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Uuden kotisi materiaalit
Tässä esitteessä on esitelty uuden kotisi hintaan sisältyvät materiaalit ja varusteet. Voit valita 
mieleisesi kokonaisuuden valmiiksi suunnittelemistamme sisustustyyleistä tai luoda oman 
värimaailmasi. 

Materiaalivalinnat tehdään kaupanteon jälkeen urakoitsijan ilmoittaman aikataulun puitteis-
sa. Saat linkin materiaalivalintalomakkeeseen sähköpostiisi. Mikäli asunnolla on useampi os-
taja, lähetetään linkki kauppakirjassa ensimmäisenä olevaan sähköpostiin. Vaihtoehtoisesti 
voit täyttää paperisen valintalomakkeen ja skannata sen urakoitsijalle. Valinnat ja päivämää-
rät ovat sitovia. 

Aikataulun mentyä umpeen valintoihin ei voi enää vaikuttaa. Materiaalivalintojen puuttues-
sa myyjä valitsee asunnon materiaalit.

Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän esitteen tietoja, materiaaleja ja 
tuotteita laatutasoa alentamatta. Materiaalit voivat muuttua rakennusaikana tavarantoimit-
tajasta johtuen, jolloin tuote korvataan vastaavalla tuotteella. Esimerkiksi kodinkonemallit 
saattavat muuttua rakentamisen aikana uusiin vastaaviin malleihin. 

Tämän esitteen värit, mitat ja kuvat eivät painoteknisistä syistä tai näytön asetuksista välttä-
mättä vastaa aivan todellisuutta. Näytteet materiaaleista ovat nähtävillä YH Kotien toimistol-
la. Tämä esite perustuu tilanteeseen 02/2021.

Uniikki koti
Sinulla on mahdollisuus teettää myös yksilöllisiä lisä- ja muutostöitä, jotka eivät sisälly asun-
non hintaan. Mitä aiemmassa rakennusvaiheessa pyydät tarjouksen, sitä paremmat mah-
dollisuudet ovat muutoksien toteuttamiseen. Kaikista lisähintaisista tuotteista tai lisä- ja 
muutostöistä voitte olla suoraan yhteydessä urakoitsijan asiakaspalveluhenkilöön. On suosi-
teltavaa pyytää tarjous kaikista muutoksista samalla kertaa. 

Asiakaspalveluhenkilö laatii toiveidesi pohjalta kirjallisen muutostyötarjouksen ja urakoitsija 
laskuttaa muutostyöt sopimuksen mukaisesti. Takuiden ja työturvallisuuden vuoksi asunnon 
ostajan ei ole mahdollista hankkia tai asentaa/asennuttaa materiaaleja itse. 

Huom! rakennusaikana teetetyt lisä- ja muutostyöt ovat osakkeenomistajan kunnossapito-
vastuulla.
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Sisustustyylit
Voit valita asuntosi materiaalit viidestä valmiista sisustustyylistä tai tehdä mieleisesi yksittäiset valinnat.  
Huomioithan, että esitteen värit ja kuvat eivät välttämättä vastaa todellisuutta johtuen tietokoneen näytön 
asetuksista tai painoteknisistä syistä. Materiaalit ovat nähtävissä YH Kotien toimistolla sovittaessa.

Mustavalkoisen keittiön kontrastina on lämmin parketti

• Kalusteovet: matta valkoinen (hidastimet)
• Vedin: yläovissa ei vedintä, alaovissa valkoinen profiilivedin (s.12)
• Laminaattityötaso: mattamusta 30 mm
• Kalustevälitila: laminaattilevy mattamusta
• Kalusterunko: valkoinen
• Kodinkoneet: valkoiset

Kylpyhuone
• Seinälaatta: matta valkoinen 30 x 60 cm
• Seinälaatan ladonta: vaakaan suorana tai tiililadontana
• Lattialaatta: Cello Assen harmaa 10 x 10 cm

Asuinhuoneet
• Parketti: Tammi Natural Matt 3-sauvainen
• Valinnainen tehosteseinän sävy kolmesta vaihtoehdosta (s.15)

1.

Taiteilijan näkemys asunnosta B47 44,5 m2.. Asunnossa sisustustyyli 1. materiaalit. 
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Vaaleaan tammikuvioon antaa särmää musta välitila ja taso

• Kalusteovet: valkaistu tammikuvio (hidastimet)
• Vedin: yläovissa ei vedintä, alaovissa valkoinen profiilivedin (s.12)
• Laminaattityötaso: mattamusta 30 mm
• Kalustevälitila: laminaattilevy mattamusta
• Kalusterunko: valkoinen
• Kodinkoneet: valkoiset

Kylpyhuone
• Seinälaatta: Cello Mist valkoinen 25 x 38 cm
• Seinälaatan ladonta: vaakaan suorana tai tiililadontana
• Lattialaatta: Cello Assen tumman harmaa 10 x 10 cm

Asuinhuoneet
• Parketti: Tammi Lungo Matt 3-sauvainen
• Valinnainen tehosteseinän sävy kolmesta vaihtoehdosta (s.15)

Modernissa skandinaavisessa keittiössä yhdistyvät mustikan 
väriset ovet ja vaalea puu

• Kalusteovet: matta tummansininen (hidastimet)
• Vedin: yläovissa ei vedintä, alaovissa profiilivedin RST (s.12)
• Laminaattityötaso: puukuvio tammi matta 30 mm
• Kalustevälitila: laminaattilevy valkoinen matta 
• Kalusterunko: valkoinen
• Kodinkoneet: RST

Kylpyhuone
• Seinälaatta: Cello Mist valkoinen 25 x 38 cm
• Seinälaatan ladonta: vaakaan suorana tai tiililadontana
• Lattialaatta: Cello Assen grafiitti 10 x 10 cm

Asuinhuoneet
• Parketti: Tammi Lungo Matt 3-sauvainen
• Valinnainen tehosteseinän sävy kolmesta vaihtoehdosta (s.15)

2. 3.

Huom! värit eivät välttämättä vastaa todellisuutta johtuen mm. näytön asetuksista.
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Moderni musta keittiö, johon lämpöä tuo vaalea puu

• Kalusteovet: matta musta (hidastimet)
• Vedin: yläovissa ei vedintä, alaovissa musta profiilivedin (s.12)
• Laminaattityötaso: puukuvio tammi matta 30 mm
• Kalustevälitila: laminaattilevy puukuvio tammi 
• Kalusterunko: valkoinen
• Kodinkoneet: RST

Kylpyhuone
• Seinälaatta: Cello Mist harmaa 25 x 38 cm
• Seinälaatan ladonta: vaakaan suorana tai tiililadontana
• Lattialaatta: Cello Assen tumman harmaa 10 x 10 cm

Asuinhuoneet
• Parketti: Tammi Lungo Matt 3-sauvainen
• Valinnainen tehosteseinän sävy kolmesta vaihtoehdosta (s.15)

Rohkea yhdistelmä eri puun sävyjä raikastettuna valkoisella

• Kalusteovet: valkaistu tammikuvio (hidastimet)
• Vedin: yläovissa ei vedintä, alaovissa valkoinen profiilivedin (s.12)
• Laminaattityötaso: tumma puukuvio matta 30 mm
• Kalustevälitila: valkoinen matta
• Kalusterunko: valkoinen
• Kodinkoneet: valkoiset

Kylpyhuone
• Seinälaatta: matta valkoinen 30 x 60 cm
• Seinälaatan ladonta: vaakaan suorana tai tiililadontana
• Lattialaatta: Cello Assen tumman harmaa 10 x 10 cm

Asuinhuoneet
• Parketti: Tammi Natural Matt 3-sauvainen
• Valinnainen tehosteseinän sävy kolmesta vaihtoehdosta (s.15)

4. 5.

Huom! värit eivät välttämättä vastaa todellisuutta johtuen mm. näytön asetuksista.
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Keittiön kodinkoneet
Asunnon kalusteet ja varustus ovat kalustekaavion mukaiset. Keittiöissä on Electrolux jääkaappipakastin, in-
tegroitu astianpesukone, liesikupu sekä asunnon koosta riippuen monitoimiuuni mikrotoiminnolla ja kahden 
levyn induktioliesitaso tai vaihtoehtoisesti kalusteuuni, neljän levyn induktioliesitaso sekä kalusteeseen sijoi-
tettava mikroaaltouuni. Välitilavalaisimena on LED-nauha. Kodinkonemallit saattavat päivittyä rakentamisen 
aikana uusiin vastaaviin malleihin.

VAKIO VALKOINEN

Kalusteuuni CKB400W

 – Paistolämpömittarilla varustettu 700 SenseCook® -
uuni tarkkailee ruoan sisälämpötilaa.

 – Paistolämpömittari mittaa ruoan
sisälämpötilaa luotettavien tulosten saavuttamiseksi.

 – LED-ajastinnäytön avulla voit asettaa tarkat
kypsennysajat.

 – AquaClean-toiminnolla säilytät uunisi luonnollisen
puhtaana höyryn avulla.

Tuotenumero (PNC) 949 496 674 EAN-koodi 7332543722402
Uunin puhdistus Aqua cleaning Väri Valkoinen
Tuoteperhe SenseCook Höyrytoiminnot -
Energialuokka A Nettotilavuus (ltr) 72

Täydellisten reseptien pikavalinta×

Tarkat tulokset paistolämpömittarin avulla×

Tarkat asetukset LED-ajastinnäytön avulla×

AquaClean helppoon puhdistukseen×

Monitoimiuuni
kiertoilmavastuksella

×

Ajastusautomatiikka×

Paistolämpömittari
virrankatkaisulla

×

Sisäänpainettavat
säätimet

×

Easy Entry -
pellinkannattimet

×

Viilennystuuletin×

Helposti puhdistettava
luukku

×

Luukun lukitus×

Uunivarusteet: 1 emaloitu
uunipannu, 2 emaloitua
leivinpeltiä, 1 kromattu
ritilä

×

Compact uuni CKM700CV

 – CombiQuick® mikro/uuni yhdistelmä kypsentää
ruoat puolet nopeammin tavallisiin uuneihin verrattuna.

– CombiQuick® yhdistää
monitoimiuunin ja mikroaaltotoiminnon ruokien nopeaa valmistusta varten.

 – Pikakuumennustoiminto esikuumentaa uunin
tavallisia uunia nopeammin.

 – LED-näyttö kertoo valitun lämpötilan valittujen
toimintojen mukaan.

Tuotenumero (PNC) 944 066 744 EAN-koodi 7332543714834
Uunin puhdistus Tavanomainen Väri Valkoinen
Tuoteperhe CombiQuick Höyrytoiminnot -
Energialuokka - Nettotilavuus (ltr) 43

Herkulliset ateriat puolet nopeammin×

Herkulliset ateriat puolet nopeammin CombiQuick®-uuni avulla ×

Säästä aikaa pikakuumennustoiminnolla×

LED-näyttö kertoo valitun lämpötilan×

Uunin ja mikroaaltouunin
yhdistelmä

×

Kiertoilmauunin ja
mikroaaltouunin
yhdistelmä

×

Suurin mikroaaltoteho:
1000 W

×

Ajastusautomatiikka ja
kuluneen ajan näyttö

×

Kiertoilmatuuletin
pysähtyy luukun
avautuessa

×

Automaattinen sisävalo×

Elektroninen lämpötilan
säätö

×

Jälkilämmön ilmaisin×

Easy Entry -
pellinkannattimet

×

VAKIO VALKOINEN

Kalusteuuni CKB400W

 – Paistolämpömittarilla varustettu 700 SenseCook® -
uuni tarkkailee ruoan sisälämpötilaa.

 – Paistolämpömittari mittaa ruoan
sisälämpötilaa luotettavien tulosten saavuttamiseksi.

 – LED-ajastinnäytön avulla voit asettaa tarkat
kypsennysajat.

 – AquaClean-toiminnolla säilytät uunisi luonnollisen
puhtaana höyryn avulla.

Tuotenumero (PNC) 949 496 674 EAN-koodi 7332543722402
Uunin puhdistus Aqua cleaning Väri Valkoinen
Tuoteperhe SenseCook Höyrytoiminnot -
Energialuokka A Nettotilavuus (ltr) 72

Täydellisten reseptien pikavalinta×

Tarkat tulokset paistolämpömittarin avulla×

Tarkat asetukset LED-ajastinnäytön avulla×

AquaClean helppoon puhdistukseen×

Monitoimiuuni
kiertoilmavastuksella

×

Ajastusautomatiikka×

Paistolämpömittari
virrankatkaisulla

×

Sisäänpainettavat
säätimet

×

Easy Entry -
pellinkannattimet

×

Viilennystuuletin×

Helposti puhdistettava
luukku

×

Luukun lukitus×

Uunivarusteet: 1 emaloitu
uunipannu, 2 emaloitua
leivinpeltiä, 1 kromattu
ritilä

×

Compact uuni CKM700CV

 – CombiQuick® mikro/uuni yhdistelmä kypsentää
ruoat puolet nopeammin tavallisiin uuneihin verrattuna.

– CombiQuick® yhdistää
monitoimiuunin ja mikroaaltotoiminnon ruokien nopeaa valmistusta varten.

 – Pikakuumennustoiminto esikuumentaa uunin
tavallisia uunia nopeammin.

 – LED-näyttö kertoo valitun lämpötilan valittujen
toimintojen mukaan.

Tuotenumero (PNC) 944 066 744 EAN-koodi 7332543714834
Uunin puhdistus Tavanomainen Väri Valkoinen
Tuoteperhe CombiQuick Höyrytoiminnot -
Energialuokka - Nettotilavuus (ltr) 43

Herkulliset ateriat puolet nopeammin×

Herkulliset ateriat puolet nopeammin CombiQuick®-uuni avulla ×

Säästä aikaa pikakuumennustoiminnolla×

LED-näyttö kertoo valitun lämpötilan×

Uunin ja mikroaaltouunin
yhdistelmä

×

Kiertoilmauunin ja
mikroaaltouunin
yhdistelmä

×

Suurin mikroaaltoteho:
1000 W

×

Ajastusautomatiikka ja
kuluneen ajan näyttö

×

Kiertoilmatuuletin
pysähtyy luukun
avautuessa

×

Automaattinen sisävalo×

Elektroninen lämpötilan
säätö

×

Jälkilämmön ilmaisin×

Easy Entry -
pellinkannattimet

×

VAKIO VALKOINEN

Induktiotaso HOI330F

 – Modulaarinen keittotaso keittiöön, jossa
kaikki on mahdollista

 – Induktiotekniikka takaa
viileämmän ja helposti puhdistettavan pinnan

 – Keittotason ohjauspaneelia on helppo ja nopea käyttää

 – Tehotoiminnon ansiosta lyhyemmät keittoajat

 – Stop&Go -toiminto mahdollistaa
ruoanlaiton keskeyttämisen ja jatkamisen nopeasti

Tuotenumero (PNC) 949 738 725 EAN-koodi 7332543456345
Keittotaso Induktiotaso SenseCook -
Kehys - Asennustapa Asennusaukon päälle
Asennusmitat (LxSxK, mm) 270x490x46 Maksimi liitäntäteho (W) 3700

Yksilöllisesti omiin tarpeisiisi mukautettu keittiö×

Aina puhtaaksi pyyhittävissä induktiotekniikan ansiosta×

Ohjauspaneelin helppo käyttö×

Salamannopea täysteho säästää aikaa×

Keskeytä ruoanvalmistus ja jatka sitä yhdellä hipaisulla×

Tyylikkäät
hipaisupainikkeet

×

Power Booster -toiminto×

Stop & Go -toiminto×

Keittoalueiden ajastus×

Turvallinen:
Automaattinen
virrankatkaisu

×

Lapsilukitus×

Toimintolukitus×

Helppo asennus×

Merkkiääni×

Induktiotaso HOI630MF

 – 300-sarjan induktiokeittotason pinta kuumenee nopeasti.

 – Induktiokeittotaso tuottaa tarkkaa lämpöä
nopeasti maksimoiden turvallisuuden.

 – Liesituuletin säätyy automaattisesti keittotason
Hob2Hood®-toiminnon avulla.

 – Induktion kosketuspainikkeilla säädät helposti lämpötilaa.

Tuotenumero (PNC) 949 599 007 EAN-koodi 7332543709243
Keittotaso Induktiotaso SenseCook -

Kehys
1 viistetty
reuna

Asennustapa
Asennusaukon
päälle

Asennusmitat (LxSxK,
mm)

560x490x44
Maksimi liitäntäteho
(W)

7350

Nopein tapa valmistaa ruokaa×

Helppo, nopea ja turvallinen – induktio×

Hob2Hood® - helposti raikas sisäilma×

Hallinta yhdellä kosketuksella×

Tyylikkäät
hipaisupainikkeet

×

Power Booster -toiminto×

Keittoalueiden ajastus×

Nerokas
jälkilämmönilmaisin

×

Turvallinen:×

Lapsilukitus×

Toimintolukitus×

Helppo asennus×

Äänimerkki, jonka voi
poistaa käytöstä

×

VAKIO VALKOINEN

Induktiotaso HOI330F

 – Modulaarinen keittotaso keittiöön, jossa
kaikki on mahdollista

 – Induktiotekniikka takaa
viileämmän ja helposti puhdistettavan pinnan

 – Keittotason ohjauspaneelia on helppo ja nopea käyttää

 – Tehotoiminnon ansiosta lyhyemmät keittoajat

 – Stop&Go -toiminto mahdollistaa
ruoanlaiton keskeyttämisen ja jatkamisen nopeasti

Tuotenumero (PNC) 949 738 725 EAN-koodi 7332543456345
Keittotaso Induktiotaso SenseCook -
Kehys - Asennustapa Asennusaukon päälle
Asennusmitat (LxSxK, mm) 270x490x46 Maksimi liitäntäteho (W) 3700

Yksilöllisesti omiin tarpeisiisi mukautettu keittiö×

Aina puhtaaksi pyyhittävissä induktiotekniikan ansiosta×

Ohjauspaneelin helppo käyttö×

Salamannopea täysteho säästää aikaa×

Keskeytä ruoanvalmistus ja jatka sitä yhdellä hipaisulla×

Tyylikkäät
hipaisupainikkeet

×

Power Booster -toiminto×

Stop & Go -toiminto×

Keittoalueiden ajastus×

Turvallinen:
Automaattinen
virrankatkaisu

×

Lapsilukitus×

Toimintolukitus×

Helppo asennus×

Merkkiääni×

Induktiotaso HOI630MF

 – 300-sarjan induktiokeittotason pinta kuumenee nopeasti.

 – Induktiokeittotaso tuottaa tarkkaa lämpöä
nopeasti maksimoiden turvallisuuden.

 – Liesituuletin säätyy automaattisesti keittotason
Hob2Hood®-toiminnon avulla.

 – Induktion kosketuspainikkeilla säädät helposti lämpötilaa.

Tuotenumero (PNC) 949 599 007 EAN-koodi 7332543709243
Keittotaso Induktiotaso SenseCook -

Kehys
1 viistetty
reuna

Asennustapa
Asennusaukon
päälle

Asennusmitat (LxSxK,
mm)

560x490x44
Maksimi liitäntäteho
(W)

7350

Nopein tapa valmistaa ruokaa×

Helppo, nopea ja turvallinen – induktio×

Hob2Hood® - helposti raikas sisäilma×

Hallinta yhdellä kosketuksella×

Tyylikkäät
hipaisupainikkeet

×

Power Booster -toiminto×

Keittoalueiden ajastus×

Nerokas
jälkilämmönilmaisin

×

Turvallinen:×

Lapsilukitus×

Toimintolukitus×

Helppo asennus×

Äänimerkki, jonka voi
poistaa käytöstä

×

VAKIO VALKOINEN

Integroitava mikroaaltouuni KMFE172TEW

 – TouchOpen -mikroaaltouunin luukku voidaan
avata yhdellä kosketuksella.

 – Mikroaaltouunin luukun pehmeämpi avautuminen
TouchOpen-mekanismilla.

– Mikroaaltotoiminto ruokien kypsentämiseen,
lämmittämiseen tai sulattamiseen.

 – Mahdollistaa asetuksien
tallentamisen Suosikit-toiminnolla nopeaa ja helppoa valintaa varten.

Tuotenumero (PNC) 947 608 743 EAN-koodi 7332543665648

Asennus/sijoitus
Kalusteisiin
sijoitettava

Väri Valkoinen

Mitat K x L x S (mm) 371x594x316
Asennusmitat K x L x S
(mm)

360x562x300

Uunitilan tilavuus
(ltr)

17 Suurin mikroaaltoteho (W) 800

TouchOpen takaa nopean ja helpon pääsyn×

TouchOpen takaa helpon pääsyn×

Mikroaaltouuni - nopeaan ruoanlaittoon ×

Mikroaaltouunin asetusten tallennus suosikkiruokia varten×

Kypsennystavat:
Mikroaalto

×

Pikastartti täydellä teholla
30 sek. intervallilla

×

Automaattinen kypsennys
painon mukaan

×

Automaattinen sulatus
painon mukaan

×

Elektroninen ohjaus×

Turvalukitus×

Tehonsäädön
hipaisukytkimet

×

Sisävalo×

Monivaihekypsennys×

Jääkaappi-pakastin LNT4TE33W2

– Huurtumaton TwinTech®
varmistaa herkullisten vihannesten optimaalisen kosteuden.

 – Huurtumaton TwinTech®-
tekniikka estää huurteen muodostumisen pakastimeen ja säilyttää jääkaapin optimaalisen
kosteuden.

 – DynamicAir varmistaa tasaisen lämpötilan
estäen ruokien kuivumisen.

 – Elektroniset säätimet ja
nestekidenäyttö jääkaapin asetusten säätämiseen.

Tuotenumero (PNC)
925 054
583

EAN-koodi 7332543729180

Energialuokka A++
Jääkaapin/pakastimen
nettotilavuus (ltr)

220 / 91

Pakastustekniikka FrostFree Dynaaminen viilennys FreeStore
CustomFlex-
ovihyllyjärjestelmä

-
Vuotuinen energiankulutus
(kWh)

239

Säilyttää ainekset mehukkaina. Kuivumisen estävä jäähdytys ×

Huurtumaton TwinTech® estää elintarvikkeiden kuivumisen×

DynamicAir varmistaa tasaisen lämpötilan×

Elektroniset säätimet jääkaapin asetusten valitsemiseen×

Elektroniset
hipaisukytkimet LED-
näytöllä

×

FrostFree×

FreeStore™×

Automaattinen
pikapakastus

×

Jääkaapin pikajäähdytys×

Pulloteline×

Pakastimen laatikot: 2
normaalia + 1 puolisyvä,
Läpinäkyvät, muovia

×

Pakastimessa lasihyllyt×

Jääkaapin valaistus:
Integroitu ohjauspaneeliin,
LED-valaistus

×

VAKIO TERÄS

Kalusteuuni CKB400X

 – Paistolämpömittarilla varustettu 700 SenseCook® -
uuni tarkkailee ruoan sisälämpötilaa.

 – Paistolämpömittari mittaa ruoan
sisälämpötilaa luotettavien tulosten saavuttamiseksi.

 – LED-ajastinnäytön avulla voit asettaa tarkat
kypsennysajat.

 – AquaClean-toiminnolla säilytät uunisi luonnollisen
puhtaana höyryn avulla.

Tuotenumero (PNC) 949 496 673 EAN-koodi 7332543722396
Uunin puhdistus Aqua cleaning Väri Teräs
Tuoteperhe SenseCook Höyrytoiminnot -
Energialuokka A Nettotilavuus (ltr) 72

Täydellisten reseptien pikavalinta×

Tarkat tulokset paistolämpömittarin avulla×

Tarkat asetukset LED-ajastinnäytön avulla×

AquaClean helppoon puhdistukseen×

Monitoimiuuni
kiertoilmavastuksella

×

Ajastusautomatiikka×

Paistolämpömittari
virrankatkaisulla

×

Sisäänpainettavat
säätimet

×

Easy Entry -
pellinkannattimet

×

Viilennystuuletin×

Helposti puhdistettava
luukku

×

Luukun lukitus×

Uunivarusteet: 1 emaloitu
uunipannu, 2 emaloitua
leivinpeltiä, 1 kromattu
ritilä

×

Compact uuni CKM700CX

 – CombiQuick® mikro/uuni yhdistelmä kypsentää
ruoat puolet nopeammin tavallisiin uuneihin verrattuna.

– CombiQuick® yhdistää
monitoimiuunin ja mikroaaltotoiminnon ruokien nopeaa valmistusta varten.

 – Pikakuumennustoiminto esikuumentaa uunin
tavallisia uunia nopeammin.

 – LED-näyttö kertoo valitun lämpötilan valittujen
toimintojen mukaan.

Tuotenumero (PNC) 944 066 743 EAN-koodi 7332543714827
Uunin puhdistus Tavanomainen Väri Teräs
Tuoteperhe CombiQuick Höyrytoiminnot -
Energialuokka - Nettotilavuus (ltr) 43

Herkulliset ateriat puolet nopeammin×

Herkulliset ateriat puolet nopeammin CombiQuick®-uuni avulla ×

Säästä aikaa pikakuumennustoiminnolla×

LED-näyttö kertoo valitun lämpötilan×

Uunin ja mikroaaltouunin
yhdistelmä

×

Kiertoilmauunin ja
mikroaaltouunin
yhdistelmä

×

Suurin mikroaaltoteho:
1000 W

×

Ajastusautomatiikka ja
kuluneen ajan näyttö

×

Automaattinen sisävalo×

Elektroninen lämpötilan
säätö

×

Jälkilämmön ilmaisin×

Easy Entry -
pellinkannattimet

×

Viilennystuuletin×

VAKIO TERÄS

Integroitava mikroaaltouuni KMFE172TEX

 – TouchOpen -mikroaaltouunin luukku voidaan
avata yhdellä kosketuksella.

 – Mikroaaltouunin luukun pehmeämpi avautuminen
TouchOpen-mekanismilla.

– Mikroaaltotoiminto ruokien kypsentämiseen,
lämmittämiseen tai sulattamiseen.

 – Mahdollistaa asetuksien
tallentamisen Suosikit-toiminnolla nopeaa ja helppoa valintaa varten.

Tuotenumero (PNC) 947 608 742 EAN-koodi 7332543665631

Asennus/sijoitus
Kalusteisiin
sijoitettava

Väri Musta

Mitat K x L x S (mm) 371x594x316
Asennusmitat K x L x S
(mm)

360x562x300

Uunitilan tilavuus
(ltr)

17 Suurin mikroaaltoteho (W) 800

TouchOpen takaa nopean ja helpon pääsyn×

TouchOpen takaa helpon pääsyn×

Mikroaaltouuni - nopeaan ruoanlaittoon ×

Mikroaaltouunin asetusten tallennus suosikkiruokia varten×

Kypsennystavat:
Mikroaalto

×

Pikastartti täydellä teholla
30 sek. intervallilla

×

Automaattinen kypsennys
painon mukaan

×

Automaattinen sulatus
painon mukaan

×

Elektroninen ohjaus×

Turvalukitus×

Tehonsäädön
hipaisukytkimet

×

Sisävalo×

Monivaihekypsennys×

Jääkaappi-pakastin LNT4TE33X2

– Huurtumaton TwinTech®
varmistaa herkullisten vihannesten optimaalisen kosteuden.

 – Huurtumaton TwinTech®-
tekniikka estää huurteen muodostumisen pakastimeen ja säilyttää jääkaapin optimaalisen
kosteuden.

 – DynamicAir varmistaa tasaisen lämpötilan
estäen ruokien kuivumisen.

 – Elektroniset säätimet ja
nestekidenäyttö jääkaapin asetusten säätämiseen.

Tuotenumero (PNC)
925 054
584

EAN-koodi 7332543729197

Energialuokka A++
Jääkaapin/pakastimen
nettotilavuus (ltr)

220 / 91

Pakastustekniikka FrostFree Dynaaminen viilennys FreeStore
CustomFlex-
ovihyllyjärjestelmä

-
Vuotuinen energiankulutus
(kWh)

239

Säilyttää ainekset mehukkaina. Kuivumisen estävä jäähdytys ×

Huurtumaton TwinTech® estää elintarvikkeiden kuivumisen×

DynamicAir varmistaa tasaisen lämpötilan×

Elektroniset säätimet jääkaapin asetusten valitsemiseen×

Elektroniset
hipaisukytkimet LED-
näytöllä

×

FrostFree×

FreeStore™×

Automaattinen
pikapakastus

×

Jääkaapin pikajäähdytys×

Pulloteline×

Pakastimen laatikot: 2
normaalia + 1 puolisyvä,
Läpinäkyvät, muovia

×

Pakastimessa lasihyllyt×

Jääkaapin valaistus:
Integroitu ohjauspaneeliin,
LED-valaistus

×

VAKIO TERÄS

Kalusteuuni CKB400X

 – Paistolämpömittarilla varustettu 700 SenseCook® -
uuni tarkkailee ruoan sisälämpötilaa.

 – Paistolämpömittari mittaa ruoan
sisälämpötilaa luotettavien tulosten saavuttamiseksi.

 – LED-ajastinnäytön avulla voit asettaa tarkat
kypsennysajat.

 – AquaClean-toiminnolla säilytät uunisi luonnollisen
puhtaana höyryn avulla.

Tuotenumero (PNC) 949 496 673 EAN-koodi 7332543722396
Uunin puhdistus Aqua cleaning Väri Teräs
Tuoteperhe SenseCook Höyrytoiminnot -
Energialuokka A Nettotilavuus (ltr) 72

Täydellisten reseptien pikavalinta×

Tarkat tulokset paistolämpömittarin avulla×

Tarkat asetukset LED-ajastinnäytön avulla×

AquaClean helppoon puhdistukseen×

Monitoimiuuni
kiertoilmavastuksella

×

Ajastusautomatiikka×

Paistolämpömittari
virrankatkaisulla

×

Sisäänpainettavat
säätimet

×

Easy Entry -
pellinkannattimet

×

Viilennystuuletin×

Helposti puhdistettava
luukku

×

Luukun lukitus×

Uunivarusteet: 1 emaloitu
uunipannu, 2 emaloitua
leivinpeltiä, 1 kromattu
ritilä

×

Compact uuni CKM700CX

 – CombiQuick® mikro/uuni yhdistelmä kypsentää
ruoat puolet nopeammin tavallisiin uuneihin verrattuna.

– CombiQuick® yhdistää
monitoimiuunin ja mikroaaltotoiminnon ruokien nopeaa valmistusta varten.

 – Pikakuumennustoiminto esikuumentaa uunin
tavallisia uunia nopeammin.

 – LED-näyttö kertoo valitun lämpötilan valittujen
toimintojen mukaan.

Tuotenumero (PNC) 944 066 743 EAN-koodi 7332543714827
Uunin puhdistus Tavanomainen Väri Teräs
Tuoteperhe CombiQuick Höyrytoiminnot -
Energialuokka - Nettotilavuus (ltr) 43

Herkulliset ateriat puolet nopeammin×

Herkulliset ateriat puolet nopeammin CombiQuick®-uuni avulla ×

Säästä aikaa pikakuumennustoiminnolla×

LED-näyttö kertoo valitun lämpötilan×

Uunin ja mikroaaltouunin
yhdistelmä

×

Kiertoilmauunin ja
mikroaaltouunin
yhdistelmä

×

Suurin mikroaaltoteho:
1000 W

×

Ajastusautomatiikka ja
kuluneen ajan näyttö

×

Automaattinen sisävalo×

Elektroninen lämpötilan
säätö

×

Jälkilämmön ilmaisin×

Easy Entry -
pellinkannattimet

×

Viilennystuuletin×

Kalusteuuni CKB400W

Induktiotaso HOI630MF

Integroitava mikroaaltouuni 
KMFE172TEW

Kalusteuuni RST CKB400X

Induktiotaso HOI630MF

Integroitava mikroaaltouuni 
RST KMFE172TEX

VAKIO VALKOINEN

Induktiotaso HOI330F

 – Modulaarinen keittotaso keittiöön, jossa
kaikki on mahdollista

 – Induktiotekniikka takaa
viileämmän ja helposti puhdistettavan pinnan

 – Keittotason ohjauspaneelia on helppo ja nopea käyttää

 – Tehotoiminnon ansiosta lyhyemmät keittoajat

 – Stop&Go -toiminto mahdollistaa
ruoanlaiton keskeyttämisen ja jatkamisen nopeasti

Tuotenumero (PNC) 949 738 725 EAN-koodi 7332543456345
Keittotaso Induktiotaso SenseCook -
Kehys - Asennustapa Asennusaukon päälle
Asennusmitat (LxSxK, mm) 270x490x46 Maksimi liitäntäteho (W) 3700

Yksilöllisesti omiin tarpeisiisi mukautettu keittiö×

Aina puhtaaksi pyyhittävissä induktiotekniikan ansiosta×

Ohjauspaneelin helppo käyttö×

Salamannopea täysteho säästää aikaa×

Keskeytä ruoanvalmistus ja jatka sitä yhdellä hipaisulla×

Tyylikkäät
hipaisupainikkeet

×

Power Booster -toiminto×

Stop & Go -toiminto×

Keittoalueiden ajastus×

Turvallinen:
Automaattinen
virrankatkaisu

×

Lapsilukitus×

Toimintolukitus×

Helppo asennus×

Merkkiääni×

Induktiotaso HOI630MF

 – 300-sarjan induktiokeittotason pinta kuumenee nopeasti.

 – Induktiokeittotaso tuottaa tarkkaa lämpöä
nopeasti maksimoiden turvallisuuden.

 – Liesituuletin säätyy automaattisesti keittotason
Hob2Hood®-toiminnon avulla.

 – Induktion kosketuspainikkeilla säädät helposti lämpötilaa.

Tuotenumero (PNC) 949 599 007 EAN-koodi 7332543709243
Keittotaso Induktiotaso SenseCook -

Kehys
1 viistetty
reuna

Asennustapa
Asennusaukon
päälle

Asennusmitat (LxSxK,
mm)

560x490x44
Maksimi liitäntäteho
(W)

7350

Nopein tapa valmistaa ruokaa×

Helppo, nopea ja turvallinen – induktio×

Hob2Hood® - helposti raikas sisäilma×

Hallinta yhdellä kosketuksella×

Tyylikkäät
hipaisupainikkeet

×

Power Booster -toiminto×

Keittoalueiden ajastus×

Nerokas
jälkilämmönilmaisin

×

Turvallinen:×

Lapsilukitus×

Toimintolukitus×

Helppo asennus×

Äänimerkki, jonka voi
poistaa käytöstä

×

Monitoimiuuni CKM700CV

Monitoimiuuni RST CKM700CX

Induktiotaso HOI330F

VAKIO VALKOINEN

Integroitava mikroaaltouuni KMFE172TEW

 – TouchOpen -mikroaaltouunin luukku voidaan
avata yhdellä kosketuksella.

 – Mikroaaltouunin luukun pehmeämpi avautuminen
TouchOpen-mekanismilla.

– Mikroaaltotoiminto ruokien kypsentämiseen,
lämmittämiseen tai sulattamiseen.

 – Mahdollistaa asetuksien
tallentamisen Suosikit-toiminnolla nopeaa ja helppoa valintaa varten.

Tuotenumero (PNC) 947 608 743 EAN-koodi 7332543665648

Asennus/sijoitus
Kalusteisiin
sijoitettava

Väri Valkoinen

Mitat K x L x S (mm) 371x594x316
Asennusmitat K x L x S
(mm)

360x562x300

Uunitilan tilavuus
(ltr)

17 Suurin mikroaaltoteho (W) 800

TouchOpen takaa nopean ja helpon pääsyn×

TouchOpen takaa helpon pääsyn×

Mikroaaltouuni - nopeaan ruoanlaittoon ×

Mikroaaltouunin asetusten tallennus suosikkiruokia varten×

Kypsennystavat:
Mikroaalto

×

Pikastartti täydellä teholla
30 sek. intervallilla

×

Automaattinen kypsennys
painon mukaan

×

Automaattinen sulatus
painon mukaan

×

Elektroninen ohjaus×

Turvalukitus×

Tehonsäädön
hipaisukytkimet

×

Sisävalo×

Monivaihekypsennys×

Jääkaappi-pakastin LNT4TE33W2

– Huurtumaton TwinTech®
varmistaa herkullisten vihannesten optimaalisen kosteuden.

 – Huurtumaton TwinTech®-
tekniikka estää huurteen muodostumisen pakastimeen ja säilyttää jääkaapin optimaalisen
kosteuden.

 – DynamicAir varmistaa tasaisen lämpötilan
estäen ruokien kuivumisen.

 – Elektroniset säätimet ja
nestekidenäyttö jääkaapin asetusten säätämiseen.

Tuotenumero (PNC)
925 054
583

EAN-koodi 7332543729180

Energialuokka A++
Jääkaapin/pakastimen
nettotilavuus (ltr)

220 / 91

Pakastustekniikka FrostFree Dynaaminen viilennys FreeStore
CustomFlex-
ovihyllyjärjestelmä

-
Vuotuinen energiankulutus
(kWh)

239

Säilyttää ainekset mehukkaina. Kuivumisen estävä jäähdytys ×

Huurtumaton TwinTech® estää elintarvikkeiden kuivumisen×

DynamicAir varmistaa tasaisen lämpötilan×

Elektroniset säätimet jääkaapin asetusten valitsemiseen×

Elektroniset
hipaisukytkimet LED-
näytöllä

×

FrostFree×

FreeStore™×

Automaattinen
pikapakastus

×

Jääkaapin pikajäähdytys×

Pulloteline×

Pakastimen laatikot: 2
normaalia + 1 puolisyvä,
Läpinäkyvät, muovia

×

Pakastimessa lasihyllyt×

Jääkaapin valaistus:
Integroitu ohjauspaneeliin,
LED-valaistus

×
VAKIO VALKOINEN

Integroitava astianpesukone EEA22101L

 – 300 AirDry -
astianpesukone kuivaa jopa kolme kertaa paremmin luonnollisen ilmavirtauksen avulla

 – Älykäs AirDry-teknologia
kuivaa astiat luonnollisen ilmavirtauksen avulla.

 – Kaksoissuihkuvarsi
varmistaa tasaisen veden jakautumisen astianpesukoneeseen.

– Voit laskea
ja nostaa QuickLift-korin korkeutta.

 – Puolen tunnin ohjelma pesee nopeasti ja tehokkaasti.

Tuotenumero (PNC) 911 075 040 EAN-koodi 7332543732104
Energialuokka A+ Äänitaso (dB(A) re 1 pW) 47
Astiastot/pesutasot 9 / 2 tasoa Tuoteperhe -
ComfortLift®-alakori - QuickSelect-ohjauspaneeli Taso 1

Unohda pyyhkeellä kuivaus, luukku aukeaa astioiden kuivaamiseksi×

Kolme kertaa paremmat kuivaustulokset AirDry-toiminnolla ×

Kaksoissuihkuvarsi varmistaa tasaisen veden jakautumisen×

QuickLift-kori varmistaa helpon pääsyn astioihin säätyvän korkeuden avulla ×

Nopea ja tehokas×

6 pesuohjelmaa, 3
lämpötilaa

×

AutoOff-toiminto×

Ohjauspaneelissa
symbolit

×

Ohjelmien ja asetusten
valinta
kosketuspainikkeilla

×

Kuivaustekniikka: AirDry×

Ajastustoiminto 3 tuntia×

Ruokailuvälinekori×

Pesuohjelmat: 90 Minutes,
AUTO Sense, Eco, Ylläpito-
ohjelma, Quick 30 Minutes,
Esihuuhtelu

×

Veden likaisuuden
tunnistin

×

Integroitava astianpesukone EES47310L

 – SatelliteClean® -astianpesukoneen suihkutus tarjoaa kolme
kertaa paremman peiton.

 – Kolme kertaa laajempi suihkutus
SatelliteClean-ominaisuudella

 – QuickSelect -
astianpesukoneen mukautetut pesuohjelmat on tarkoitettu sinua varten

 – Älykäs AirDry-teknologia
kuivaa astiat luonnollisen ilmavirtauksen avulla.

Tuotenumero (PNC) 911 536 425 EAN-koodi 7332543673032
Energialuokka A+++ Äänitaso (dB(A) re 1 pW) 46
Astiastot/pesutasot 13 / 2 tasoa Tuoteperhe -
ComfortLift®-alakori - QuickSelect-ohjauspaneeli Taso 2

Luotettavat pesutulokset×

SatelliteClean tarjoaa täydellisen suihkutuksen ×

Ei enää astianpesuun liittyvää arvailua QuickSelectin ansiosta×

Kolme kertaa paremmat kuivaustulokset AirDry-toiminnolla ×

8 pesuohjelmaa, 3
lämpötilaa

×

AutoOff-toiminto×

Ohjelmien ja asetusten
valinta
kosketuspainikkeilla

×

Kaksivärinen lattiaan
heijastuva merkkivalo

×

Kuivaustekniikka: AirDry×

Ajastustoiminto 1-24
tuntia

×

Ruokailuvälinekori×

Pesuohjelmat: 160 Min., 60
Minutes, 90 Minutes, AUTO
Sense, Eco, Ylläpito-
ohjelma, Quick 30 Minutes,
Esihuuhtelu

×

Veden likaisuuden
tunnistin

×

VAKIO VALKOINEN

Integroitava astianpesukone EEA22101L

 – 300 AirDry -
astianpesukone kuivaa jopa kolme kertaa paremmin luonnollisen ilmavirtauksen avulla

 – Älykäs AirDry-teknologia
kuivaa astiat luonnollisen ilmavirtauksen avulla.

 – Kaksoissuihkuvarsi
varmistaa tasaisen veden jakautumisen astianpesukoneeseen.

– Voit laskea
ja nostaa QuickLift-korin korkeutta.

 – Puolen tunnin ohjelma pesee nopeasti ja tehokkaasti.

Tuotenumero (PNC) 911 075 040 EAN-koodi 7332543732104
Energialuokka A+ Äänitaso (dB(A) re 1 pW) 47
Astiastot/pesutasot 9 / 2 tasoa Tuoteperhe -
ComfortLift®-alakori - QuickSelect-ohjauspaneeli Taso 1

Unohda pyyhkeellä kuivaus, luukku aukeaa astioiden kuivaamiseksi×

Kolme kertaa paremmat kuivaustulokset AirDry-toiminnolla ×

Kaksoissuihkuvarsi varmistaa tasaisen veden jakautumisen×

QuickLift-kori varmistaa helpon pääsyn astioihin säätyvän korkeuden avulla ×

Nopea ja tehokas×

6 pesuohjelmaa, 3
lämpötilaa

×

AutoOff-toiminto×

Ohjauspaneelissa
symbolit

×

Ohjelmien ja asetusten
valinta
kosketuspainikkeilla

×

Kuivaustekniikka: AirDry×

Ajastustoiminto 3 tuntia×

Ruokailuvälinekori×

Pesuohjelmat: 90 Minutes,
AUTO Sense, Eco, Ylläpito-
ohjelma, Quick 30 Minutes,
Esihuuhtelu

×

Veden likaisuuden
tunnistin

×

Integroitava astianpesukone EES47310L

 – SatelliteClean® -astianpesukoneen suihkutus tarjoaa kolme
kertaa paremman peiton.

 – Kolme kertaa laajempi suihkutus
SatelliteClean-ominaisuudella

 – QuickSelect -
astianpesukoneen mukautetut pesuohjelmat on tarkoitettu sinua varten

 – Älykäs AirDry-teknologia
kuivaa astiat luonnollisen ilmavirtauksen avulla.

Tuotenumero (PNC) 911 536 425 EAN-koodi 7332543673032
Energialuokka A+++ Äänitaso (dB(A) re 1 pW) 46
Astiastot/pesutasot 13 / 2 tasoa Tuoteperhe -
ComfortLift®-alakori - QuickSelect-ohjauspaneeli Taso 2

Luotettavat pesutulokset×

SatelliteClean tarjoaa täydellisen suihkutuksen ×

Ei enää astianpesuun liittyvää arvailua QuickSelectin ansiosta×

Kolme kertaa paremmat kuivaustulokset AirDry-toiminnolla ×

8 pesuohjelmaa, 3
lämpötilaa

×

AutoOff-toiminto×

Ohjelmien ja asetusten
valinta
kosketuspainikkeilla

×

Kaksivärinen lattiaan
heijastuva merkkivalo

×

Kuivaustekniikka: AirDry×

Ajastustoiminto 1-24
tuntia

×

Ruokailuvälinekori×

Pesuohjelmat: 160 Min., 60
Minutes, 90 Minutes, AUTO
Sense, Eco, Ylläpito-
ohjelma, Quick 30 Minutes,
Esihuuhtelu

×

Veden likaisuuden
tunnistin

×

VAKIO TERÄS

Integroitava mikroaaltouuni KMFE172TEX

 – TouchOpen -mikroaaltouunin luukku voidaan
avata yhdellä kosketuksella.

 – Mikroaaltouunin luukun pehmeämpi avautuminen
TouchOpen-mekanismilla.

– Mikroaaltotoiminto ruokien kypsentämiseen,
lämmittämiseen tai sulattamiseen.

 – Mahdollistaa asetuksien
tallentamisen Suosikit-toiminnolla nopeaa ja helppoa valintaa varten.

Tuotenumero (PNC) 947 608 742 EAN-koodi 7332543665631

Asennus/sijoitus
Kalusteisiin
sijoitettava

Väri Musta

Mitat K x L x S (mm) 371x594x316
Asennusmitat K x L x S
(mm)

360x562x300

Uunitilan tilavuus
(ltr)

17 Suurin mikroaaltoteho (W) 800

TouchOpen takaa nopean ja helpon pääsyn×

TouchOpen takaa helpon pääsyn×

Mikroaaltouuni - nopeaan ruoanlaittoon ×

Mikroaaltouunin asetusten tallennus suosikkiruokia varten×

Kypsennystavat:
Mikroaalto

×

Pikastartti täydellä teholla
30 sek. intervallilla

×

Automaattinen kypsennys
painon mukaan

×

Automaattinen sulatus
painon mukaan

×

Elektroninen ohjaus×

Turvalukitus×

Tehonsäädön
hipaisukytkimet

×

Sisävalo×

Monivaihekypsennys×

Jääkaappi-pakastin LNT4TE33X2

– Huurtumaton TwinTech®
varmistaa herkullisten vihannesten optimaalisen kosteuden.

 – Huurtumaton TwinTech®-
tekniikka estää huurteen muodostumisen pakastimeen ja säilyttää jääkaapin optimaalisen
kosteuden.

 – DynamicAir varmistaa tasaisen lämpötilan
estäen ruokien kuivumisen.

 – Elektroniset säätimet ja
nestekidenäyttö jääkaapin asetusten säätämiseen.

Tuotenumero (PNC)
925 054
584

EAN-koodi 7332543729197

Energialuokka A++
Jääkaapin/pakastimen
nettotilavuus (ltr)

220 / 91

Pakastustekniikka FrostFree Dynaaminen viilennys FreeStore
CustomFlex-
ovihyllyjärjestelmä

-
Vuotuinen energiankulutus
(kWh)

239

Säilyttää ainekset mehukkaina. Kuivumisen estävä jäähdytys ×

Huurtumaton TwinTech® estää elintarvikkeiden kuivumisen×

DynamicAir varmistaa tasaisen lämpötilan×

Elektroniset säätimet jääkaapin asetusten valitsemiseen×

Elektroniset
hipaisukytkimet LED-
näytöllä

×

FrostFree×

FreeStore™×

Automaattinen
pikapakastus

×

Jääkaapin pikajäähdytys×

Pulloteline×

Pakastimen laatikot: 2
normaalia + 1 puolisyvä,
Läpinäkyvät, muovia

×

Pakastimessa lasihyllyt×

Jääkaapin valaistus:
Integroitu ohjauspaneeliin,
LED-valaistus

×

Jääkaappi-pakastin RST LNT4TE33X2

Integroitu astianpesukone 45 tai 60 cm 
EEA22101L /EES47310L

VAKIO VALKOINEN

Integroitava mikroaaltouuni KMFE172TEW

 – TouchOpen -mikroaaltouunin luukku voidaan
avata yhdellä kosketuksella.

 – Mikroaaltouunin luukun pehmeämpi avautuminen
TouchOpen-mekanismilla.

– Mikroaaltotoiminto ruokien kypsentämiseen,
lämmittämiseen tai sulattamiseen.

 – Mahdollistaa asetuksien
tallentamisen Suosikit-toiminnolla nopeaa ja helppoa valintaa varten.

Tuotenumero (PNC) 947 608 743 EAN-koodi 7332543665648

Asennus/sijoitus
Kalusteisiin
sijoitettava

Väri Valkoinen

Mitat K x L x S (mm) 371x594x316
Asennusmitat K x L x S
(mm)

360x562x300

Uunitilan tilavuus
(ltr)

17 Suurin mikroaaltoteho (W) 800

TouchOpen takaa nopean ja helpon pääsyn×

TouchOpen takaa helpon pääsyn×

Mikroaaltouuni - nopeaan ruoanlaittoon ×

Mikroaaltouunin asetusten tallennus suosikkiruokia varten×

Kypsennystavat:
Mikroaalto

×

Pikastartti täydellä teholla
30 sek. intervallilla

×

Automaattinen kypsennys
painon mukaan

×

Automaattinen sulatus
painon mukaan

×

Elektroninen ohjaus×

Turvalukitus×

Tehonsäädön
hipaisukytkimet

×

Sisävalo×

Monivaihekypsennys×

Jääkaappi-pakastin LNT4TE33W2

– Huurtumaton TwinTech®
varmistaa herkullisten vihannesten optimaalisen kosteuden.

 – Huurtumaton TwinTech®-
tekniikka estää huurteen muodostumisen pakastimeen ja säilyttää jääkaapin optimaalisen
kosteuden.

 – DynamicAir varmistaa tasaisen lämpötilan
estäen ruokien kuivumisen.

 – Elektroniset säätimet ja
nestekidenäyttö jääkaapin asetusten säätämiseen.

Tuotenumero (PNC)
925 054
583

EAN-koodi 7332543729180

Energialuokka A++
Jääkaapin/pakastimen
nettotilavuus (ltr)

220 / 91

Pakastustekniikka FrostFree Dynaaminen viilennys FreeStore
CustomFlex-
ovihyllyjärjestelmä

-
Vuotuinen energiankulutus
(kWh)

239

Säilyttää ainekset mehukkaina. Kuivumisen estävä jäähdytys ×

Huurtumaton TwinTech® estää elintarvikkeiden kuivumisen×

DynamicAir varmistaa tasaisen lämpötilan×

Elektroniset säätimet jääkaapin asetusten valitsemiseen×

Elektroniset
hipaisukytkimet LED-
näytöllä

×

FrostFree×

FreeStore™×

Automaattinen
pikapakastus

×

Jääkaapin pikajäähdytys×

Pulloteline×

Pakastimen laatikot: 2
normaalia + 1 puolisyvä,
Läpinäkyvät, muovia

×

Pakastimessa lasihyllyt×

Jääkaapin valaistus:
Integroitu ohjauspaneeliin,
LED-valaistus

×

VAKIO TERÄS

Integroitava mikroaaltouuni KMFE172TEX

 – TouchOpen -mikroaaltouunin luukku voidaan
avata yhdellä kosketuksella.

 – Mikroaaltouunin luukun pehmeämpi avautuminen
TouchOpen-mekanismilla.

– Mikroaaltotoiminto ruokien kypsentämiseen,
lämmittämiseen tai sulattamiseen.

 – Mahdollistaa asetuksien
tallentamisen Suosikit-toiminnolla nopeaa ja helppoa valintaa varten.

Tuotenumero (PNC) 947 608 742 EAN-koodi 7332543665631

Asennus/sijoitus
Kalusteisiin
sijoitettava

Väri Musta

Mitat K x L x S (mm) 371x594x316
Asennusmitat K x L x S
(mm)

360x562x300

Uunitilan tilavuus
(ltr)

17 Suurin mikroaaltoteho (W) 800

TouchOpen takaa nopean ja helpon pääsyn×

TouchOpen takaa helpon pääsyn×

Mikroaaltouuni - nopeaan ruoanlaittoon ×

Mikroaaltouunin asetusten tallennus suosikkiruokia varten×

Kypsennystavat:
Mikroaalto

×

Pikastartti täydellä teholla
30 sek. intervallilla

×

Automaattinen kypsennys
painon mukaan

×

Automaattinen sulatus
painon mukaan

×

Elektroninen ohjaus×

Turvalukitus×

Tehonsäädön
hipaisukytkimet

×

Sisävalo×

Monivaihekypsennys×

Jääkaappi-pakastin LNT4TE33X2

– Huurtumaton TwinTech®
varmistaa herkullisten vihannesten optimaalisen kosteuden.

 – Huurtumaton TwinTech®-
tekniikka estää huurteen muodostumisen pakastimeen ja säilyttää jääkaapin optimaalisen
kosteuden.

 – DynamicAir varmistaa tasaisen lämpötilan
estäen ruokien kuivumisen.

 – Elektroniset säätimet ja
nestekidenäyttö jääkaapin asetusten säätämiseen.

Tuotenumero (PNC)
925 054
584

EAN-koodi 7332543729197

Energialuokka A++
Jääkaapin/pakastimen
nettotilavuus (ltr)

220 / 91

Pakastustekniikka FrostFree Dynaaminen viilennys FreeStore
CustomFlex-
ovihyllyjärjestelmä

-
Vuotuinen energiankulutus
(kWh)

239

Säilyttää ainekset mehukkaina. Kuivumisen estävä jäähdytys ×

Huurtumaton TwinTech® estää elintarvikkeiden kuivumisen×

DynamicAir varmistaa tasaisen lämpötilan×

Elektroniset säätimet jääkaapin asetusten valitsemiseen×

Elektroniset
hipaisukytkimet LED-
näytöllä

×

FrostFree×

FreeStore™×

Automaattinen
pikapakastus

×

Jääkaapin pikajäähdytys×

Pulloteline×

Pakastimen laatikot: 2
normaalia + 1 puolisyvä,
Läpinäkyvät, muovia

×

Pakastimessa lasihyllyt×

Jääkaapin valaistus:
Integroitu ohjauspaneeliin,
LED-valaistus

×

Jääkaappi-pakastin LNT4TE33W2

Liesituuletin Swegon 
Casa Salsa valkoinen 
tai hopean harmaa

Pesuallas RST Stala Lagom 
T40 450 x 505 mm

Pesuallas komposiitti Stala 
Combo musta 400 x 500 mm

Hana Oras Safira 1039

Voit valita kodinkoneet joko valkoisina tai RST-pinnalla. Osassa asunnoista on monitoimiuuni ja kahden levyn induktioliesitaso.

Pesuallas on valittavissa RST- tai komposiittialtaana. 

Asunto Oy Tampereen Hatanpään Keisarinna ja Paronitar Asunto Oy Tampereen Hatanpään Keisarinna ja Paronitar
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Kylpyhuone ja sauna
Kylpyhuoneisiin voit valita seinä- ja lattialaatat kolmesta eri vaihtoehdosta. Kaikki seinät laatoitetaan samalla laatalla 
vaakaan. Voit valita haluatko suoran ladonnan vai tiililadonnan. Kylpyhuoneissa on lisäksi pohjakuvan mukaisesti kalus-
tetoimittajan pyykkikaappi, peilikaappi, allaslaatikosto, IDO pesuallas, Oras Safira 1014 hana, Oras Optima 7169 suihku-
sekoittaja, kääntyvä kirkas suihkuseinä, IDO WC-istuin, bideesuihku sekä koukustot. 

Saunassa on haapapanelointi sekä haapalauteet, lattia on samaa laattaa kuin kylpyhuoneessa.  Harvian Cilindro kiuas ja 
ovi on savulasia, jossa on pystymallinen vedin. 

Huomioithan, että esitteen värit ja kuvat eivät välttämättä vastaa todellisuutta johtuen tietokoneen näytön asetuksista 
tai painoteknisistä syistä. 

Keittiön ovivaihtoehdot
1. Mustikka matta OIP75M
2. Valkoinen matta OIP10M
3. Valkaistu tammikuvio LU70
4. Musta matta OIP89M

Vetimet
1. Lungo profiilivedin RST LUR235
2. Lungo profiilivedin valkoinen LUV235
3. Lungo profiilivedin musta LUM235

Laminaattityötasot
1. Tumma puukuvio matta K030
2. Valkoinen matta F255N
3. Tammi natur matta N625
4. Musta matta F253N

1.

4.

3.

2.

1.

2.

3. 1.

3.

4.
2.

Keittiön materiaalit
Asunnon keittiökalusteet ovat Topi-keittiöiden valmistamia. Keittiön yläkaapit ovat vetimettömät ja alaovissa/laatikoissa 
on profiilivetimet. Ovet ovat maalattuja MDF-ovia tai melamiinia (valkaistu tammikuvio). Kalusterunko ja sokkeli ovat 
valkoisia. Työtaso on suorareunainen 30 mm laminaattitaso. Välitilassa on laminaattilevy. 

Lattialaatat
1. Cello Assen tumman harmaa 10 x 10 cm
2. Cello Assen harmaa 10 x 10 cm
3. Cello Assen grafiitti 10 x 10 cm

Seinälaatat
1. Cello Mist valkoinen 38 x 25 cm
2. Cello Mist harmaa 38 x 25 cm
3. Valkoinen matta 60 x 30 cm

2.

1.

3.

1.

2.

3.

Huom! värit eivät välttämättä vastaa todellisuutta johtuen mm. näytön asetuksista.
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Tehosteseinän maalisävyt

Greige (Tikkurila X487)

Harmaa (Tikkurila K499)

Vihreä (Tikkurila L494)

Seinät ja lattiat
Voit valita asuntosi lattian kahdesta tammiparkettivaihtoedosta. Olohuoneeseen ja makuuhuoneeseen sinulla 
on mahdollisuus valita maalattu tehosteseinä kolmesta eri sävyvaihtoehdosta ennalta määritettyyn seinään. 
Muut seinät maalataan Tikkurilan Paperi F497 sävyllä.

Parkettivaihtoehdot
1. Tammi Lungo Matt 3-sauvainen
2. Tammi Natural Matt 3-sauvainen

2.

1.

Taiteilijan näkemys asunnosta A1 48,0 m2.. Asunnossa sisustustyyli 4. materiaalit.

Taiteilijan näkemys asunnosta A5 38,0 m2.. Asunnossa sisustustyyli 2. materiaalit.

Huom! värit eivät välttämättä vastaa todellisuutta 
johtuen mm. näytön asetuksista.
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