewnia doskonałą wydajność w czyszczeniu komory
piekarnika przy niskim poziomie kosztów energii elektrycznej.

Jak działa pyroliza?
Po włączeniu pyrolizy temperatura w piekarniku stopniowo
wzrasta do 500 °C, usuwając cukry, tłuszcz i inne zanieczyszczenia.
Doskonała izolacja piekarnika gwarantuje niskie zużycie prądu
podczas pyrolizy. Piekarnik jest również bezpieczny dla mebli
kuchennych. Piekarniki pyrolityczne posiadają wzmocnione
szklane drzwi z 4 wentylowanymi szybami. Dzięki tej wyjątkowej
konstrukcji, front piekarnika jest zawsze
bezpieczny w
dotyku. Czyszczenie pyrolityczne zapobiega gromadzeniu się
zanieczyszczeń, a co za tym idzie zapobiega stopniowemu
zwiększeniu zużycia energii i zawsze gwarantuję najwyższą
jakość pieczenia.
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MULTIFUNKCYJNE PIEKARNIKI PAROWE
Nie musisz już tracić czasu na wybór pomiędzy przygotowywaniem potraw w tradycyjny sposób,
a gotowaniem na parze. Nowe piekarniki De Dietrich mogą przygotowywać potrawy na trzy
sposoby: pieczenie tradycyjne, pieczenie w połączeniu z parą i gotowanie na parze. Piekarniki
zostały zainspirowane technologiami zastosowanymi w profesjonalnych kuchniach.

Połączenie pieczenia oraz gotowania na
parze jest smaczne i zdrowe, a potrawa
nie traci swoich wartości odżywczych

Jeśli zdecydujesz się gotować z Przewodnikiem kulinarnym
w trybie „Przepisy”, wybierz jeden z 73 różnych przepisów,
z których 38 korzysta z trybu pieczenia w połączeniu z
parą. Należy wprowadzić wagę lub ilość potraw, a następnie
piekarnik automatycznie ustawia resztę parametrów, takich
jak tryb gotowania, temperatura, ilość pary i czas gotowania.
Multifunkcyjny piekarnik parowy De Dietrich umożliwia gotowanie,
pieczenie, rozmrażanie i podgrzewanie bez suszenia żywności.
Idealnie nadaje się do przygotowania puszystych wypieków,
ciast, warzyw i mięsa o delikatnej strukturze, np. drobiu, cielęciny
lub ryb.

Z piekarnikiem De Dietrich nie jest potrzebna żadna
skomplikowana konfiguracja czy instalacja, aby można było
przygotowywać posiłki na parze. Piekarnik posiada wbudowany
zbiornik na wodę (maks. 1 litr), a na jego froncie znajduje się
szuflada, do której wlewamy wodę.
Do wyboru masz jeden z dwóch trybów gotowania na parze:
Steam Expert oraz Tryb przewodnika kulinarnego.

Zalety przygotowywania potraw w 100% pary.
Szybkość: przygotowanie rozpoczyna się natychmiast po
włączeniu programu. Przygotowanie posiłków jest dietetyczne.
Witaminy (rozpuszczalne w wodzie) oraz sole mineralne są
konserwowane, ponieważ rozpuszczają się tylko nieznacznie w
skoncentrowanej parze.
Zaletą może być to, że do przygotowania nie trzeba
używać tłuszczu. Para zachowuje smak potraw. Nie
dodaje aromatu ani smaku grillowania czy pieczenia,
ale jednocześnie zachowuje oryginalne smaki i aromaty.

W trybie Steam Expert możesz wybrać jedną z czterech metod
pieczenia:
- pieczenie konwencjonalne z termoobiegiem + para
- grill z wentylatorem + para
- pieczenie gorącym powietrzem + para
- gotowanie i podgrzewanie tylko na parze (bez pieczenia)
Inne parametry, które możesz wybrać w tym trybie to temperatura,
czas gotowania, koniec gotowania i regulowana zawartość pary
w przedziale 20-80%.
Para nie przenosi smaków ani zapachów, więc nie wahaj się
i oszczędzaj czas piekąc jednocześnie np. ryby i deser obok
siebie. Parę możemy również wykorzystać do blanszowania,
podgrzewania lub utrzymywania temperatury, szczególnie do
sosów.

Trzy tryby czyszczenia pyrolitycznego zapewniają doskonałe
czyszczenie piekarnika bez wysiłku.
Podczas korzystania z pary w piekarniku konieczne jest
utrzymanie go w czystości. Podczas używania pary mogą
uwolnić się niechciane substancje. Dlatego piekarniki De Dietrich
wyposażone w 100% pary posiadają także wydajne czyszczenie
pyrolityczne. Wentylator zapewnia równomierną cyrkulację
gorącego powietrza przy wysokiej temperaturze (do 500 °C), co
gwarantuje idealne oczyszczenie komory piekarnika.
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PIEKARNIK MULTIFUNKCYJNY PLUS Z 100% PARY

DOR7586A
Piekarnik parowy 100% z czyszczeniem
pyrolitycznym
Intuicyjna obsługa, wyświetlacz Epicurien, menu w języku
polskim, pojemność 73 l
12 funkcji pieczenia, 3 funkcje pieczenia połączone z parą, 1
funkcja gotowania w 100% na parze
Przewodnik kulinarny do pieczenia 97 rodzajów potraw, 37
programów pieczenia z parą i 25 do 100% gotowania na parze
Tryb pieczenia w niskiej temperaturze dla 10 rodzajów potraw
Automatyczne otwieranie zbiornika na wodę z podświetlonym
wskaźnikiem poziomu wody
3 tryby automatycznego czyszczenia pyrolitycznego, w tym
PyroExpress 59 min
Izolacja termiczna piekarnika PERFECT INSULATION, powolne
zamykanie drzwi SOFT CLOSE, zimne drzwi piekarnika COLD
DOOR z czterema szybami (możliwośc demontażu)

DOR7586A | ABSOLUTE BLACK
8 999 pln

Funkcja „Regulowany Grill” z 4 poziomami mocy
Akcesoria: sześciopoziomowe drabinki boczne, prowadnice
teleskopowe, 2 duże i 2 małe ruszty, płytka i głęboka blacha, 1
kratka ze stali nierdzewnej
Wymiary do montażu (mm): W. 585 x Sz. 560 x G. 550

DOR7586X | PLATINUM
8 999 pln

100% Pary
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DOR7586BB | COAL BLACK
8 999 pln

PIEKARNIK MULTIFUNKCYJNY PLUS
WSPOMAGANY PARĄ
DOS7585A
Unikalne połączenie piekarnika z
termoobiegiem, wspomaganiem parą oraz
czyszczeniem pyrolitycznym
Intuicyjna obsługa, wyświetlacz Epicurien menu w języku
polskim, pojemność 73 l
11 funkcji pieczenia, 3 funkcje pieczenia połączone z parą
Przewodnik kulinarny do pieczenia 73 rodzajów potraw, 37 na
pieczenie z parą
Tryb pieczenia w niskiej temperaturze dla 10 rodzajów potraw
Automatyczne otwieranie zbiornika na wodę z podświetlonym
wskaźnikiem poziomu wody
3 tryby automatycznego czyszczenia pyrolitycznego w tym
PyroExpress 59 min
DOS7585A | ABSOLUTE BLACK
7 799 pln

Izolacja termiczna piekarnika PERFECT INSULATION, powolne
zamykanie drzwi SOFT CLOSE, zimne drzwi piekarnika COLD
DOOR z czterema szybami (możliwośc demontażu)
Funkcja „Regulowany Grill” z 4 poziomami mocy
Akcesoria: sześciopoziomowe drabinki boczne, prowadnice
teleskopowe, 2 bezpieczne ruszty, głęboka blacha
Wymiary do montażu (mm): W. 585 x Sz. 560 x G. 555

DOS7585X | PLATINUM
7 799 pln

Kombi para

Ciche domykanie drzwi Soft Close

Dzięki połączeniu pieczenia z parą, Twoje
pieczywo zawsze będzie idealnie puszyste
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PIEKARNIK MULTIFUNKCYJNY PLUS Z PYROLIZĄ
ORAZ FUNKCJĄ PERFECT SENSOR

DOP8785BB
Najwyższej klasy piekarnik z termoobiegiem,
automatycznymi funkcjami CHEF, pieczeniem w
niskiej temperaturze i pyrolizą
Intuicyjna obsługa, wyświetlacz Conasseisseur. Menu w języku
polskim, pojemność 73 l
12 funkcji pieczenia, w tym Multifunkcje+ i pieczenie chleba
Tryb Chef z użyciem sondy Perfect Sensor: automatyczne
przygotowywanie 15 rodzajów potraw
Przewodnik kulinarny do pieczenia 50 rodzajów potraw, tryb
pieczenia w niskiej temperaturze dla 10 rodzajów potraw
Tryb cukiernika na 14 francuskich przepisów na słodycze, a także
funkcja suszenia i szabasowa
3 tryby automatycznego czyszczenia pyrolitycznego w tym
PyroExpress 59 min

DOP8785BB | COAL BLACK
8 999 pln

Izolacja termiczna piekarnika PERFECT INSULATION, powolne
zamykanie drzwi SOFT CLOSE, zimne drzwi piekarnika COLD
DOOR z czterema szybami (możliwość demontażu)
Funkcja „Regulowany Grill” z 4 poziomami mocy
Akcesoria: sześciopoziomowe drabinki boczne, prowadnice
teleskopowe, 2 duże i 2 małe ruszty, głęboka blacha

Wymiary do montażu (mm): W. 585 x Sz. 560 x G. 555
DOP8785X | PLATINUM DOP8785A | ABSOLUTE BLACK
8 999 pln
8 999 pln
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PIEKARNIK MULTIFUNKCYJNY PLUS Z PYROLIZĄ
ORAZ FUNKCJĄ PERFECT SENSOR
DOP8780X
Najwyższej klasy piekarnik z termoobiegiem,
automatycznymi funkcjami CHEF, pieczeniem w
niskiej temperaturze i pyrolizą
Intuicyjna obsługa, wyświetlacz Conasseisseur, menu w języku
polskim, pojemność 73 l
12 funkcji pieczenia, w tym Multifunkcje+ i pieczenie chleba
Tryb Chef z użyciem sondy Perfect Sensor: automatyczne
przygotowywanie 15 rodzajów potraw
Przewodnik kulinarny do pieczenia 35 rodzajów potraw, tryb
pieczenia w niskiej temperaturze dla 10 rodzajów potraw
Funkcja suszenia oraz funkcja szabasowa
3 tryby automatycznego czyszczenia pyrolitycznego w tym
PyroExpress 59 min
DOP8780X | PLATINUM
7 999 pln

Izolacja termiczna piekarnika PERFECT INSULATION, powolne
zamykanie drzwi SOFT CLOSE, zimne drzwi piekarnika COLD
DOOR z czterema szybami (możliwość demontażu)
Funkcja „Regulowany Grill” z 4 poziomami mocy
Akcesoria: sześciopoziomowe drabinki boczne, prowadnice
teleskopowe, 2 bezpieczne ruszty, głęboka blacha
Wymiary do montażu (mm): W. 585 x Sz. 560 x G. 555

Panel kontrolny Connaisseur z kolorowym

Czujnik wilgotności Perfect Sensor

wyświetlaczem TFT
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PIEKARNIK MULTIFUNKCYJNY PLUS Z PYROLIZĄ
ORAZ FUNKCJĄ PERFECT SENSOR
DOP8574G
Najwyższej klasy piekarnik z termoobiegiem,
automatycznymi funkcjami CHEF, pieczeniem w
niskiej temperaturze i pyrolizą
Intuicyjna obsługa, wyświetlacz Epicurien, menu w języku
polskim, pojemność 73 l
12 funkcji pieczenia, w tym Multifunkcje+ i pieczenie chleba
Tryb Chef z użyciem sondy Perfect Sensor: automatyczne
przygotowywanie 15 rodzajów potraw
Przewodnik kulinarny do pieczenia 35 rodzajów potraw, tryb
pieczenia w niskiej temperaturze dla 10 rodzajów potraw
Funkcja suszenia oraz funkcja szabasowa
3 tryby automatycznego czyszczenia pyrolitycznego w tym
PyroExpress 59 min
Izolacja termiczna piekarnika PERFECT INSULATION, powolne
zamykanie drzwi SOFT CLOSE, zimne drzwi piekarnika COLD
DOOR z czterema szybami (możliwość demontażu)

DOP8574G | IRON GREY
6 599 pln

Funkcja „Regulowany Grill” z 4 poziomami mocy
Akcesoria: sześciopoziomowe drabinki boczne, prowadnice
teleskopowe, 2 duże i 2 małe ruszty, głęboka blacha
Wymiary do montażu (mm): W. 585 x Sz. 560 x G. 555
DOP8574A | ABSOLUTE BLACK
6 599 pln

DOP8574W | PURE WHITE
6 599 pln

DOP8574X | PLATINUM
6 599 pln
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PIEKARNIK MULTIFUNKCYJNY PLUS Z PYROLIZĄ
ORAZ FUNKCJĄ PERFECT SENSOR
DOP8360W
Najwyższej klasy piekarnik z termoobiegiem,
automatycznymi funkcjami CHEF, pieczeniem w
niskiej temperaturze i pyrolizą
Intuicyjna obsługa, wyświetlacz Gourmet, pojemność 73 l
11 funkcji pieczenia, w tym Multifunkcje+ i pieczenie chleba
Tryb Chef z użyciem sondy Perfect Sensor: automatyczne
przygotowywanie 6 rodzajów potraw
Przewodnik kulinarny do pieczenia 35 rodzajów potraw, tryb
pieczenia w niskiej temperaturze dla 10 rodzajów potraw
Funkcja suszenia oraz funkcja szabasowa
3 tryby automatycznego czyszczenia pyrolitycznego w tym
PyroExpress 59 min
Izolacja termiczna piekarnika PERFECT INSULATION, powolne
zamykanie drzwi SOFT CLOSE, zimne drzwi piekarnika COLD
DOOR z czterema szybami (możliwość demontażu)

DOP8360W | PURE WHITE
5 299 pln

Funkcja „Regulowany Grill” z 4 poziomami mocy
Akcesoria: sześciopoziomowe drabinki boczne, prowadnice
teleskopowe, 2 duże i 2 małe ruszty, głęboka blacha
Wymiary do montażu (mm): W. 585 x Sz. 560 x G. 555

DOP8360A | ABSOLUTE BLACK
5 299 pln

DOP8360G | IRON GREY
5 299 pln

Regulowany Grill Omega
Możliwość ustawienia mocy grilla. Idealny
do gotowania zapiekanych potraw.

DOP8360X | PLATINUM
5 299 pln
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PIEKARNIK MULTIFUNKCYJNY PLUS
Z PYROLIZĄ

DOP7559X
Multifunkcyjny piekarnik z termoobiegiem,
pieczeniem w niskiej temperaturze i pyrolizą
Intuicyjna obsługa, wyświetlacz Epicurien, menu w języku
polskim, pojemność 73 l
11 funkcji pieczenia, w tym Multifunkcje+ i pieczenie chleba
Przewodnik kulinarny do pieczenia 35 rodzajów potraw
Tryb pieczenia w niskiej temperaturze dla 10 rodzajów potraw,
funkcja suszenia i funkcja szabasowa
3 tryby automatycznego czyszczenia pyrolitycznego w tym
PyroExpress 59 min
Izolacja termiczna piekarnika PERFECT INSULATION, powolne
zamykanie drzwi SOFT CLOSE, zimne drzwi piekarnika COLD
DOOR z czterema szybami (możliwość demontażu)
Funkcja „Regulowany Grill” z 4 poziomami mocy

DOP7559X | PLATINUM
5 999 pln

Akcesoria: sześciopoziomowe drabinki boczne, prowadnice
teleskopowe, 2 bezpieczne ruszty, głęboka blacha
Wymiary do montażu (mm): W. 585 x Sz. 560 x G. 555

Ciche domykanie drzwi Soft Close
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PIEKARNIK MULTIFUNKCYJNY PLUS
Z PYROLIZĄ
DOP7350A
Multifunkcyjny piekarnik z termoobiegiem,
pieczeniem w niskiej temperaturze i pyrolizą
Intuicyjna obsługa, wyświetlacz Gourmet, pojemność 73 l
11 funkcji pieczenia, w tym Multifunkcje+ i pieczenie chleba
Przewodnik kulinarny do pieczenia 15 rodzajów potraw
Tryb pieczenia w niskiej temperaturze dla 10 rodzajów potraw,
funkcja suszenia i rozmrażania
3 tryby automatycznego czyszczenia pyrolitycznego w tym
PyroExpress 59 min
Izolacja termiczna piekarnika PERFECT INSULATION, powolne
zamykanie drzwi SOFT CLOSE, zimne drzwi piekarnika COLD
DOOR z czterema szybami (możliwość demontażu)
Funkcja „Regulowany Grill” z 4 poziomami mocy

DOP7350A | ABSOLUTE BLACK
4 699 pln

Akcesoria: sześciopoziomowe drabinki boczne, teleskopowe
przedłużenie blachy, 2 duże i 2 małe ruszty, głęboka blacha
Wymiary do montażu (mm): W. 585 x Sz. 560 x G. 555

Po

Ruszt do podlewania potraw

Przed

Pyroliza
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PIEKARNIKI MULTIFUNKCYJNE PLUS
Z PYROLIZĄ
DOP7231A
Multifunkcyjny piekarnik z termoobiegiem,
pieczeniem w niskiej temperaturze i pyrolizą
Intuicyjna obsługa. wyświetlacz LED Blanc, pojemność 73 l
8 funkcji pieczenia, w tym Multifunkcje+, pieczenie z
termoobiegiem lub grill
Tryb pieczenia w niskiej temperaturze dla 10 rodzajów potraw
Funkcja rozmrażania i utrzymywania temperatury
3 tryby automatycznego czyszczenia pyrolitycznego
PyroExpress 59 min
Izolacja termiczna piekarnika PERFECT INSULATION, powolne
zamykanie drzwi SOFT CLOSE, zimne drzwi piekarnika COLD
DOOR z czterema szybami (możliwość demontażu)
Funkcja „Regulowany Grill” z 4 poziomami mocy
Akcesoria: sześciopoziomowe drabinki boczne, prowadnice
teleskopowe, 2 duże i 2 małe ruszty, głęboka i płytka blacha

DOP7231A | ABSOLUTE BLACK
4 399 pln

Wymiary do montażu (mm): W. 585 x Sz. 560 x G. 555

DOP7220X
Multifunkcyjny piekarnik z termoobiegiem i
pyrolizą
Intuicyjna obsługa, wyświetlacz LED Blanc, pojemność 73 l
9 funkcji pieczenia, w tym Multifunkcje+, pieczenie z
termoobiegiem oraz pieczenie chleba
Funkcja rozmrażania i utrzymywania temperatury
2 tryby automatycznego czyszczenia pyrolitycznego
Izolacja termiczna piekarnika PERFECT INSULATION, powolne
zamykanie drzwi SOFT CLOSE, zimne drzwi piekarnika COLD
DOOR z czterema szybami (możliwość demontażu)
Funkcja „Regulowany Grill” z 4 poziomami.
Akcesoria: sześciopoziomowe drabinki boczne, 2 bezpieczne
ruszty, głęboka i płytka blacha, prowadnice teleskopowe
(dostarczane oddzielnie)
Wymiary do montażu (mm): W. 585 x Sz. 560 x G. 555

De Dietrich / PIEKARNIKI Z PYROLIZĄ

38

DOP7220X | PLATINUM
3 899 pln

PIEKARNIK MULTIFUNKCYJNY PLUS

DOE7560X
Multifunkcyjny piekarnik z przewodnikiem
kulinarnym i pieczeniem w niskiej temperaturze
Intuicyjna obsługa, wyświetlacz Epicurien, menu w języku
polskim, pojemność 73 l
12 funkcji pieczenia, w tym Multifunkcje+, utrzymywanie temperatury
i pieczenie chleba
Przewodnik kulinarny do pieczenia 35 rodzajów potraw
Tryb pieczenia w niskiej temperaturze dla 10 rodzajów potraw
Funkcja rozmrażania, suszenia oraz szabasowa
Izolacja termiczna piekarnika PERFECT INSULATION, powolne
zamykanie drzwi SOFT CLOSE
Emalia Easy Clean ułatwiająca czyszczenie piekarnika
Funkcja „Regulowany Grill” z 4 poziomami mocy
Akcesoria: sześciopoziomowe drabinki boczne, prowadnice
teleskopowe, 2 duże i 2 małe ruszty, głęboka i płytka blacha

DOE7560A | ABSOLUTE BLACK
4 299 pln

Wymiary do montażu (mm): W. 585 x Sz. 560 x G. 555

DOE7560X | PLATINUM
4 299 pln
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PIEKARNIKI KOMPAKTOWE
Piekarniki kompaktowe są starannie zaprojektowane, aby pasowały do innych
produktów z kolekcji i tworzyły idealną całość niezależnie od miejsca montażu.
Posiadają idealnie dopasowane uchwyty oraz pokrętła, można je również umieścić
obok standardowych piekarników o wysokości 60 cm.

Nowy kompaktowy piekarnik pyrolityczny z funkcją 100 % pary.
Dzięki technologii inspirowanej profesjonalną gastronomią piekarniki
z linii DKR7580 dają możliwość wyboru między różnymi metodami
przygotowania żywności-Mulifunkcja Plus, Pieczenie łączone z parą
lub gotowanie na parze. Oferuje dwa tryby pieczenia: Steam Expert
i przewodnik kulinarny. W trybie Steam Expert można ustawić
wszystkie parametry ręcznie. W trybie Przewodnik kulinarny trzeba
tylko wybrać odpowiednie danie i ustawić wagę produktu. Piekarnik
automatycznie wybierze program, temperaturę, czas gotowania (w
tym ilość pary) i na koniec przygotowuje zdrowe oraz pożywne danie.

Piekarnik pyrolityczny Multifunkcja Plus.
W 40-litrowej komorze piekarnika możesz upiec jak w piekarniku
o tradycyjnym rozmiarze. Ma 10 trybów pracy, w tym funkcja
“Pieczenia chleba” która pozwala przygotować złociste i chrupiące
pieczywo. Kulinarny przewodnik oferuje 15 opcji automatycznego
przygotowania żywności, dzięki czemu możesz mieć pewność
sukcesu bez względu na potrawę którą przygotowujesz.

Kuchenki mikrofalowe
Chcesz szybko rozmrozić jedzenie? Chcesz ogrzewać lub
podgrzać dwa posiłki w tym samym czasie? Nic nie może
się równać z kuchenką mikrofalową która zachowuje smak i
właściwości odżywcze żywności. Połączenie grilla z czterema
ustawieniami i pieczenie gorącym powietrzem powoduje ,że
mikrofalówki De Dietrich potrafią automatycznie przygotować 10
różnych zaprogramowanych rodzajów potraw.

Piekarnik parowy
Zupełnie nowa metoda gotowania pozwala utrzymać w posiłku
wszystkie ważne witaminy, minerały, smak, konsystencje i kolor. Ty
też możesz się cieszyć tą wyjątkową , delikatną i zdrową metodą
gotowania , która jest powszechnie uznawana i doceniana przez
cały świat kulinarny.
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PIEKARNIKI KOMPAKTOWE
DKR7580X
Unikalne połączenie kompaktowego
piekarnika z termoobiegiem, parą oraz
czyszczeniem pyrolitycznym
Intuicyjna obsługa, wyświetlacz Epicurien, menu w języku
polskim, pojemność 40 l
11 funkcji pieczenia, 3 funkcje pieczenia połączone z parą, 1
funkcja gotowania w 100% na parze
Przewodnik kulinarny do pieczenia 93 rodzaje potraw, 38
programów pieczenie + para i 25 do 100% gotowania na
parze
Automatyczne otwieranie zbiornika na wodę z
podświetlonym wskaźnikiem poziomu wody

DKR7580X | PLATINUM
7 999 pln

2 tryby automatycznego czyszczenia pyrolitycznego
Izolacja termiczna piekarnika PERFECT INSULATION
Zimne drzwi piekarnika COLD DOOR z czterema szybami
Funkcja „Regulowany Grill” z 4 poziomami mocy
Kompaktowe wymiary, wysokość tylko 45 cm
Akcesoria: trzypoziomowe drabinki boczne, bezpieczny ruszt,
głęboka blacha, perforowana płyta ze stali nierdzewnej do
gotowania na parze
Wymiary do montażu (mm): W. 450 x Sz. 560 x G. 550

100% Pary

Połączenie pieczenia z parą przygotuje
zdrowe i smaczne potrawy
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DKR7580A | ABSOLUTE BLACK
7 999 pln

PIEKARNIKI KOMPAKTOWE
DKV7340A
Urządzenie do gotowania na parze
Intuicyjna obsługa. Wyświetlacz Gourmet
8 programów gotowania na parze
Dostępne temperatury gotowania: 55, 60, 75, 80, 85, 90, 95
i 100 °C
Elektronicznie sterowane nasycenie parą
Parownik teflonowy, wnętrze ze stali nierdzewnej oraz
dozowanie wody bez pompki gwarantuje długą żywotność
tego piekarnika
DKV7340A | ABSOLUTE BLACK
5 699 pln

Zdrowa obróbka termiczna żywności, która zachowuje
wszystkie witaminy i minerały
Kompaktowe wymiary, wysokość tylko 45 cm
Pojemność 29 l
Akcesoria: bezpieczny ruszt, perforowana płyta ze stali
nierdzewnej do gotowania na parze
Wymiary do montażu (mm): W. 450 x Sz. 560 x G. 550

DKV7340X | PLATINUM
5 699 pln

100% Pary
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KOMPAKTOWE KUCHENKI MIKROFALOWE
DKC7340BB
Kompaktowa kuchenka mikrofalowa z
grillem
Intuicyjna obsługa. Wyświetlacz Gourmet
4 sposoby przyrządzania posiłków, w tym 2 tryby
mikrofalówki z grillem
Automatyczne przygotowywanie 14 rodzajów potraw
Pamięć na 3 własne ustawienia, timer do 60 min.
z możliwością opóźnionego startu
3 programy szybkiego rozmrażania Speed Defrost
DKC7340BB | COAL BLACK
5 299 pln

Moc mikrofal: 1000 W, moc grzałki kołowej: 1700 W
System Quattro: 4 emitery zapewniające doskonałe
rozpraszanie mikrofal
Funkcja „Regulowany Grill” z 4 poziomami mocy
Zdejmowany talerz obrotowy i składany grill, emaliowane
wnętrze
Akcesoria: trzypoziomowe drabinki boczne, kratka grillowa,
szklana brytfanna

DKC7340G | IRON GREY
5 299 pln

Wymiary do montażu (mm): W. 450 x Sz. 560 x G. 550

DKC7340A | ABSOLUTE BLACK
5 299 pln

DKC7340X | PLATINUM
5 299 pln

System Quattro

DKC7340W | PURE WHITE
5 299 pln
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KOMPAKTOWE KUCHENKI MIKROFALOWE
DKE7335X
Kompaktowa kuchenka mikrofalowa
Intuicyjna obsługa. Wyświetlacz Gourmet
Automatyczne przygotowywanie 4 rodzajów potraw
Pamięć na 3 własne ustawienia
3 programy szybkiego rozmrażania Speed Defrost
Timer do 60 min, z możliwością opóźnionego startu
Moc mikrofal: 1000 W
System Quattro: 4 emitery zapewniające doskonałe rozpraszanie
mikrofal

DKE7335X | PLATINUM
4 799 pln

Emaliowane wnętrze, Pojemność 40 litrów
Akcesoria: 1 ruszt, zdejmowany talerz obrotowy
Wymiary do montażu (mm): W. 450 x Sz. 560 x G. 550

DKE7335A | ABSOLUTE BLACK DKE7335W | PURE WHITE
4 799 pln
4 799 pln

SZUFLADY GRZEWCZE
DWD7400B
Szuflada grzewcza na naczynia
Funkcja utrzymywania temperatury
System Push Pull: łatwe do otwierania i zamykania
Pojemność 24 l
Cyrkulacja gorącego powietrza
Regulowany termostat od 30 °C do 70 °C

DWD7400B | ABSOLUTE BLACK
3 399 pln

Dioda zasilania
System wysuwania „QUADRO“
Maksymalne obciążenie 20 kg
Zdejmowane szklane dno dla łatwego czyszczenia
Wymiary do montażu (mm): W. 140 x Sz. 560 x G. 550
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EKSPRESY CIŚNIENIOWE DO ZABUDOWY

DKD7400X
ekspres ciśnieniowy do zabudowy
Intuicyjna obsługa
Dotykowy panel sterowania
Regulacja grubości mielenia kawy, ilości wody, ilości kawy,
temperatury i napełnienia kubka
Wybór 3 wielkości kawy (espresso, średnia, duża)
Funkcja Cappuccino, Macchiato oraz spienionego mleka
Możliwość jednoczesnego przygotowania dwóch filiżanek
Spieniacz do mleka

DKD7400X | PLATINUM
11 999 pln

Ciśnienie pompy do 15 bar
Wyjmowany zasobnik na wodę 1,8 l, pojemnik na kawę
ziarnistą 200 g, pojemnik na fusy
Wymiary do montażu (mm): W. 450 x Sz. 560 x G. 550

Pojemnik na mleko do funkcji
CAPPUCCINO / CAFFÉ LATTÉ

DKD7400A | ABSOLUTE BLACK
11 999 pln
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KUCHENKI MIKROFALOWE DO ZABUDOWY
Wysokiej jakości przygotowywanie posiłków i łatwa obsługa urządzeń to filary marki De Dietrich.
Te kuchenki mikrofalowe zostały starannie zaprojektowane, aby zaspokoić zapotrzebowanie na
szybkie posiłki każdego dnia. Modele do zabudowy są wyposażone w zestaw montażowy do
umieszczenia w standardowym otworze nad piekarnikiem.

Nowy panel sterowania

System Quattro

Zaawansowana elektronika sprawia, że obsługa jest tak łatwa jak
w przypadku klasycznych piekarników De Dietrich. Wyświetlane
instrukcje są dokładne i łatwe do odczytania. Wszystkie dostępne
funkcje są wyraźnie widoczne na białym elektronicznym
wyświetlaczu. Oprócz programu delikatnego rozmrażania mamy
do dyspozycji 6 programów z wieloma opcjami szybkiego
przygotowania posiłków.

Cztero punktowy system dystrubycji zapewnia optymalne
rozproszenie mikrofal w urządzeniu. Rezultatem jest równomierne
rozmrażanie, gotowanie i podgrzewanie żywności.

System zapobiegania kondensacji pary
Dzięki zastosowaniu wewnętrznego strumienia powietrza system
zapobiega skraplaniu się wilgoci na wewnętrzych drzwiach
mikrofalówki. Zapewnia to dobrą widoczność środka mikrofalówki
podczas przygotowania posiłku.
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KUCHENKI MIKROFALOWE DO ZABUDOWY
DME7121A
Kuchenka mikrofalowa do zabudowy
Elektroniczne sterowanie, wyświetlacz LCD
Pamięć na 3 własne ustawienia
7 sposobów przyrządzania posiłków, w tym 2 programy
automatyczne: Świeże warzywa / Ryba
6 stopni ustawienia mocy
Automatyczne rozmrażanie w oparciu o wagę produktu
DME7121A | ABSOLUTE BLACK
2 999 pln

Timer do 60 minut z funkcją opóźnionego startu
Moc mikrofal 900W
System Quattro: 4 generatory zapewniające doskonałe
rozpraszanie mikrofal
Wnętrze ze stali nierdzewnej, pojemność 26 litrów
1 zdejmowany talerz obrotowy o średnicy 30 cm

DME7121X | PLATINUM
2 999 pln

Wymiary do montażu (mm): W. 380 x Sz. 560 x G. 550

DME7121W | PURE WHITE
2 999 pln

DME7120X
Kuchenka mikrofalowa do zabudowy
Elektroniczne sterowanie, wyświetlacz LCD
Pamięć na 3 własne ustawienia
7 sposobów przyrządzania posiłków, w tym 2 programy
automatyczne: Świeże warzywa / Ryba
6 stopni ustawienia mocy
Automatyczne rozmrażanie w oparciu o wagę produktu
DME7120X | PLATINUM
2 799 pln

Time do 60 minut z funkcją opóźnionego startu
Moc mikrofal 900W
System Quattro: 4 generatory zapewniające doskonałe
rozpraszanie mikrofal
Wnętrze ze stali nierdzewnej, pojemność 26 litrów
1 zdejmowany talerz obrotowy o średnicy 30 cm
Wymiary do montażu (mm): W. 380 x Sz. 560 x G. 550
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PŁYTY GRZEWCZE
Płyty indukcyjne horiZone ze zintegrowanym okapem
Płyty indukcyjne horiZone oraz funkcją Play
Płyty indukcyjne horiZone z funkcją Perfect Sensor
Płyty indukcyjne horiZone Chef Tactilium
Płyty indukcyjne horiZone
Płyty indukcyjne
Płyty indukcyjno-gazowe
Płyty ceramiczne
Płyty gazowe

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA
DLA NIEZWYKŁYCH DOZNAŃ
KULINARNYCH

PŁYTY INDUKCYJNE
Po ponad dwóch dekadach doskonalenia technologii indukcyjnej, De Dietrich pokonuje granicę
gotowania bezpolowego, dzięki nowej, unikalnej konstrukcji opartej na technologii horiZone. De
Dietrich wykorzystuje innowacje, które zapewniają doskonałą funkcjonalność. Kolekcja nowych
płyt grzewczych z zaawansowaną technologią pozwoli Ci zatem zrealizować Twoje najśmielsze
kulinarne fantazje.

Ekskluzywna technologia Perfect Sensor,
dokładny pomiar temperatury firmy De
Dietrich.

Technologia Perfect Sensor. Gotowanie
z dokładnością do jednego stopnia dla
wyjątkowych doznań kulinarnych.

Przyrządzanie posiłków z pomocą bezprzewodowej termosondy,
w którą wyposażona jest płyta grzewcza, pozwoli Ci osiągnąć
rezultaty godne szefa kuchni. Sonda Perfect Sensor mierzy
temperaturę w potrawie w sposób ciągły i automatycznie
reguluje wszystkie parametry przygotowania potraw z najwyższą
dokładnością. Sonda łączy się z płytą za pomocą technologii
Bluetooth, a aktywuje się ją za pomocą dedykowanego
przycisku na panelu sterowania. Wszystkie niezbędne informacje,
przesyłane do płyty w czasie rzeczywistym, można sprawdzić za
pośrednictwem wyświetlacza cyfrowego na panelu sterowania.
Aktualna temperatura potrawy wyświetlana jest z dokładnością
jednego stopnia.

Płyta z sondą Perfect Sensor oferuje dwa tryby gotowania:
Tryb manualny do przygotowywania przepisów. Po prostu ustaw
żądaną temperaturę gotowania, a zostanie ona wyświetlona
na cyfrowym wyświetlaczu płyty grzewczej. Następnie płyta
zasygnalizuje dźwiękiem osiągnięcie wymaganej temperatury i
możliwość dalszego regulowania mocy strefy gotowania.
Tryb automatyczny z pięcioma zaprogramowanymi funkcjami
z bezpośrednim dostępem. W zależności od wybranego
rodzaju żywności zaprogramowana temperatura wyświetla
się automatycznie. Następnie możemy ustawić doskonałe
rozpuszczanie czekolady, gotowanie potraw sous vide,
utrzymywanie temperatury, duszenie lub gotowanie, a to wszystko
z gwarancją absolutnie doskonałych wyników.

Dostarczane z płytą grzewczą:
Bezprzewodowa sonda Bluetooth z
silikonowym uchwytem na różne typy
naczynia (wysokie garnki, patelnia, etc.)
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Nowe płyty indukcyjne z sondą Perfect Sensor.
Nowe płyty De Dietrich są wyposażone w bezprzewodowy czujnik
temperatury, co w połączeniu z cyfrowym wyświetlaczem na panelu
sterowania oferuje zupełnie nowe możliwości kulinarne i przynosi rezultaty
godne szefa kuchni.

TRYB SONDY MANUALNEJ
Regulowana temperatura do 180 °C

TRYB PODGRZEWANIA
Standardowo 70 °C, z możliwością
regulacji od 65 do 80 °C

TRYB ROZPUSZCZANIA
Standardowo 50 °C, regulowana do
70 °C

GOTOWANIE SOUS VIDE
Standardowo 60 °C, z możliwością
regulacji od 45 do 85 °C

WOLNE GOTOWANIE
80 °C, regulowana do 90 °C

TRYB WRZENIA
100 °C
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PŁYTY INDUKCYJNE

horiZonePlay - najlepszy system modułowy

Nowe, intuicyjne i przejrzyste sterowanie

Marka De Dietrich opracowała wysokiej jakości akcesoria do
modeli horiZonePlay. Na płycie indukcyjnej horiZonePlay o dowolnej
szerokości od 65 do 90 cm można ustawić duży grill, planchę lub
deskę do krojenia Sologne wykonaną z wysokiej jakości twardego
drewna. Deska do krojenia jest standardową częścią wyposażenia
tych płyt. Grill oraz plancha są dostępne osobno. Akcesoria
horiZonePlay są zabezpieczone przed przemieszczaniem się na
płycie dzięki metalowej szynie prowadzącej na tylnej krawędzi
płyty.

Szybkość i przejrzystość sterowania oferowana przez nowe
płyty De Dietrich przeniosła się na nowy poziom. Aby
rozpocząć gotowanie wystarczy położyć patelnię na płycie i
wybrać wymagany poziom mocy na panelu sterowania. Płyta
wykrywa naczynia automatycznie – dzięki czemu nie ma
potrzeby wybierania strefy gotowania. Nowe panele sterujące
są wyposażone w wyraźne, kontrastowe elementy oraz biały
wyświetlacz na czarnym szkle. Znajdziemy tutaj także przydatne
funkcje jak ICS, Recall lub Switch.

Opcjonalne
akcesoria do płyt
horiZonePlay:
Grill (DAI7002S)
i Plancha
(DAI7003S)

Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie
– opatentowany system 10 zabezpieczeń
De Dietrich wyposażył płyty indukcyjne w opatentowany system
10 zabezpieczeń: ochrona przed przegrzaniem i zapłonem oleju,
zabezpieczenie przed zalaniem, blokada panelu sterowania,
wskaźnik
ciepła
resztkowego,
system
automatycznego
wyłączania, automatyczne wykrywanie naczyń, wykrywanie
małych metalowych obiektów, ochrona przeciwprzepięciowa,
ochrona podnapięciowa i detekcja nieprawidłowego połączenia
do sieci elektrycznej. Te elementy nie tylko Cię chronią podczas
użytkowania płyty indukcyjnej, ale także pomagają przy
czyszczeniu.

DAI7003S

899 pln

DAI7002S

899 pln
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Tryb Solo
Powierzchnia płyty kuchennej staje się
jedną dużą strefą gotowania. Możesz
ją wykorzystać do gotowania w różnej
wielkości
naczyniach.
Ustawienia
parametrów gotowania jest proste i
szybkie dzięki dotykowemu panelowi
sterowania umieszczonemu w centralnej
części płyty.

Tryb Duo
Powierzchnia płyty jest podzielona na
dwie oddzielne strefy grzejne o wymiarach
40x23 cm. Dla każdej strefy można ustawić
indywidualne ustawienia temperatury i
czasu gotowania. Ten tryb jest idealny
do gotowania na jednej strefie w dużym
naczyniu, wykorzystując drugą strefę do
gotowania w mniejszych naczyniach.

Tryb Trio
Obszar płyty jest podzielony na trzy
strefy w tym jedna ma wymiar 40x23 cm.
Dla każdej strefy możesz indywidualnie
ustawić temperaturę i czas gotowania. Na
przykład możesz wykorzystać duże pole
na smażenie na patelni, na drugim polu
gotować ziemniaki lub warzywa, a trzecie
pole wykorzystać do podgrzewania sosu.

Tryb Quattro
Powierzchnia płyty jest podzielona na
cztery niezależne strefy gotowania. Dla
każdego pola możesz ustawić niezależnie
temperaturę i czas gotowania.

Płyta indukcyjna
horiZoneChef Tactilium.
Niekończąca się
przestrzeń dla Twojej
wyobraźni kulinarnej.
Płyta indukcyjna horiZoneChef Tactilium
jest klejnotem wśrod płyt horiZone,
który przesuwa granice możliwości
stref bezpolowych. Nowa i wyjątkowa
konstrukcja tej płyty oferuje cztery
oddzielne tryby gotowania, co daje
możliwość wielu kombinacji z naczyniami
kuchennymi podczas gotowania. Masz
możliwość korzystania z jednej, dwóch,
trzech lub czterech stref gotowania.

Rewolucyjna funkcja
Automatycznego
wykrywania naczyń.
HoriZoneChef Tactilium była inspirowana tą
samą technologią, która była użyta przy
płycie Piano. Funkcja Automatycznego
wykrywania
naczyń
błyskawicznie
wykrywa naczynia na powierzchnii
płyty. Nie ma znaczenia gdzie postawisz
naczynie i czy w trakcie gotowania
przestawisz naczynie na inne miejsce.
System bezbłędnie i szybko wykryje
lokalizację naczynia.

Wyświetlacz Tactilium. Gotowy na wyjątkowe
doświadczenia kulinarne.
Nowe płyty z kolekcji Iron Grey, horiZoneChef Tactilium i horiZonePlay to szczyt możliwości
technologicznych wśród płyt indukcyjnych. Łączą w sobie elegancki design z najnowszą
technologią i wyposażone są w nowoczesny panel sterowania. Jasność i duży kontrast
wrażliwego interfejsu dotykowego ułatwia czytanie wyświetlanych opisów funkcji. Łatwo
ustawisz wszystkie parametry gotowania przez dotknięcie wyświetlacza z innowacyjnym
sterowaniem typu"Slider".
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Płyty indukcyjne
horiZonePlay i płyty
grillowe

Na dużej powierzchni grillowej można przygotować
kilka potraw jednocześnie. Gotowanie dla dużej
ilości osób nigdy nie było prostsze i przyjemniejsze.
Dzięki płytom grillowym uzyskasz doskonały smak
grillowanych potraw.

Grillowanie nigdy nie było tak łatwe i
innowacyjne, jak z płytami horiZone. Każda
z tych płyt posiada co najmniej jedną
strefę do gotowania horiZone. Modułowa
powierzchnia do gotowania o wymiarach
40x23 cm jest najbardziej zaawansowaną
strefą gotowania na rynku, składającej się
z sześciu induktorów, znajdujących się
wewnątrz płyty grzewczej. Płyty indukcyjne
horiZone dostępne są w szerokościach 90,
80 oraz 65 cm, a ich standardową częścią
wyposażenia jest luksusowa drewniana
deska do krojenia z regionu francuskiego
Sologne. Do płyty grzewczej można
dokupić grill z litego żeliwa lub planchę.
Ich rozmiar jest przystosowany do strefy
gotowania horiZone. Stalowa szyna z
tyłu płyty zapobiega niepożądanemu
przemieszczaniu się po szkle.

Szybkie i równomierne rozprowadzanie ciepła
Wszystkie składniki grillowane są równomiernie, dzięki
szybkiemu rozprowadzaniu ciepła na całej powierzchni
strefy gotowania. Więc zawsze osiągniesz świetne
rezultaty.

Mniej oleju, zdrowsze gotowanie
Dzięki nieprzywierającej powierzchni, do przygotowania
potraw potrzebujesz tylko minimalną ilość tłuszczu.
Dzięki temu Twoje jedzenie będzie zdrowsze i
smaczniejsze.

Łatwe czyszczenie, wydajne gotowanie
Plancha oraz grill są wykonane z materiału
zapobiegającego przywieraniu, więc ich konserwacja
jest bardzo prosta i szybka.

Plancha lub grill żeliwny świetnie nadają
się do przygotowywania potraw, takich
jak małże, świeże owoce morza, ryby,
warzywa, kiełbasy, naleśniki, omlety, tortille
lub po prostu porządny kawałek mięsa!

Najwyższe standardy bezpieczeństwa.
Podczas sprzątania pomoże funkcja Clean
Lock, która blokuje wszystkie sterowniki płyty
na jedną minutę.
Wszystkie
płyty
De
Dietrich
są
wyposażone w pakiet 10 funkcji
bezpieczeństwa,
które
zapewniają
ochronę w następujących przypadkach:
Zabezpieczenie przed przegrzaniem:
Temperatura na płycie nie przekroczy
temperatury 300 °C. Taka funkcja
uniemożliwia m.in. samozapłon oleju.
Zabezpieczenie przed wykipieniem: gdy
nastąpi wykipienie i płyn dostanie się na
panel sterowania system automatycznie
wyłączy strefę gotowania.
Blokada panelu sterowania: zapobiega
przypadkowemu
włączeniu
płyty.
Szczególnie istotna jako zabezpieczenie
przed przypadkowym włączeniem przez
dzieci.
Wskaźnik ciepła resztkowego: po
dłuższym czasie, strefa gotowania może
być mocno rozgrzana. W przypadku
temperatury na polu grzewczym większej

niż 65 °C, na panelu sterowania wyświetla
się litera "H".
Automatyczne wyłączanie płyty: ten
system automatycznie wyłącza płytę, jeżeli
zapomnisz zrobić to samemu.
Automatyczne wykrywanie naczyń: płyta
wyłączy się w ciągu jednej minuty jeżeli
nie wykryje naczynia na strefie gotowania.
Zasygnalizuje to migający panel LED.
Wykrywanie małych naczyń: elementy
poniżej 10 cm średnicy nie będą wykrywane,
co zapobiega włączeniu płyty, np. przez
położenie na niej sztućców.
Wykrywanie podnapięcia: płyta jest
w stanie wykryć zbyt niskie napięcie
zasilania*.
Wykrywanie
przepięcia:
funkcja
zapewnia ochronę obwodów elektrycznych,
zwłaszcza podczas burzy*.
Wykrywanie
nieprawidłowych
podłączeń do sieci: w przypadku
nieprawidłowego podłączenia płyty do
sieci energetycznej usłyszysz sygnał
dźwiękowy i płyta automatycznie włączy
zabezpieczenie obwodów elektrycznych*.
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Uwaga: w takim przypadku nie należy
pod żadnym pozorem włączać ponownie
płyty, dopóki nie zostanie poprawione
podłączenie zgodnie z instrukcją obsługi.

* Zgodnie z normą PN-EN 50160 (z późniejszymi
zmianami), PN-EN 60038 (z późniejszymi
zmianami), dyrektywa 96/92/EC UN.

PŁYTA INDUKCYJNA HORIZONE 80 CM
ZE ZINTEGROWANYM OKAPEM

DPI7888BH
Płyta indukcyjna 80 cm z dwoma polami
horiZone i zintegrowanym okapem
Powierzchnia z czarnego szkła, kratka zintegrowanego okapu
wykonana z czarnego metalu z matowym wykończeniem
4 niezależne strefy gotowania połączone w 2 pola horiZone
40x23 cm / 4 kW
Całkowity pobór mocy 7,4 kW
Intuicyjna obsługa z wyświetlaczem White on Black,
automatyczne wykrywanie naczyń
20 poziomów mocy, 4 standardowe ustawienia mocy, w tym
Boost

DPI7888BH | COAL BLACK
14 999 pln

10 funkcji bezpieczeństwa
Funkcje Booster i Timer dla każdej z czterech stref gotowania
Funkcje: Boil, Timer, Recall, Clean Lock
Zintegrowany okap:
Sterowanie dotykowe ze sliderem i wskaźnikiem zasilania LED
4 poziomy mocy, w tym Boost
Opóźnione wyłączenie okapu
Moc wyciągu: 350-500 m3/h (Boost do 680 m3/h)
Poziom hałasu 54-58 db(A)
Klasa Energetyczna A++
W zestawie:

Wymiary do montażu (mm): W. 218-780 x Sz. 745 x G. 490
Wymiary urządzenia pod blatem (mm): W. 218-780 x Sz. 745 x G.
537
** Więcej informacji oraz rysunki montażowe można znaleźć na:
www.dedietrichpolska.pl

Płyta indukcyjna, silnik okapu, ozdobna kratka żeliwna
Kompletny zestaw akcesoriów montażowych
AS0073984 - 2 szt. filtrów węglowych
2 szt. filtrów przeciwtłuszczowych
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PŁYTA INDUKCYJNA 90 CM
HORIZONE PLAY

DPI7969XS
Płyta indukcyjna o szerokości 90 cm z trzema
polami horiZone Play
Powierzchnia z czarnego szkła z tylną wielofunkcyjną i przednią
ozdobną listwą ze stali szlachetnej horiZone Play
6 niezależnych stref gotowania połączonych w 3 pola horiZone
40 x 23 cm / 3,7 kW
Całkowity pobór mocy 11,1 kW (podwójne zasilanie)
Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania
Intuicyjna obsługa z wyświetlaczem White on Black
20 poziomów mocy, 4 standardowe ustawienia mocy, w tym Boost

DPI7969XS | PLATINUM
10 599 pln

Funkcja horiZonePlay
Tryb Piano do smażenia/gotowania/duszenia
Funkcje Booster i Timer dla każdej strefy, 10 funkcji bezpieczeństwa
Funkcje: Boil, Timer, Recall, Clean Lock, Grill/Plancha
W zestawie deska do krojenia z drewna Sologne
Wymiary do montażu (mm): W. 70 x Sz. 900 x G. 490
** Akcesoria opcjonalne: grill, plancha (str. 106)

** AKCESORIA OPCJONALNE

DAI7002S | GRILL

W zestawie drewniana
deska do krojenia
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DAI7003S | PLANCHA

PŁYTA INDUKCYJNA 90 CM
HORIZONE PLAY
DPI7966XS
Płyta indukcyjna o szerokości 90 cm z polem
horiZone
Powierzchnia z czarnego szkła z tylną wielofunkcyjną i
przednią ozdobną listwą ze stali szlachetnej horiZone Play
5 niezależnych stref gotowania: lewa modularna strefa
horiZone 40 x 23 cm / 5 kW, środkowa 28 cm / 5 kW,
przednia prawa 16 cm / 2,4 kW tylna prawa 23 cm / 3,7 kW
Całkowity pobór mocy 11,1 kW (podwójne zasilanie)
DPI7966XS | PLATINUM
8 899 pln

Intuicyjna obsługa z wyświetlaczem White on Black
20 poziomów mocy, 4 standardowe ustawienia mocy, w tym
Boost
Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania
Funkcja horiZonePlay
Funkcje Booster i Timer dla każdej z pięciu stref gotowania
Funkcje: Boil, Elapsed Time, Recall, Clean Lock, Piano, Grill/
Plancha
W zestawie deska do krojenia z drewna Sologne
Wymiary do montażu (mm): W. 70 x Sz. 900 x G. 490
** Akcesoria opcjonalne: grill, plancha (str. 106)

** AKCESORIA OPCJONALNE

W zestawie drewniana
deska do krojenia

DAI7002S | GRILL

DAI7003S | PLANCHA

Funkcjonalne rozwiązania w płytach De Dietrich:
BOIL: zagotowuje wymaganą ilość wody, a następnie automatycznie zmniejsza moc
ELAPSED TIME: wyświetla czas, który upłynął od ostatniej zmiany ustawienia pola grzewczego
RECALL: umożliwia przywołanie wszystkich ustawień po wyłączeniu płyty
CLEAN LOCK: blokuje panel sterowania, aby nie reagował na dotyk podczas czyszczenia
PIANO: pozwala przenieść ustawienia przypisane do danego naczynia, na inne pole grzewcze
ICS: naciśnij tę funkcję, aby dowiedzieć się, czy umieściłeś naczynię we właściwej strefie, aby zapewnić maksymalnie wydajne i
szybkie gotowanie
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PŁYTA INDUKCYJNA 90 CM HORIZONE
DPI7768X
Płyta indukcyjna o szerokości 90 cm z dwoma
polami horiZone
Powierzchnia z czarnego szkła z ozdobną listwą przednią ze stali
szlachetnej
4 niezależne strefy gotowania połączone w 2 modularne
powierzchnie horiZone 40x23 cm / 3,7 kW
Całkowity pobór mocy 7,4 kW
DPI7768X | PLATINUM
8 099 pln

Intuicyjna obsługa z wyświetlaczem White on Black
20 poziomów mocy, 4 standardowe ustawienia mocy, w tym Boost
Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania
Funkcje Booster i Timer dla każdej z czterech stref gotowania
Funkcje: Boil, Elapsed Time, Recall, Clean Lock
10 funkcji bezpieczeństwa
Wymiary do montażu (mm): W. 70 x Sz. 900 x G. 410
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PŁYTY INDUKCYJNE 80 CM HORIZONE
DPI7878X
Płyta indukcyjna o szerokości 80 cm z polem
horiZone
Powierzchnia z czarnego szkła z ozdobną listwą przednią ze
stali szlachetnej
5 niezależnych stref gotowania: prawa modularna
powierzchnia do gotowania horiZone 40 x 23 cm / 3,7 kW,
środkowa 28 cm / 4 kW, przednia lewa 18 cm / 2,8 kW, tylna
lewa 16 cm / 2,4 kW
Całkowity pobór mocy 7,4 kW

DPI7878X | PLATINUM
7 199 pln

Intuicyjna obsługa z wyświetlaczem White on Black
20 poziomów mocy
4 standardowe ustawienia mocy, w tym Boost
Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania
Funkcje Booster i Timer dla każdej z pięciu stref gotowania
Funkcje: Boil, Elapsed Time, Recall, Clean Lock
10 funkcji bezpieczeństwa
Wymiary do montażu (mm): W. 60 x Sz. 750 x G. 490

16 cm / 2,4 kW

28 cm / 4 kW

18 cm / 2,8 kW
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horiZone 40 x 23 cm / 3,7 kW

PŁYTY INDUKCYJNE 80 CM HORIZONE
Z FUNKCJĄ PERFECT SENSOR

DPI7884XT
Płyta indukcyjna o szerokości 80 cm z polem
horiZone oraz funkcją Perfect Sensor
Powierzchnia z czarnego szkła z ozdobną listwą przednią ze stali
szlachetnej
4 niezależne strefy gotowania: lewa modularna powierzchnia do
gotowania horiZone 40 x 23 cm / 3,7 kW, środkowa 28 cm / 4 kW,
przednia prawa 16 cm / 2,8 kW
Całkowity pobór mocy 7,4 kW
Sonda Perfect Sensor ze wskaźnikiem temperatury oraz możliwością
mocowania do naczyń (w komplecie z płytą)
6 trybów gotowania z sondą: rozpuszczanie, podgrzewanie,
gotowanie sous-vide, gotowanie i duszenie

DPI7884XT | PLATINUM
7 199 pln

Intuicyjna obsługa z wyświetlaczem White on Black
20 poziomów mocy
Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania
Funkcje Booster i Timer dla każdej z czterech stref gotowania
Funkcje: Recall, Clean Lock
Sonda
Perfect Sensor

Wymiary do montażu (mm): W. 60 x Sz. 750 x G. 490
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PŁYTY INDUKCYJNE 65 CM HORIZONE
Z FUNKCJĄ PERFECT SENSOR
DPI7688XT
Płyta indukcyjna o szerokości 65 cm z dwoma
polami horiZone oraz funkcją Perfect Sensor
Powierzchnia z czarnego szkła z ozdobną listwą przednią ze stali
szlachetnej
4 niezależne strefy gotowania połączone w 2 modularne
powierzchnie horiZone 40 x 23 cm / 3,7 kW
Całkowity pobór mocy 7,4 kW
Sonda Perfect Sensor ze wskaźnikiem temperatury oraz
możliwością mocowania do naczyń (w komplecie z płytą)
6 trybów gotowania z sondą: rozpuszczanie, podgrzewanie,
gotowanie sous-vide, gotowanie i duszenie
20 poziomów mocy, intuicyjne sterowanie z wyświetlaczem
White on Black
Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania

DPI7688XT | PLATINUM
6 199 pln

Funkcje Booster i Timer dla każdej z czterech stref gotowania
Funkcje: Recall, Clean Lock
Wymiary do montażu (mm): W. 60 x Sz. 560 x G. 490

DPI7684XT
Płyta indukcyjna o szerokości 65 cm
z polem horiZone oraz funkcją Perfect Sensor
Powierzchnia z czarnego szkła z ozdobną listwą przednią ze stali
szlachetnej
4 niezależne strefy gotowania: lewa modularna powierzchnia do
gotowania horiZone 40 x 23 cm / 3,7 kW, tylna prawa 23 cm / 3,7
kW, przednia prawa 16 cm / 2,4 kW
Całkowity pobór mocy 7,4 kW
Sonda Perfect Sensor ze wskaźnikiem temperatury oraz
możliwością mocowania do naczyń (w komplecie z płytą)
6 trybów gotowania z sondą: rozpuszczanie, podgrzewanie,
gotowanie sous-vide, gotowanie i duszenie
20 poziomów mocy, intuicyjne sterowanie z wyświetlaczem
White on Black
Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania

DPI7684XT | PLATINUM
5 399 pln

Funkcje Booster i Timer dla każdej z czterech stref gotowania
Funkcje: Recall, Clean Lock
Wymiary do montażu (mm): W. 60 x Sz. 560 x G. 490
Sonda
Perfect Sensor
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PŁYTA INDUKCYJNA 65 CM
HORIZONE CHEF TACTILIUM

DPI7698GS
Płyta indukcyjna o szerokości 65 cm
z jednym dużym polem horiZone oraz
wyświetlaczem chef tactilium
Powierzchnia z czarnego szkła z tylną wielofunkcyjną i
przednią ozdobną listwą ze stali szlachetnej horiZone Play
Modularne pole HoriZone, które może być używane w całości
lub podzielone na 2, 3 lub 4 oddzielne strefy gotowania
Całkowity pobór mocy 7,4 kW
Funkcja HorizonePlay, możliwość wydajnego i bezpiecznego
korzystania z żeliwnego grilla i planchy
Duży ekran dotykowy o wysokim kontraście TFT Tactilium
Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania

DPI7698GS | IRON GREY
6 899 pln

16 poziomów mocy, 3 standardowe ustawienia mocy
Funkcje Booster i Timer dla każdej z czterech stref gotowania
Funkcje: Boil, Elapsed Time, Utrzymanie w cieple, Clean Lock
10 funkcji bezpieczeństwa
W zestawie deska do krojenia z drewna Sologne
Wymiary do montażu (mm): W. 60 x Sz. 560 x G. 490
** Akcesoria opcjonalne: grill, plancha (str. 106)

W zestawie drewniana
deska do krojenia
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Panel kontrolny Tactilium

PŁYTA INDUKCYJNA 80 CM
HORIZONE PLAY
DPI7884XS
Płyta indukcyjna o szerokości 80 cm
z polem horiZone Play
Powierzchnia z czarnego szkła z tylną wielofunkcyjną i
przednią ozdobną listwą ze stali szlachetnej horiZone Play
4 niezależne strefy gotowania: lewa modularna strefa
horiZone 40 x 23 cm / 3,7 kW, środkowa 28 cm / 3,7 kW,
prawa przednia 16 cm / 2,4 kW
Całkowity pobór mocy 7,4 kW
Funkcja HorizonePlay, możliwość wydajnego i bezpiecznego
korzystania z żeliwnego grilla i planchy
DPI7884XS | PLATINUM
7 199 pln

Intuicyjne sterowanie z klawiaturą numeryczną oraz
wyświetlaczem White on Black
20 poziomów mocy, 4 standardowe ustawienia mocy, w tym
Boost
Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania
Funkcje Booster i Timer dla każdej z czterech stref gotowania
Funkcje: Boil, Elapsed Time, Recall, ICS, Clean Lock
10 funkcji bezpieczeństwa
W zestawie deska do krojenia z drewna Sologne
Wymiary do montażu (mm): W. 60 x Sz. 750 x G. 490
** Akcesoria opcjonalne: grill, plancha (str. 106)

** AKCESORIA OPCJONALNE

W zestawie drewniana
deska do krojenia

DAI7002S | GRILL
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DAI7003S | PLANCHA

PŁYTA INDUKCYJNA 65 CM
HORIZONE PLAY
DPI7688XS
Płyta indukcyjna o szerokości 65 cm z dwoma
polami horiZone Play
Powierzchnia z czarnego szkła z tylną wielofunkcyjną i przednią
ozdobną listwą ze stali szlachetnej horiZone Play
4 niezależne strefy gotowania połączone w 2 modularne
powierzchnie horiZone 40 x 23 cm / 3,7 kW
Całkowity pobór mocy 7,4 kW
Funkcja HorizonePlay, możliwość wydajnego i bezpiecznego
korzystania z żeliwnego grilla i planchy
Intuicyjne sterowanie z klawiaturą numeryczną oraz wyświetlaczem
White on Black
20 poziomów mocy, 4 standardowe ustawienia mocy, w tym Boost
DPI7688XS | PLATINUM
5 999 pln

Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania
Funkcje Booster i Timer dla każdej z czterech stref gotowania
Funkcje: Boil, Elapsed Time, Recall, ICS, Switch, Clean Lock
10 funkcji bezpieczeństwa
W zestawie deska do krojenia z drewna Sologne
Wymiary do montażu (mm): W. 60 x Sz. 560 x G. 490
** Akcesoria opcjonalne: grill, plancha (str. 106)

DPI7684XS
Płyta indukcyjna o szerokości 65 cm
z polem horiZone Play
Powierzchnia z czarnego szkła z tylną wielofunkcyjną i przednią
ozdobną listwą ze stali szlachetnej horiZone Play
4 strefy gotowania: 2 lewe strefy gotownia połączone w jedną strefę
modularną horiZone 40 x 23 cm/3,7 kW, prawa tylna 23 cm/3,7 kW,
prawa przednia 16 cm/2,4 kW
Całkowity pobór mocy 7,4 kW
Funkcja HorizonePlay, możliwość wydajnego i bezpiecznego
korzystania z żeliwnego grilla i planchy
Sterowanie intuicyjnym panelem numerycznym oraz wyświetlaczem
White on Black

DPI7684XS | PLATINUM
5 299 pln

20 poziomów mocy, 4 standardowe ustawienia mocy, w tym Boost
Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania
Funkcje Booster i Timer dla każdej z czterech stref gotowania
Funkcje: Boil, Elapsed Time, Recall, ICS, Switch, Clean Lock oraz Grill/
Plancha
10 funkcji bezpieczeństwa
W zestawie deska do krojenia z drewna Sologne
W zestawie drewniana
deska do krojenia

Wymiary do montażu (mm): W. 60 x Sz. 560 x G. 490
** Akcesoria opcjonalne: grill, plancha (str. 106)
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PŁYTA INDUKCYJNA 80 CM
Z POLEM MODULARNYM HORIZONE
DPI7884W
Płyta indukcyjna o szerokości 80 cm
z polem horiZone
Powierzchnia z opatentowanego białego szkła z ozdobną
listwą przednią ze stali szlachetnej
4 niezależne strefy gotowania: lewa modularna strefa
horiZone 40 x 23 cm / 3,7 kW, środkowa 28 cm / 3,7 kW,
prawa przednia 16 cm / 2,4 kW
Całkowity pobór mocy 7,4 kW
Sterowanie intuicyjnym panelem numerycznym oraz
wyświetlaczem White on Black
DPI7884W | PURE WHITE
7 799 pln

20 poziomów mocy
4 standardowe ustawienia mocy, w tym Boost
Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania
Funkcje Booster i Timer dla każdej z czterech stref gotowania
Funkcje: Boil, Elapsed Time, Recall, ICS, Clean Lock
10 funkcji bezpieczeństwa
Wymiary do montażu (mm): W. 60 x Sz. 745 x G. 490
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PYTA INDUKCYJNA 65 CM
Z MODULARNYM POLEM HORIZONE
DPI7686
Płyta indukcyjna o szerokości 65 cm
z polem horiZone
Powierzchnia z opatentowanego białego szkła z ozdobną
listwą przednią ze stali szlachetnej (model DPI7686WP)
Powierzchnia z czarnego szkła z ozdobną czarną listwą
przednią ze stali szlachetnej (model DPI7686BP)
Powierzchnia z szarego szkła z ozdobną listwą przednią ze
stali szlachetnej (model DPI7686GP)
4 strefy gotowania: 2 lewe strefy gotownia połączone w
jedną strefę modularną horiZone 40 x 23 cm/3,7 kW, prawa
tylna 23 cm/3,7 kW, prawa przednia 16 cm/2,4 kW
Całkowity pobór mocy 7,4 kW
Sterowanie intuicyjnym panelem numerycznym oraz
wyświetlaczem White on Black

DPI7686WP | PURE WHITE
5 199 pln

20 poziomów mocy
4 standardowe ustawienia mocy, w tym Boost
Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania
Funkcje Booster i Timer dla każdej z czterech stref gotowania
Funkcje: Boil, Elapsed Time, Recall, ICS, Switch, Clean Lock
10 funkcji bezpieczeństwa
Wymiary do montażu (mm): W. 60 x Sz. 560 x G. 490

DPI7686BP | COAL BLACK
4 999 pln

DPI7686GP | IRON GREY
4 999 pln

De Dietrich / PŁYTY INDUKCYJNE 65 CM

67

PŁYTY INDUKCYJNE 65CM
DPI7670
Płyta indukcyjna o szerokości 65 cm
Powierzchnia z szarego szkła z ozdobną listwą przednią ze
stali szlachetnej (model DPI7670G)
Powierzchnia z opatentowanego białego szkła z ozdobną
listwą przednią ze stali szlachetnej (model DPI7670W)
Powierzchnia z czarnego szkła z ozdobną listwą przednią ze
stali szlachetnej (DPI7670XU)
4 niezależne strefy gotowania: prawa tylna 23 cm / 3,7 kW,
prawa przednia 16 cm / 2,4 kW, lewa 2x 18 cm / 2,8 kW
Możliwość ustawienia poboru mocy 3 lub 7,4 kW (także przy
zasilaniu 230 V / 16 A, wyłącznie model DPI7670XU)
Sterowanie intuicyjnym panelem numerycznym oraz
wyświetlaczem White on Black

DPI7670G | IRON GREY
4 399 pln

20 poziomów mocy
4 standardowe ustawienia mocy, w tym Boost
Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania
Funkcje Booster i Timer dla każdej z czterech stref gotowania
Funkcje: Boil, Elapsed Time, Recall, ICS, Switch, Clean Lock
10 funkcji bezpieczeństwa
Wymiary do montażu (mm): W. 60 x Sz. 560 x G. 490

DPI7670W | PURE WHITE
4 899 pln

DPI7670XU | PLATINUM
3 999 pln
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PŁYTA INDUKCYJNA 65 CM
Z POLEM HORIZONE
DPI7654B
Płyta indukcyjna o szerokości 65 cm
z polem horiZone
Powierzchnia z czarnego szkła
4 niezależne strefy gotowania: lewa modularna powierzchnia
do gotowania horiZone 40 x 23 cm / 3,7 kW, tylna prawa 23
cm / 3,7 kW, przednia prawa 16 cm / 2,4 kW
Całkowity pobór mocy 7,4 kW
20 poziomów mocy
4 standardowe ustawienia mocy, w tym Boost
Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania
Funkcje Booster i Timer dla każdej z czterech stref gotowania
DPI7654B | ABSOLUTE BLACK
3 999 pln

Funkcje: Recall, ICS, Elapsed Time, Switch, Boil
10 funkcji bezpieczeństwa
Wymiary do montażu (mm): W. 60 x Sz. 560 x G. 490

DPI7650BU
Płyta indukcyjna o szerokości 65 cm
Powierzchnia z czarnego szkła
4 niezależne strefy gotowania: prawe tylne 23 cm / 3,7 kW,
lewe tylne 16 cm / 2,4 kW, dwa prawe 2 x 18 cm / 2,8 kW
Możliwość ustawienia poboru mocy 3 lub 7,4 kW (także przy
zasilaniu 230 V / 16 A)
20 poziomów mocy (15 poziomów przy zasilaniu 230 V / 16 A)
4 standardowe ustawienia mocy, w tym Boost
Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania
Funkcje Booster i Timer dla każdej z czterech stref gotowania
Funkcje: Recall, ICS, Elapsed Time, Switch, Boil

DPI7650BU | ABSOLUTE BLACK
3 099 pln

10 funkcji bezpieczeństwa
Wymiary do montażu (mm): W. 56 x Sz. 560 x G. 490
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PŁYTA INDUKCYJNO-GAZOWA 65 CM
DPI7602BM
Unikalna kombinacja płyty indukcyjnej oraz
płyty gazowej o szerokości 65 cm
Powierzchnia z czarnego szkła
2 niezależne strefy gotowania indukcyjnego: lewa przednia 16
cm / 2 kW, prawa przednia 21 cm / 3 kW
Całkowity pobór mocy pól indukcyjnych 3,2 kW
15 poziomów mocy, 2 standardowe ustawienia mocy
Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania (na
polach indukcyjnych)
Funkcje Booster i Timer dla każdej z czterech stref gotowania,
funkcja CleanLock
2 palniki gazowe: lewy tylny 3,1 kW, prawy tylny 1,5 kW

DPI7602BM | ABSOLUTE BLACK
3 499 pln

Całkowity pobór mocy pól gazowych 4,6 kW
Zintegrowana zapalarka, Zabezpieczenie przeciwwypływowe
gazu (gaz jest odcinany po zgaśnięciu płomienia)
10 funkcji bezpieczeństwa
Wymiary do montażu (mm): W. 58 x Sz. 560 x G. 490

PŁYTA CERAMICZNA 65 CM
DPV7650B
Płyta ceramiczna o szerokości 65 cm
Powierzchnia z czarnego szkła
4 pola do gotowania Quicklight
Sterowanie dotykowe
Całkowity pobór mocy 6,9 kW
17 poziomów mocy
4 niezależne timery 1-99 min
Blokada ekranu
Funkcja Autostop
Wymiary do montażu (mm): W. 51 x Sz. 560 x G. 490
DPV7650B | ABSOLUTE BLACK
1 899 pln
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PŁYTA INDUKCYJNA DOMINO 38 CM
DPI7468XS
Płyta indukcyjna o szerokości 38 cm z polem
horizonePlay
Powierzchnia z czarnego szkła z tylną wielofunkcyjną i
przednią ozdobną listwą ze stali szlachetnej horiZone Play
2 niezależne strefy gotowania połączone w jedno modularne
pole horiZone 40 x 23 cm / 3,7 kW
Intuicyjne sterowanie z wyświetlaczem White on Black
20 poziomów mocy
4 standardowe ustawienia mocy, w tym Boost
Funkcje Booster i Timer dla każdej z dwóch stref gotowania
Funkcja HorizonePlay
5 funkcji: Boil, Elapsed Time, Recall, Utrzymywanie
temperatury oraz Grill/Plancha

DPI7468XS | PLATINUM
4 099 pln

10 funkcji bezpieczeństwa
Elektryczne łącze 230 V / 16 A
W zestawie deska do krojenia z drewna Sologne
Wymiary do montażu (mm): W. 82 x Sz. 340 x G. 490
** Akcesoria opcjonalne: grill, plancha (str. 55)

W zestawie drewniana
deska do krojenia
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PŁYTA GAZOWA DOMINO 38 CM
DPG7449B
Kompaktowa płyta gazowa wok
o szerokości 38 cm
Powierzchnia z czarnego szkła
1 palnik trzykoronowy WOK o mocy 6,1 kW
Palnik z litego żeliwa z uchwytem na patelnię WOK
Przednie pokrętła sterujące
Zintegrowana zapalarka
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu (gaz jest odcinany
po zgaśnięciu płomienia)
Wymiary do montażu (mm): W. 51 x Sz. 350 x G. 490

DPG7449B | PLATINUM
3 799 pln

PŁYTA TEPPAN YAKI DOMINO 38 CM
DPE7400X
Płyta Teppan Yaki o szerokości 38 cm
Powierzchnia z czarnego szkła i stali szlachetnej
Regulacja temperatury 0-250 °C
Nadaje się do szybkiego przygotowania ryb i delikatnego mięsa
(tradycyjna japońska metoda gotowania)
Całkowity pobór mocy 2,5 kW
Wskaźnik zasilania
Wskaźnik ciepła resztkowego
Wymiary do montażu (mm): W. 64 x Sz. 340 x G. 490

DPE7400X | PLATINUM
5 999 pln
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PŁYTY GAZOWE
Kolekcja płyt gazowych De Dietrich łączy w sobie zarówno doskonałe wzornictwo jak i
funkcjonalność. Najwyższej jakości materiały w połączeniu z najdokładniejszym procesem
produkcji nadają urządzeniom oszałamiający wygląd i komfort użytkowania.

Powierzchnia do gotowania w nowym stylu
Urządzenia z nowej kolekcji wyróżniają się maksymalnym komfortem
podczas użytkowania. Ich powierzchnia wykonana jest z wysokiej
jakości stali szlachetnej, w perfekcyjnym, czarnym wykończeniu.
Dzięki łatwemu czyszczeniu płyta zachowa swój piękny wygląd
przez długie lata. Po zdjęciu maskownic i palników wystarczy lekko
przetrzeć płytę czystą szmatką.

Gwarantowana wydajność
Palniki gazowe De Dietrich oferują różne opcje gotowania i szeroki
zakres ustawień mocy. Podczas gotowania zapewniony jest
równomierny rozkład ciepła, a tym samym doskonałe efekty kulinarne

Cała kolekcja oferuje bezpieczne
gotowanie na gazie
Każdy palnik posiada bezpiecznik termiczny, który aktywuje się w
momencie zapalenia płomienia.
W przypadku nagłego zgaszenia płomienia, na przykład z powodu
przeciągu, bezpiecznik termiczny natychmiast odcina dopływ gazu.

Ergonomicznie ukształtowane pokrętła
sterujące.
Wszystkie pokrętła sterujące są specjalnie zaprojektowane, aby
zapewnić najwyższy poziom komfortu i łatwości użytkowania.
Regulacja mocy palnika jest łatwa i dokładna. Dodatkowo pokrętła
mają idealnie dopasowany design do innych urządzeń De Dietrich.
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PŁYTY GAZOWE
DPG7640B
Płyta gazowa na szkle o szerokości 65 cm
Powierzchnia z czarnego szkła
4 palniki: lewy tylny 1,5 kW, lewy przedni 3,1 kW, prawy tylny
2,25 kW, prawy przedni 850W
Całkowity pobór mocy 7,7kW
Boczne pokrętła sterujące
Żeliwne ruszta
Zintegrowana zapalarka
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu (gaz jest odcinany
po zgaśnięciu płomienia)

DPG7640B | PLATINUM
3 399 pln

Wymiary do montażu (mm): W. 51 x Sz. 560 x G. 480

DPE7929XF
Płyta gazowa o szerokości 90 cm
Stal szlachetna + czarna emalia
5 palników: lewy trzykoronowy 4 kW, środkowy tylny 1,75 kW,
środkowy przedni 1 kW, prawy tylny 3 kW, prawy przedni 1,75
kW
Całkowity pobór mocy 11,5 kW
Przednie pokrętła sterujące
Masywne, pełnopowierzchniowe kratki żeliwne

DPE7929XF | PLATINUM
3 699 pln

Zintegrowana zapalarka
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu (gaz jest odcinany
po zgaśnięciu płomienia)
Wymiary do montażu (mm): W. 47 x Sz. 893 x G. 480
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PŁYTY GAZOWE
DPE7729XF
Płyta gazowa o szerokości 75 cm
Stal szlachetna + czarna emalia
5 palników: lewy trzykoronowy 4 kW, środkowy tylny 1,75 kW,
środkowy przedni 1 kW, prawy tylny 3 kW, prawy przedni 1,75
kW
Całkowity pobór mocy 11,5 kW
Przednie pokrętła sterujące
Masywne, pełnopowierzchniowe kratki żeliwne
Zintegrowana zapalarka
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu (gaz jest odcinany
po zgaśnięciu płomienia)

DPE7729XF | PLATINUM
3 399 pln

Wymiary do montażu (mm): W. 47 x Sz. 716 x G. 480

DPE7620XF
Płyta gazowa o szerokości 60 cm
Stal szlachetna + czarna emalia
4 palniki: lewy tylny 1,75 kW, lewy przedni 3 kW, prawy tylny
1,75 kW, prawy przedni 1 kW
Całkowity pobór mocy 7,5 kW
Przednie pokrętła sterujące
Masywne, pełnopowierzchniowe kratki żeliwne
Zintegrowana zapalarka
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu (gaz jest odcinany
po zgaśnięciu płomienia)
Wymiary do montażu (mm): W. 47 x Sz. 560 x G. 480
DPE7620XF | PLATINUM
2 899 pln
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OKAPY
99
Okapy
wysuwane z blatu (Downdraft)
99
Dekoracyjne
okapy naścienne
99
Dekoracyjne
okapy kominowe
99
99
99
99
99
99
99

WYJĄTKOWA WYDAJNOŚĆ I
CICHA PRACA NAWET PODCZAS
INTENSYWNEGO GOTOWANIA

OKAPY
Nowa kolekcja okapów to zestaw doskonałych modeli kominowych, ściennych (ukośnych)
oraz wusuwanych z blatu. Swoimi projektami De Dietrich trafia do miłośników wyjątkowych
produktów, szukających idealnego połączenia funkcjonalności i wizualnej harmonii.

Okapy z doskonałymi parametrami i klasą
energetyczną A+

Okapy typu downdraft
Oryginalna i innowacyjna koncepcja tego luksusowego i
eleganckiego okapy może wyniesie gotowanie na zupełnie inny
poziom. Okap znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie płyty.
Silnik okapu znajduje się pod blatem. Po naciśnięciu jednego
przycisku, okap wysuwa się na wysokość max 30cm, aby
rozpoczać pracę. Po zakończonej pracy widoczna jest tylko
powierzchnia wykonana z czarnego szkła.

De Dietrich prezentuje swój znaczący postęp technologiczny
z nową kolekcją okapów dekoracyjnych. Okapy z klasą
energetyczną A+ oferują najlepszą możliwą wydajność pod
względem oszczędności energii, a także efektywności.
Doskonała wydajność i niski poziom hałasu są efektem ciągłego
rozwoju, zaawansowanych projektów i najwyższych standardów
produkcji 100% we Francji.
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Okapy z pochłanianiem
obwodowym
Inspirowane
profesjonalną
kuchnią.
Ta metoda pochłaniania jest niezwykle
skuteczna. Opary są odprowadzane
przez otwory znajdujące się na obwodzie
okapu. Ten system działa też zauważalnie
ciszej.

Moc ukryta w kuchni
Kuchnia sama w sobie jest sercem
domu, miejscem spotkań całej rodziny i
przestrzenią, która często zamienia się
bezpośrednio w jadalnię lub salon. Okapy
De Dietrich to idealny wybór dla takich
przestrzeni, w których dzięki unikalnej
wydajności do 791 m3/h gwarantują
doskonałą i regularną filtrację powietrza.

Technologia ICS:
okapy automatyczne
z własną inteligencją
Marka De Dietrich opracowała okap
wyposażony w inteligentną technologię
ICS,
której
czujniki
automatycznie
uruchamiają wyciąg, w momencie wykrycia
oparów lub ciepła podczas gotowania.
Wyciąg wyposażony w technologię ICS
potrafi automatycznie ustawić optymalny
poziom mocy i wyłącza się 10 minut po
zakończeniu gotowania.

Oświetlenie LED
Szacunek dla środowiska i
twojego komfortu
Oświetlenie LED zużywa prawie 85%
mniej
energii
niż
konwencjonalna
żarówka, a jej żywotność jest nawet
dwadzieścia razy dłuższa. Skutecznie
oświetla płytę miękkim, dekoracyjnym
światłem, nadającym się do pracy i
spędzania czasu na jedzeniu z rodziną i
przyjaciółmi.

Starannie przemyślany
design i najwyższa jakość
produkcji
De Dietrich opracował szereg okapów
spełniających wymagania nowoczesnego
wzornictwa,
technologii,
jakości
i
funkcjonalności.
Ich
właściwości
pozostają niezmienne przez cały okres
eksploatacji okapu, począwszy od dnia
instalacji.
Każdy okap produkowany jest z wielką
starannością i dbałością o szczegóły.
Wszystkie modele okapów wyciągowych
mają na wyposażeniu system łatwego
montażu. Okapy zostały zaprojektowane
z myślą o długiej żywotności i łatwości
czyszczenia. Specjalne zintegrowane
amortyzatory przyczyniają się do cichszej
pracy silnika i jednocześnie wydłużają
okres żywotności okapu.
Okapy De Dietrich doskonale łączą w
sobie stylowy design i zaawansowaną
technologię. Elementy ozdobne ze szkła,
stali lub miedzi wykorzystywane do
produkcji okapów są w idealnej harmonii
kolorystycznej z pozostałymi produktami.
Funkcja bezpieczeństwa Auto-Stop
Funkcja ta automatycznie wyłącza okap i
oświetlenie okapu po 9 godzinach, jeżeli
przez nieuwagę zapomniałeś to zrobić
wcześniej lub nie zmieniłeś przez ten czas
żadnych ustawień na panelu sterowania.
Wskaźnik nasycenia
filtra przeciwtłuszczewego
Dla optymalnej pracy i maksymalnej
wydajności
pochłaniania
zalecamy
regularne
czyszczenie
filtrów
przeciwtłuszczowych i wymiany filtrów
węglowych. Wskazanie nasycenia filtra jest
aktywne kiedy ich stan zanieczyszczenia
wymaga wymiany lub czyszczenia.

Funkcja Boost
Ta funkcja pozwala osiągnąć maksymalną
moc zasysania natychmiast po włączeniu
okapu. Szczególnie przydatna funkcja
podczas
intensywnego
gotowania,
któremu towarzyszy dużo oparów lub
nieprzyjemny zapach.

Funkcja Eolyse®
Tej użytecznej funkcji można użyć nawet
kiedy nie ma Cię w kuchnii. Funkcje możesz
ustawić w zakresie od 2 do 9 godzin po
zakończeniu gotowania. W tym czasie
okap będzie cicho filtrował pomieszczenie
w odstępach godzinnych.
Funkcję
możesz
też
aktywować
natychmiast naciskając odpowiedni symbol
na panelu sterowania. Po zakończeniu
pracy okap automatycznie się wyłączy.

Funkcja opóźnionego wyłączenia
System opóźnionego wyłączenia został
specjalnie
zaprojektowany
w
celu
zapewnienia całkowitego usunięcia resztek
oparów i zapachów powstałych podczas
gotowania. Okap kontynuuje pracę 10
minut po zakończonym gotowaniu na
ostatnim zapamiętanym poziomie pracy
po czym się automatycznie wyłącza. Okap
wyposażony w technologię ICS aktywuje
opóźnione wyłączenie automatycznie.

Unikalne rozwiązania technologiczne w wyjątkowo minimalistycznym wzornictwie
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OKAPY DOWNDRAFT
DHD7261B
Okap wysuwany z blatu typu downdraft
o szerokości 120 cm
Konstrukcja ze stali szlachetnej z czarnym szkłem
Obsługa za pomocą podświetlonego panelu dotykowego
4 poziomy mocy w tym funkcja Boost
Maksymalna wydajność 730 m3/h
Poziom hałasu min./max. 30/46 dB(A)
Oświetlenie listwowe LED
Funkcja opóznionego wyłączania
Instalacja jako wyciąg lub pochłaniacz
Aluminiowe filtry przeciwtłuszczowe, filtr węglowy, wskaźnik
nasycenia filtra

DHD7261B | ABSOLUTE BLACK
10 999 pln

Akcesoria opcjonalne: DHK900 - zestaw do zewnętrznego
montażu silnika, AK912AE1 - filtr węglowy
Rozmiary (mm): W. 742 x G. 1180 x S. 340

DHD7961B
Okap wysuwany z blatu typu downdraft
o szerokości 90 cm
Konstrukcja ze stali szlachetnej z czarnym szkłem
Obsługa za pomocą podświetlonego panelu dotykowego
4 poziomy mocy w tym funkcja Boost
Maksymalna wydajność 715 m3/h
Poziom hałasu min./max. 30/46 dB(A)
Oświetlenie listwowe LED
Funkcja opóźnionego wyłączania
Instalacja jako wyciąg lub pochłaniacz
Aluminiowe filtry przeciwtłuszczowe, filtr węglowy, wskaźnik
nasycenia filtra
Akcesoria opcjonalne: DHK900 - zestaw do zewnętrznego
montażu silnika, AK912AE1 - filtr węglowy
Rozmiary (mm): W. 742 x G. 880 x S. 340
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DHD7961B | ABSOLUTE BLACK
10 999 pln

OKAP DWUSTRONNY 52 CM DOWNDRAFT

DHD7561B
Okap na blat typu downdraft z automatyczną
przepustnicą o szerokości 52 cm
Kolorystka czarne szkło
Obsługa za pomocą podświetlonego panelu dotykowego
4 poziomy mocy w tym funkcja Boost
Maksymalna wydajność 715 m3/h
Poziom hałasu min./max. 30/46 dB(A)
Funkcja opóźnionego wyłączania
Instalacja jako wyciąg lub pochłaniacz
Aluminiowe filtry przeciwtłuszczowe, filtr węglowy, wskaźnik nasycenia
filtra
Akcesoria opcjonalne: DHK900 - zestaw do zewnętrznego montażu
silnika, AK912AE1 - filtr węglowy
Rozmiary (mm): W. 430 x G. 520 x S. 140

DHD7561B | ABSOLUTE BLACK
8 999 pln
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OKAPY NAŚCIENNE

DHV7962A
Skośny okap kominowy o szerokości 90 cm
Obsługa za pomocą podświetlonego panelu dotykowego
4 poziomy mocy w tym funkcja Boost
Maksymalna wydajność 771 m3/h
Poziom hałasu min./max. 49/61 dB(A)
Oświetlenie LED 2 x 2 W
Funkcja opóźnionego wyłączania, czyszczenie powietrza
EOLYSE
Instalacja jako wyciąg lub pochłaniacz
Aluminiowe filtry przeciwtłuszczowe, filtr węglowy, wskaźnik
nasycenia filtra
Akcesoria opcjonalne: RHD119X - zestaw montażowy do
podłączenia wydechu, AFC-92 - filtr węglowy
DHV7962A | ABSOLUTE BLACK
5 999 pln

Rozmiary (mm): W. 557 x G. 900 x S. 370

DHV7962G | IRON GREY
5 999 pln
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OKAPY KOMINOWE
DHB7952A
Okap kominowy o szerokości 90 cm
Obsługa pokrętłem
4 poziomy mocy w tym funkcja Boost
Maksymalna wydajność 800 m3/h
Poziom hałasu min./max. 47/60 dB(A)
Oświetlenie LED 2 x 2 W
Funkcja opóźnionego wyłączania
Instalacja jako wyciąg lub pochłaniacz
Aluminiowe filtry przeciwtłuszczowe, filtr węglowy, wskaźnik
nasycenia filtra

DHB7952A | ABSOLUTE BLACK
4 099 pln

Akcesoria opcjonalne: ATC- 646X – przedłużenie pokrywy wylotu
pary, AK204AE1 - filtr węglowy, RE204AE1 – zestaw deflektora i
filtra węglowego
Rozmiary (mm): W. 60 x G. 900 x S. 500

DHB7952G | IRON GREY
4 099 pln

DHB7952W | PURE WHITE
4 099 pln

DHB7952X | PLATINUM
4 099 pln
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OKAPY KOMINOWE

DHB7963X
Okap kominowy o szerokości 90 cm
z funkcją ICS
Obsługa za pomocą podświetlonego panelu dotykowego
4 poziomy mocy w tym funkcja Boost
Maksymalna wydajność 875 m3/h
Poziom hałasu min./max. 49/59 dB(A)
Oświetlenie LED 2 x 2 W
Funkcja opóźnionego wyłączania, wykrywanie pary,
automatyczne włączanie ICS i funkcje oczyszczania
powietrza Eolyse

DHB7963X | PLATINUM
4 399 pln

Instalacja jako wyciąg lub pochłaniacz
Aluminiowe filtry przeciwtłuszczowe, filtr węglowy, wskaźnik
nasycenia filtra
Akcesoria opcjonalne: ATC-649X – przedłużenie pokrywy
wylotu pary, AK520AE1 – filtr węglowy, RE520AE1 – zestaw
deflektora i filtra węglowego
Rozmiary (mm): W. 60 x G. 900 x S. 500
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ZMYWARKI
Zmywarki do zabudowy o szerokości 60 cm
Zmywarki do zabudowy o szerokości 45 cm

PERFEKCYJNIE
ZMYWANIE Z
OPTYMALNYM
ZUŻYCIEM ENERGII

ZMYWARKI
De Dietrich oferuje zmywarki do każdej kuchni, produkowane zgodnie z najwyższymi
standardami jakości. Eleganckie i wyrafinowane urządzenia, mieszczą do 15 zestawów naczyń.
Zawierają inteligentne rozwiązania, która zapewniają wyjątkowe parametry pracy dla wysokiej
jakości zmywania naczyń.

Zmywarki ze zintegrowanym panelem
sterowania

Technologia ICS
Inteligentna zmywarka z optymalnym
zużyciem

Zmywarki do zabudowy charakteryzują się absolutną dyskrecją.
Po zamontowaniu, panel sterowania idealnie komponuje się z
wnętrzem kuchni, jest subtelnie ukryty w górnej krawędzi drzwi.

Technologia precyzyjnego zarządzania zużyciem (Inteligentny
system czyszczenia) polega na zastosowaniu czujników, które
wykrywają ilość naczyń i stopień ich zabrudzenia, a następnie
automatycznie dostosowują wymaganą ilość wody, temperaturę
oraz odpowiedni program zmywania i stale dbają o to, aby nie
zużywać więcej energii, wody i czasu, niż jest to absolutnie
konieczne.

Eco-design marki De Dietrich
De Dietrich od dawna dąży do opracowywania urządzeń,
które oprócz niekwestionowanej wydajności i zaawansowania
technologicznego, charakteryzują się również szacunkiem
dla środowiska. Dobrym tego przykładem jest kolekcja
ekonomicznych zmywarek.
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Programy oraz
opcje dostosowane do
Twoich potrzeb i dla
idealnego rezultatu.
Intensywny: program przeznaczony do
skutecznego zmywania bardzo
brudnych naczyń. Poradzi sobie nawet z
najtrudniejszymi zabrudzeniami.

Eco: cykl zmywania z temperaturą wody
45 °C jest najbardziej wydajny pod
względem zużycia wody i energii.

Automatyczne otwieranie
drzwi
Funkcja automatycznie otwiera drzwi
zmywarki
po
zakończeniu
programu
zmywania, aby przewietrzyć zmywarkę
i szybko ją wysuszyć dzięki naturalnej
cyrkulacji powietrza.

System sterowania, który
wyróżnia się łatwą i
intuicyjną obsługą
Panele sterowania zmywarek De Dietrich
są synonimem przejrzystości, czytelności
i prostoty. Dzięki takiemu połączeniu
zyskujesz dokładną i intuicyjną kontrolę
całości procesu zmywania i suszenia.

Spotlight
Sygnalizacja zakończenia
zmywania
Ta funkcja bardzo dyskretnie informuje o
zakończeniu
programu
zmywania
poprzez wyświetlenie punktu świetlnego
na podłodze.

Szkło: cykl odpowiedni do zmywania i
suszenia delikatnych naczyń, zwłaszcza
szkła.

Funkcja opóznionego startu.
Aktywuj tę funkcję , aby opóźnić czas
rozpoczęcia
wybranego
programu
zmywania i suszenia od 1 do 24 godzin.

Funkcja tabletki

Zmywanie wstępne: bardzo krótki
cykl bez detergentu trwający 15 minut.
Przeznaczony do zmywania wstępnego
bardzo zabrudzonych naczyń lub
zwilżania przed zaplanowanym myciem
z opóźnionym startem.

Zmywarka automatycznie dostosowuje
wszystkie ustawienia zmywania i suszenia
dla dowolnego programu, tak aby mycie za
pomocą tabletki do zmywania prowadziło
do najlepszych możliwych rezultatów.

ICS+: automatyczny system zarządzania
energią opiera się na wykorzystaniu
czujników wykrywających ilość naczyń
i stopień ich zanieczyszczenia. System
automatycznie dobiera potrzebną
ilość wody , temperaturę i odpowiedni
program.

Normalne zmywanie: stosowany gdy
stopień zabrudzenia naczyń nie wymaga
szczególnie intensywnego zmywania.

90 minut: program 90 minutowy z
temperaturą 65°C , przeznaczony do
codziennego zmywania. Wydajność
zmywania w klasie A.

Szybki: 30 minutowy program
przeznaczony do zmywania niewielkich
ilości lekko zabrudzonych naczyń w
temperaturze 45°C.
Ekspres: (w zależności od modelu)
skraca czas trwania programu zmywania.
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Innowacyjny modułowy
system do zmywania nawet
15 zestawów naczyń
„Espace Mezzanine“: trzeci modułowy
górny kosz przeznaczony do zmywania
sztućców
(dostępny
w
niektórych
modelach)
składa
się
z
dwóch
wyjmowalnych szuflad, które zwiększają
możliwości układu wewnątrz zmywarki.
Szuflady są tak zaprojektowane, że
możesz je układać w dowolny sposób jej dwie części mogą być ustawione obok
siebie, pod sobą lub częściowo wsunięte
pod siebie i pochylone pod mniejszym lub
większym kątem. Można je też poprostu
wyjąć dla zyskania większej przestrzeni
wewnątrz zmywarki.

Aquablock:
gwarancja absolutnego
bezpieczeństwa
Kompleksowy system bezpieczeństwa
Aquablock, w skład którego wchodzą
funkcje zapobiegające wyciekowi wody
ze zmywarki (przelanie, zalanie), ochrona
węża zasilającego przed pęknięciem oraz
funkcja automatycznego zamykania zaworu
dopływu wody. Gwarantuje najwyższy
poziom bezpieczeństwa w eksploatacji
urządzenia.
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ZMYWARKI DO ZABUDOWY
DV132JL
Zmywarka do zabudowy o wysokości 86 cm
(wersja XXL do wyższej zabudowy)
Pojemność 13 zestawów naczyń
Zwiększona konstrukcja dla większej pojemności
10 programów mycia / 6 ustawień temperatury
Sterowanie dotykowe z białym wyświetlaczem LED, funkcja
opóźnionego startu
Sygnalizacja świetlna Spotlight
Suszenie konwekcją naturalną z automatycznym otwieraniem
drzwi Auto Door
Wskaźniki niskiego poziomu soli i nabłyszczacza na panelu
sterowania
Regulowany górny kosz nawet po załadunku, dzielona szuflada
na sztućce Espace Mezzanine
Zabezpieczenie przed zalaniem Aquablock
Klasa energetyczna C
Poziom hałasu 45 dB(A)

DV132JL
6 399 pln

Zużycie wody 8,5 l / cykl
Zużycie prądu 73 kWh / 100 cykl
Wymiary do montażu (mm): W. 860 x Sz. 600 x G. 575
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ZMYWARKI DO ZABUDOWY
DCJ532DQX
Zmywarka do zabudowy o szerokości 60 cm
Pojemność 15 zestawów naczyń
8 programów mycia / 5 ustawień temperatury
Panel sterownia z białym wyświetlaczem LED
Automatyczny program ICS+, funkcja opóźnienia startu do 24
godzin
Sygnalizacja świetlna Spotlight
Suszenie konwekcją naturalną z automatycznym otwieraniem
drzwi Auto Door

DCJ532DQX
4 599 pln

Cichy i ekonomiczny silnik inwerterowy
Funkcja suszenia Extra, funkcja Intensywnego mycia,
przyspieszenie programu i tryb oszczędzania prądu
Regulowany górny kosz nawet po załadunku, dzielona szuflada
na sztućce
Zabezpieczenie przed zalaniem Aquablock
Klasa energetyczna C
Poziom hałasu 42 dB(A)
Zużycie wody 9,8 l / 1 cykl
Zużycie prądu 76 kWh / 100 cykl
Wymiary do montażu (mm): W. 820 x Sz. 600 x G. 580

FDD1422QJ
Zmywarka do zabudowy o szerokości 60 cm
Pojemność 14 zestawów naczyń
8 programów mycia / 5 ustawień temperatury
Panel sterowania z białym wyświetlaczem LED
Automatyczny program ICS+, funkcja opóźnienia startu do 24
godzin
Sygnalizacja świetlna Spotlight
Suszenie konwekcją naturalną z automatycznym otwieraniem
drzwi Auto Door
Cichy i ekonomiczny silnik inwerterowy
Funkcja suszenia Extra, funkcja Intensywnego mycia,
przyspieszenie programu i tryb oszczędzania prądu
Regulowany górny kosz nawet po załadunku, dzielona szuflada
na sztućce
Zabezpieczenie przed zalaniem Aquablock
Klasa energetyczna A
Poziom hałasu 42 dB(A)
Zużycie wody 9,8 l / cykl
Zużycie prądu 75 kWh / 100 cykl
Wymiary do montażu (mm): W. 820 x Sz. 600 x G. 580
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FDD1422QJ
3 999 pln

ZMYWARKI DO ZABUDOWY
DV01044J
Zmywarka do zabudowy o szerokości 45 cm
Pojemność 10 zestawów naczyń
8 programów mycia / 5 ustawień temperatury
Panel sterowania z białym wyświetlaczem LED
Sygnalizacja świetlna Spotlight
Suszenie konwekcją naturalną z automatycznym otwieraniem
drzwi Auto Door
Funkcja opóźnienia startu do 24 godzin
Automatyczny program ICS+
Regulowany górny kosz nawet po załadunku, dzielona szuflada
na sztućce
Zabezpieczenie przed zalaniem Aquablock
Klasa energetyczna C
Poziom hałasu 42 dB(A)
Zużycie wody 9,8 l / cykl
Zużycie prądu 76 kWh / 100 cykl
Wymiary do montażu (mm): W. 820 x Sz. 450 x G. 580
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DV01044J
3 299 pln

CHŁODNICTWO
Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy
Chłodziarka do zabudowy
Zamrażarka do zabudowy

ZNAK JAKOŚCI
DE DIETRICH

CHŁODNICTWO
Lodówki De Dietrich charakteryzują się doskonałym zagospodarowaniem przestrzeni.
Zastosowane rozwiązania pozwalają zachować świeżość produktów. W połączeniu z wieloma
przydatnymi funkcjami, lodówki De Dietrich spełniają najwyższe normy jakie stawiane są przed
produktami z logo waltorni.

Optymalne przechowywanie dzięki
systemowi NO FROST

Funkcjonalne i w pełni wyposażone
wnętrze

W przeciwieństwie do konwencjonalnej technologii, system
NoFrost zastosowany w chłodziarko-zamrażarce De Dietrich ma
dwa niezależne aktywne obwody cyrkulacji powietrza, każdy z
własnym wentylatorem i parownikiem. Dzięki optymalnemu
poziomowi wilgotności w obu częściach lodówki system
NoFrost zawsze gwarantuje idealną świeżość żywności przez
maksymalny możliwy czas i zapobiega przenoszeniu niechcianych
zapachów

Szklane półki zapewniają korzyści płynące z zastosowania tego
materiału: są stabilne i spełniają wszelkie wymogi higieniczne.
Drzwi lodówki, wyposażone w wiele półek z chromowanymi
elementami, oferują modularną przestrzeń do przejrzystego
przechowywania różnych produktów spożywczych.
Chromowana półka zapewnia dodatkowe miejsce na butelki
z napojami.

Oszczędność i doskonała kontrola
temperatury

Cyrkulacja powietrza AMS
(Air Moving System)

Lodówki i zamrażarki są wyposażone w rozwiązania, które
zapewniają optymalne warunki do przechowywania żywności,
dzięki precyzyjnemu czujnikowi i kontroli chłodzenia. Funkcja
Super Freeze umożliwia szybkie zamrożenie świeżej żywności do
żądanej temperatury, aby zapewnić jej trwałość.

Dzięki równomiernemu rozprowadzeniu zimnego powietrza
w całym wnętrzu lodówki żywność zachowuje świeżość
nawet dwukrotnie dłużej. Kolejnym pozytywnym efektem jest
zapobieganie kondensacji wodnej na szklanych półkach. Wszelka
rosa, która zwykle powstaje po otwarciu lodówki, jest skutecznie
usuwana przez przepływające zimne powietrze.

Oświetlenie
Wszystkie lodówki wyposażone są w oświetlenie LED, które
zapewnia optymalną widoczność wewnątrz lodówki.
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LODÓWKI DO ZABUDOWY
DRC1775EN
Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy
System NO FROST z kontrolą wilgotności
Pojemność chłodziarki 179 litry / zamrażarki 63 litry
Elektroniczne sterowanie i regulacja temperatury z
wyświetlaczem
Funkcja szybkiego chłodzenia / mrożenia
Oświetlenie wewnętrzne LED
Chromowany uchwyt na butelki
4 półki z bezpiecznego szkła
3 standardowe oraz jedna powiększona półka na butelki na
drzwiach
3 pojemne szuflady w zamrażarce
Moc mrożenia 3,3 kg / 24 h / Utrzymanie temperatury bez
prądu 8 h
System mocowania drzwi - montaż frontów na prowadnicach
Roczne zużycie prądu (kW/rok): 218
Poziom hałasu dB(A): 41

DRC1775EN
5 399 pln

Klasa energetyczna: E
Wymiary do montażu (mm):
W. 1770-1790 x Sz. 560-570 x 550

DRL1770EB
Chłodziarka jednodrzwiowa do zabudowy
Wentylacja AMS z automatycznym rozmrażaniem
Pojemność chłodziarki 294 litrów
Elektroniczne sterowanie i regulacja temperatury z
wyświetlaczem
Oświetlenie wewnętrzne LED
Chromowany uchwyt na butelki
5 półek z bezpiecznego szkła
4 standardowe oraz jedna powiększona półka na butelki na
drzwiach
2 szuflady Fresh na owoce i warzywa
Funkcja ECO oraz funkcja szybkiego chłodzenia
Dźwięk otwarcia drzwi
System mocowania drzwi - montaż frontów na prowadnicach
Roczne zużycie prądu (kW/rok): 112
Poziom hałasu dB(A): 39
Klasa energetyczna: E
DRL1770EB
4 799 pln

Wymiary do montażu (mm):
W. 1770-1790 x Sz. 560-570 x 550
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ZAMRAŻARKA DO ZABUDOWY
DFU1781FN
Zamrażarka do zabudowy
System NO FROST
Pojemność 196 litrów
Elektroniczne sterowanie i regulacja temperatury z
wyświetlaczem
Funkcja ECO oraz funkcja szybkiego mrożenia (Fast Freeze)
Oświetlenie wewnętrzne LED
Alarm niedomkniętych drzwi
6 wysuwanych szuflad + 2 składane przegrody
Kostkarka do lodu Twist Ice
Moc mrożenia 11,5 kg / 24 h / Utrzymanie temperatury bez
prądu 6 h
System mocowania drzwi - montaż frontów na prowadnicach
Roczne zużycie prądu (kW/rok): 288
Poziom hałasu dB(A): 40
Klasa energetyczna: F
DFU1781FN
4 999 pln

Wymiary do montażu (mm):
W. 1770-1790 x Sz. 560-570 x 550
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AKCESORIA
DAI7002S & DAI7003S
Grill oraz plancha
Żeliwna plancha oraz grill
Kompatybilne z płytami horiZonePlay
Szer. 23 cm Wys. 2 cm Głęb. 40 cm

DAI7002S
899 pln

DAI7003S
899 pln

KITOVT20 & KITOVT45
Blacha 20 mm oraz 45 mm
Blacha do pieczenia sprzedawana z oryginalnymi
piekarnikami De Dietrich.
Pasuje do wszystkich nowych modeli piekarników
KITOVT45
149 pln

Mogą może być używana zarówno na prowadnicy
teleskopowej jak i na standardowych drabinkach
Wys. 20 mm (KITOVT20), Wys. 45 mm (KITOVT45)

KITOVT20
149 pln

KITOVT3
Prowadnice teleskopowe
Łatwa instalacja
Zapewniają bezpieczne i wygodne wyjmowanie blachy z
piekarnika
Łatwa obsługa na całej długości (60% wysuwu)
Szer. 2 cm Wys. 2 cm Głęb. 39.5 cm

KITOVT3
159 pln
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DE DIETRICH

4 LATA BEZPŁATNEGO SERWISU
Urządzenia marki De Dietrich są synonimem wyjątkowego designu, zaawansowanej technologii i wyjątkowej jakości.
Nieodłączną częścią dziedzictwa De Dietrich jest także staranny wybór sposobu prezentacji, sprzedaży i serwisowania
urządzeń w celu osiągnięcia jak największej satysfakcji klienta. De Dietrich oferuje w Polsce wydłużoną gwarancję 4 lata na
wszystkie zakupione urządzenia. Wszystkie warunki i informacje wydłużonej gwarancji można znaleźć na stronie www.agdrankor.pl lub w autoryzowanym punkcie sprzedaży.

Instrukcje montażowe znajdziesz na

WWW.DEDIETRICHPOLSKA.PL
Ceny zawierają Vat 23 %. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmiany cen pokazanych w materiale. Ceny mają charakter wyłącznie
informacyjny, o ostatecznej cenie urządzenia zostaniesz poinformowany przez sprzedawcę. Dane techniczne i wyposażenie mogą ulec zmianie
bez powiadamiania. Informacje tekstowe i ceny mogą zawierać błędy. Druk typograficzny nie zawsze wiernie odzwierciedla oryginalne kolory
i materiały. Zawsze kontaktuj się z sprzedawcą w celu uzyskania aktualnych informacji.
Materiał jest własnościa firmy “Rankor” z siedzibą w Chorzowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania sie kopiowania, przedruku lub powielania
materiału w całości lub w części bez zgody firmy “Rankor”.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Dystrybutor marki
De Dietrich w Polsce:
Rankor
Ul. Styczyńskiego 22,
41-500 Chorzów
Tel.: +48 788 998 145
E-mail: biuro@agd-rankor.pl
BDO 000146699
www.agd-rankor.pl
Facebok: AGD Rankor

