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Værs'go'
Her er det nye Køkkenmagasin fra Witt.

 
Din første tanke er nok, at det er mærkeligt,  

at et køkkenmagasin er fyldt med hvidevarer.

Men et perfekt køkkenresultat  
kræver en god cocktail af kvalitetshvidevarer.

 
I dette magasin finder du et eksklusivt sortiment  

fra Witts hvidevareverden  
- håndplukket personligt og med hjertet.

 

God fornøjelse!



Liebherr er en anerkendt tysk producent, der leverer køleprodukter af 
allerhøjeste kvalitet. Tages produkternes lange levetid med i betragtning, 
er Liebherrs produkter nogle af markedets billigste. Liebherr har stor 
fokus på bæredygtighed, madspild og genbrug.

For at sikre den høje kvalitet gennemtestes hver eneste Liebherr 
komponent. F.eks. åbnes og lukkes et hængsel 100.000 gange, inden 
det kommer i produktion – svarende til en levetid på 15 år.

Liebherr går forrest i kampen mod madspild. Det patenterede 
Biofresh-system forlænger madvarernes holdbarhed betydeligt,  
det er godt for miljøet og ikke mindst pengepungen.

De Dietrich fabrikkerne dateres helt tilbage til 1684 i Alsace,  
og den enorme know how, som De Dietrich besidder, afspejles 
tydeligt i det innovative sortiment, den høje kvalitet og ikke mindst  
den bæredygtige tankegang.

Målet er at producere produkter med så lavt et råvare-  
og energiforbrug som overhovedet muligt, samtidig med at ethvert  
nyt produkt skal være bedre egnet til genbrug end det produkt,  
der erstattes.

Origine France Garantie-stemplet  
blev indført i 2011, og er bevis på  
gennemsigtighed hvad angår  
fremstilling og oprindelse.

Fransk ekspertise

Tysk kvalitet
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Witt udvikler produkter af høj kvalitet i tæt samarbejde med nogle af 
Europas største fabrikker. Komponenter til vores kogeplader leveres 
fra bl.a. Tyskland og samles i Vesteuropa for at sikre den bedst mulige 
kvalitet kombineret med Skandinavisk design.

KVALITET OG BÆREDYGTIGHED

Skandinavisk tankegang
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Perfekt temperaturstyring. 

Lav din egen bearnaisesauce - kogepladen sørger for at holde de 
magiske 70 grader - eller ’sous vide’ din steg ved en præcis og 
konstant temperatur og afslut med grillfunktionen for "the final touch".

Perfect Sensor

Det er vigtigt at få fjernet den skadelige mados, der dannes under 
madlavningen. Mange glemmer at få tændt emhætten i tide eller  
vælger en sugestyrke, der ikke er tilstrækkelig. Med Connect fra Witt 
tilpasser emhætten sig automatisk kogepladen, så du kan koncentrere 
dig om madlavningen.  

 

Connect
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FREMTIDENS HVIDEVARER ER HER NU

Ovnen er din helt egen assistent. 

Vælg en ret, feks. pizza, og ovnen klarer resten.  
Om pizzaen er frossen, består af dej fra supermarkedets køledisk  

eller din egen hjemmelavede pizzadej, er underordnet.  
Resultatet vil altid være perfekt.

CHEF mode

Med Smart Device fra Liebherr ved køleskabet, når du er i 
supermarkedet og tænder automatisk for SuperCool, så dine 
nyindkøbte madvarer hurtigt køles ned og således holder sig  
friske længere.

Smart Device kan også få lyset til at blinke i stuen,  
hvis køleskabsdøren ikke er blevet lukket.

Smart Device

Fisher & Paykels intelligente styring af køleskabet husker på hvilke 
tider af døgnet, køleskabet åbnes mest – f.eks. ved madlavningstid - 
og øger så effektiviteten for at opretholde den perfekte temperatur.

Active Smart
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Sort er den 
farve, der går 

med alt...  
 

KARL LAGERFELD  
MODEDESIGNER
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Franske De Dietrich dateres tilbage til 1684 og står bag opfindelser 
som induktionskogepladen, pyrolysefunktion, fuldautomatisk 
madlavning med fugtstyringsteknologi, dampovn mm. De Dietrich er 
kendt for hvidevarer af exceptionel høj kvalitet og med en imponerende 
detaljegrad. Især ovnene er i en klasse for sig!
  
Siden 2013 har De Dietrich været Witts samarbejdspartner i Premium-
segmentet. I de senere år har De Dietrich skabt en hel ny serie af 
produkter i et eksklusivt design, stor kapacitet og endnu flere innovationer.

Som det eneste land i verden er fransk kogekunst optaget på 
UNESCOs liste over verdens kulturarv. Det siger jo ikke så lidt om 
traditioner og kvalitet i det franske køkken.
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Chef-funktion
Vælg en af de 15 retter fra menuen, og placér maden 
i den korrekte højde. Herefter tilbereder ovnen maden 
helt automatisk, og du kan forvente et perfekt resultat 
hver gang!

Tilberedning på lav temperatur
Professionelle kokke benytter ofte langtidstilberedning 
ved lav temperatur, simpelthen fordi maden bliver 
bedre: ekstra mør og mere smagfuld. Nu kan du gøre 
det samme. Vælg retten i menuen, sæt maden ind i 
den korrekte højde, og ovnen klarer resten!

Fransk pattisserie
Macarons, cannelés, chokoladefondant … Kun De 
Dietrichs specialprogram hjælper dig med præcist 
og succesfuldt at lave pattisserie-klassikere. Vælg 
melllem 14 automatiske opskrifter, og forvent at få ros!

Tørrefunktion
Tørring er en gammel, men effektiv konserverings-
teknik. Ved en stabil temperatur mellem 60-80°C 
tørres aromatiske urter, frugter og grønsager 
skånsomt. Udover en bedre holdbarhed, bevares 
indholdet af vitaminer næsten intakt.

Varmefordeling
Alle De Dietrichs ovne er udstyrede med et unikt 
varmefordelingssystem. 4 ventilationsåbninger 
fordeler varmen i ovnrummet og giver et perfekt 
bage- og stegeresultat.

Kulinarisk Guide
Når du har valgt den ønskede opskrift og indtastet 
rettens vægt, vælger ovnen selv det rigtige 
tilberedningsprogram inkl. temperatur og tid.

DAMP ELLER  
ALMINDELIG OVN?
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DOP8785  
 
• Chef-funktion  

- Fortæl hvad du vil lave, og ovnen klarer resten. Nemt!
• Lav temperaturtilberedning - Perfekt mørt resultat
• Opskrifter - Fortæl blot hvad du vil lave,  

og hvad det vejer - ret nemt!
• Franske pattisserie-programmer  

- Lækre franske kager, helt automatisk 
• Lækkert farvedisplay med fotos af retterne
• Teleskopudtræk for hurtigt overblik på pladerne 

 
DOP8785A Vejl. 15.999,-  

DOP7350 

• Lav temperaturtilberedning, perfekt mørt resultat
• Opskrifter - Fortæl hvad du vil lave, og hvad det vejer - ret nemt!
• Teleskopudtræk for hurtigt overblik på pladerne 

 
DOP7350A Vejl. 10.999,-

DOP8574
   
• Chef-funktion - Fortæl, hvad du vil lave,  

og ovnen klarer resten. Nemt!
• Lav temperaturtilberedning, perfekt mørt resultat
• Opskrifter - Fortæl hvad du vil lave, og hvad det vejer - ret nemt!
• Lækkert display med symboler af retterne
• Teleskopudtræk for hurtigt overblik på pladerne 

 
DOP8574A Vejl. 12.999,- 
 
DOP8574G Vejl. 12.999,- 
 
DOP8574W  Vejl. 12.999,-

Ovne

DOR7586 
 
• Dampguide - Ovnen hjælper dig til et perfekt resultat
• Lav-temperaturtilberedning - Perfekt mørt resultat 
• Opskrifter - Fortæl hvad du vil lave, og hvad det vejer - ret nemt!
• Lækkert display med symboler af retter
• Teleskopudtræk for nemt overblik på pladerne 

 
DOR7586A Vejl. 19.999,-  

Tip!   Med damp beholder du alle de vigtige mineraler  
 og næringsstoffer i din steg og grøntsager - og i 
  kombination med ægte varmluft får du den sprøde 
  overflade på stegen og bid i grøntsagerne.

Eneste ovn af sin slags  
- 100% damp, dampskud og pyrolyse
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Tørrefunktion
Tørring er en gammel, men effektiv konserverings-
teknik. Ved en stabil temperatur mellem 60-80°C 
tørres aromatiske urter, frugter og grønsager 
skånsomt. Udover en bedre holdbarhed, bevares 
indholdet af vitaminer næsten intakt.

100% kombi med damp
Vælg mellem alm. ovn, kombiovn og 100% damp. 
Processen kræver intet specialudstyr takket være den 
indbyggede vandtank. Bevarer vitaminer, mineraler, 
smag og konsistens.

Kulinarisk Guide
Når du har valgt den ønskede opskrift og indtastet 
rettens vægt, vælger ovnen selv det rigtige 
tilberedningsprogram inkl. temperatur og tid.
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DKC7340

• Fuldautomatisk tilberedning med mikro og ovn  
- en hel kylling på 38 min!

• Det er også en varmluftovn med grill 
 
 
DKC7340A Vejl. 12.999,- 
 
DKC7340G Vejl. 12.999,- 
 
DKC7340W Vejl. 12.999,-

DKR7580

• 100% damp, perfekt til grøntsager og fisk
• Kombidamp, altid saftigt resultat
• Alle normale ovnfunktioner, det er også en almindelig ovn!
• Opskrifter: Fortæl hvad du vil lave, og hvad det vejer  

- ret nemt! 
• Opskrifter med damp for saftigt resultat 
• Pyrolyse - ja selvfølgelig!  

 
DKR7580A  Vejl. 15.999,- 
 
DKR7580G Vejl. 15.999,-

DME7121
   
• Det her er en mikrobølgeovn - helt enkelt
• Indbygningsrammen følger med  

 
DME7121A  Vejl. 4.999,-

Kombiovne

Mikroovn

Kombiovn med damp 
- der klarer alt...

Pyrolyse med 100% damp

Kombiovn med mikro
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DWD7400 

• Varme tallerkener til gæsterne eller ekstra opbevaring
• Du kan også lune din kop, inden du laver kaffe 

 
DWD7400B Vejl. 6.999,- 
 
DWD7400G Vejl. 6.999,- 
 
DWD7400W Vejl. 6.999,-

DKD7400 

• Du bestemmer... cappucino, latte macchiato,  
espresso eller bare en almindelig kop sort kaffe

• Alt kan justeres efter dine helt egne præferencer 
 
DKD7400A  Vejl. 19.999,- 

Kaffemaskine Varmeskuffer
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Det er en ovn der oser af kvalitet,  
og den giver lyst til at lave mad.

Min kylling kunne parteres med en ske,  
uden at kødet var fuldkommen nedbrudt  
– jeg var glad!
RASMUS PALSGÅRD, JOURNALIST, MAD-, VIN- OG LIVSSTILSSKRIBENT 



18     witt.dk

HoriZone
Den store HoriZone stege- og kogezone på De 
Dietrichs induktionskogeplader dækker hele 40x23 
cm og tilpasser sig automatisk efter dit koge-grej.  
Unik fleksibilitet og plads til flere gryder og pander.

Elapsed time
Denne geniale funktion er til dig, der godt kan glemme 
at sætte minuturet. Tryk på knappen og kogepladen 
kan se, hvor lang tid der er gået. Sæt derefter timeren, 
og kogepladen udregner den resterende tid.

Recall
Hvis kogepladen uventet skulle slå fra, så tryk på 
Recall, og den husker alle dine indstillinger fra minutur 
til styrke. Du vil aldrig miste overblikket.

Piano-funktion
En professionel kok skruer ikke op og ned for sin 
kogeplade, han flytter sine gryder og pander mellem 
forskellige temperaturer på kogepladen. Piano er 3 
unikke styrker fordelt på 3 zoner. Nu er det din tur til 
at være kok.

Boil-function
Opkogning på den simple måde. Indtast vandmæng-
den - f. eks. 2,5 liter - og kogepladen vil bringe vandet 
i kog og derefter sænke temperaturen til simretem-
peratur. Så er det bare at stille minuturet.

Perfect Sensor
Med det trådløse termometer får du hjælp til styring 
af præcis temperatur til tilberedning af for eksempel 
bearnaise eller smeltet chokolade. Termometret giver 
selvfølgelig også mulighed for tilberedning Sous Vide.
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Kogeplader

DPI7969X  

• Stor kogeplade med masser af plads
• 3x HoriZone Play: Fleksible zoner til alt slags kogegrej  

- også grillpanden
• Piano-funktion: Du skal ikke skrue ned,  

blot flytte gryden - smart 
• Elapsed time: Når du har glemt at sætte minuturet,  

så hjælper kogepladen dig
• Recall: Hvis du kommer til at slukke kogepladen  

- tænd blot igen, den husker alt
• Der medfølger skærebræt, som passer direkte på kogepladen - 

lækker detalje 
 
DPI7969X Vejl. 16.999,-

Skærebræt medfølger
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DPI7650BU
   
• Elapsed time: Når du har glemt at stille minuturet,  

hjælper kogepladen dig
• Recall: Hvis du kommer til at slukke kogepladen  

- tænd blot igen, den husker alt
• Kan planlimes, så kogepladen er i niveau med bordpladen 

 
DPI7650BU  Vejl. 8.999,-

Kogeplader

Find et større udvalg af grillplader 
bagerst i kataloget

DPI7884W  

• 1x HoriZone Play: Fleksibel zone til alt slags kogegrej  
- også grillpanden

• Lækker stor zone i midten til den store pande
• Elapsed time: Når du har glemt at sætte minuturet,  

hjælper kogepladen dig
• Recall: Hvis du kommer til at slukke kogepladen  

- tænd blot igen, den husker alt
• Kan planlimes, så kogepladen er i niveau med bordpladen 

 
DPI7884W Vejl. 12.999,-

DPI7686WP
   
• 1x HoriZone Play: Fleksibel zone til alt slags kogegrej  

- også grillpanden
• Elapsed time: Når du har glemt at sætte minuturet,  

hjælper kogepladen dig
• Recall: Hvis du kommer til at slukke kogepladen  

- tænd blot igen, den husker alt
• Kan planlimes, så kogepladen er i niveau med bordpladen 

 
DPI7686WP  Vejl. 11.999,- 
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DPI7884XT

• Perfect Sensor stegetermometer for præcision  
og hjælp til madlavningen

• Perfect Sensor har en præcision ned til +/-1 grad
• Færdige Perfect Sensor programmer til sous vide,  

chokolade smeltning, simre, opkogning mm.
• 1 x HoriZone Play - Fleksibel zone til alt slags kogegrej  

- også grillpanden
• Lækker stor zone i midten til den store pande
• Recall - Hvis du kommer til at slukke kogepladen  

- tænd blot igen, den husker alt 
 
DPI7884XT  Vejl. 14.999,-

KOGEPLADEN MED FULD  
TEMPERATURKONTROL

DPI7689XT

• Perfect Sensor stegetermometer for præcision  
og hjælp til madlavningen

• Perfect Sensor har en præcision ned til +/-1 grad
• Færdige Perfect Sensor programmer til sous vide,  

chokolade smeltning, simre, opkogning mm.
• 2 x HoriZone Play - Fleksibel zone til alt slags kogegrej  

- også grillpanden
• Recall - Hvis du kommer til at slukke kogepladen  

- tænd blot igen, den husker alt 
 
DPI7689XT  Vejl. 12.999,- 

Perfect Sensor-funktion  
– 100% styr på temperaturen.  

 
Bearnaise, smeltet chokolade, sous vide  

… ALT tilberedes perfekt!

Witt Smart Vacuum Sealer til Sous Vide-funktion medfølger
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ICS+
Intelligent vaskeprogram, der tilpasser tid, tempera-
tur og skyllecyklus efter hvor snavset, servicet er. 
Så ved du altid hvilket program, du skal vælge.

2-delt bestikbakke
Bestikbakken øverst i maskinen kan deles i 2,  
så der er plads til høje vinglas i den ene Side af den 
øverste kurv.  
 

Forsinket start
Der er ingen grund til at blive forstyrret af din 
opvaskemaskine. Sæt den til at vaske om natten. 
Mindre lyd, mindre forstyrrelse, mindre stres.
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DV91538J

• Lavt lydniveau: perfekt i køkken-/alrum (42dBA)
• Vask op, når du sover, brug forsinket start
• Lyser på gulvet, så du kan se, når programmet er færdigt
• ICS+ program: Maskinen bedømmer hvor snavset, servicen er. 

Maskinen tilpasser selv processen - nemt!
• 2-delt bestikbakke, så er der også plads til vinglassene  

 
DV91538J  Vejl. 10.999,-

Opvaskemaskiner

Lavt lydniveau  
-  perfekt i køkken-/alrum

(42dBA)
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I 1993 startede Allan Witt sin hvidevarevirksomhed, som sidenhen er 
ekspanderet kraftigt. I dag er Witt kendt for sit brede, innovative og 
spændende produktsortiment - og ikke mindst som et stort, anerkendt 
brand på hvidevaremarkedet.

Nøgleordene er høj kvalitet, innovation og nyeste teknologi. Sortimentet 
inkluderer induktionskogeplader, emhætter og indbygningsovne. 
Designet er skandinavisk - stilen elegant, tidløs og minimalistisk.   
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Design
Lækkert enkelt nordisk design - Når ovnen er 
slukket, er den HELT sort, og det er ikke muligt at 
se ind i ovnen. Når du tænder lyset i ovnen, bliver alt 
igen synligt.

Display 

For at understrege det flotte nordiske design,  er det 
muligt at slukke for det eksklusive hvide display eller 
uret i ovnen, når den ikke er i brug. Less is more.

SoftClose
SoftClose-funktionen på Witt-ovnens låge sørger for 
en blød lukning af ovnlågen.

Pyro med katalysator
Ovnens aktive katalysator sørger for, at lugten fra 
rengørings-processen holdes på et absolut mini-
mum, så behøver du ikke have alle vinduer åbne 
under processen.

Pladerne passer til begge ovne
Pladerne i Witt ovnen passer ind i Witt mikrokombi-
ovnen. Det giver fuld fleksibilitet, så du kan flytte dine 
retter fra ovn til ovn efter temperatur eller tid. 
Måske skal du lave 4 plader småkager ad gangen.

Dobbelt ovnrumsbelysning
Det indvendige lys i ovnen er i 2 niveauer, så du får  
et godt overblik over det, du tilbereder. Så kan du 
se, hvad der foregår på alle plader.
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WPO6060B

• Stilren ovn med elektronisk programvælger
• Pyrolyse rengør ovnen for dig
• Stort ovnrum med plads til den store steg
• 9 funktioner giver god fleksibilitet til al madlavning
• Keramisk katalysator sørger for at rense luften,  

når ovnen rengøres
• 4-lag glas i ovnlågen holder ovnlågen kølig
• Lys i 2 niveauer, sikrer lys overalt i ovnen
• Træk pladen helt ud med teleskopudtrækket 

 
WPO6060B  Vejl. 9.999,-

Ovn Kombiovn

WD1560B 

• Samme design som ovn og mikro-/kombiovn 
 
WD1560B Vejl. 4.999,- 

WMC4560B
   
•  Stilren mikro-/kombiovn med elektronisk programvælger
• Pladerne fra WPO6060B passer direkte heri,  

så er det bare at flytte rundt
• Komplet varmluftovn med over/undervarme og mikro,  

så kan du lave alt fra culotte til popcorn, og selvfølgelig  
også optø

• Børnesikring
• Lys i 2 niveauer, sikrer lys overalt i ovnen 

 
WMC4560B  Vejl. 14.999,-

Opbevaringsskuffe

Wireless stegetermometer, 100% trådløs
   
• Perfekt resultat hver gang: 6 individuelle sensorer
• Kødnålens tykkelse: 4,2   mm
• App’en fortæller dig på forhånd hvornår maden vil være færdig
• Status og overblik over tilberedningsprocessen.
• Bluetooth-rækkevidde op til 120 meter
• Cloud-funktion - ubegrænset rækkevidde, så du kan følge med  

i tilberedningen hvor som helst
• Dansk sprog 

 
Vejl. 999,-

Wireless stegetermometer med app-styring
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Intelligent induktion
Kogepladen opfanger automatisk, hvor dit 
kogegrej placeres. Sæt en stor gryde på, og  
den vil automatisk koble zonerne sammen.

Tre tilberedningssensorer
Med 3 tilberedningssensorer er du hjulpet godt på 
vej med din madlavning, uanset om du skal smelte 
smør eller chokolade, holde maden perfekt varm 
eller koge kartofler i ro og mag.

Booster
Så du hurtigt kan komme i gang med madlavningen.

Hvidt display
Et hvidt lys på din sorte kogeplade giver en særlig 
følelse af eksklusivitet og stilrenhed.

Automatisk bro
Bygger automatisk "bro" imellem kogepladens 
zoner. Det giver f.eks plads til det store grillfad eller 
den store suppegryde. 

Stop & Go 
Det ringer på døren midt i madlavningen - du aktiverer 
bare din Stop & Go, og sætter derved din madlavning 
på pause. Bagefter deaktiverer du funktionen og 
vender automatisk tilbage til de samme indstillinger.
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WIP90SQW2 

• FullBlack glas med hvidt lys - giver et eksklusivt look, og skjuler 
teknikken nedenunder

• 5 zoner. 4 firkantede og én stor rund, der passer perfekt til panden, 
imens gryderne koger løs ved siden af

• Booster på alle zoner så du kan koge dit vand i løbet af ingen tid
• 3 fastlagte temperaturer - en smutvej til smørsmeltning, kogning af 

kartofler og en perfekt bearnaicesauce
• Stop & Go - sæt din madlavning på pause
• Bygger automatisk bro imellem dine zoner, når kogegrejet placeres
• Grill indendørs med dit grillfad. Dækker 2 zoner, hvilket betyder,      

at hele fadet får samme varme (ekstratilbehør)  
 

WIP90SQW2  Vejl. 18.499,- 
til planlimning (90 cm)  

 
WIF90SQW2 Vejl. 18.999,-  
med facetkant (90 cm) 

WIP78SQW2

•  FullBlack glas med hvidt lys - giver et eksklusivt look, og skjuler 
teknikken nedenunder

• 6 firkantede zoner der kan kobles sammen til 3 store eller 6 
individuelle zoner - Fleksibelt

• Booster på alle zoner så du kan koge dit vand i løbet af ingen tid
• 3 fastlagte temperaturer - en smutvej til smørsmeltning, kogning af 

kartofler og en perfekt bearnaicesauce
• Stop & Go - sæt din madlavning på pause
• Bygger automatisk bro imellem dine zoner, når kogegrejet placeres
• Grill indendørs med dit grillfad. Dækker 2 zoner, hvilket betyder,  

at hele fadet får samme varme (ekstratilbehør)
• Kan serviceres nedefra  

 
WIP78SQW2   Vejl. 17.499,- 
til planlimning (78 cm)  

 
WIF78SQW2  Vejl. 17.999,- 
med facetkant (78 cm)  
    

WIP70SQW2

• FullBlack glas med hvidt lys - giver et eksklusivt look, og skjuler 
teknikken nedenunder

• Fire firkantede zoner der kan kobles sammen til 2 store eller  
4 individuelle zoner - Fleksibelt

• Booster på alle zoner så du kan koge dit vand i løbet af ingen tid
• 3 fastlagte temperaturer - en smutvej til smørsmeltning, kogning af 

kartofler og en perfekt bearnaicesauce
• Stop & Go - sæt din madlavning på pause
• Bygger automatisk bro imellem dine zoner, når kogegrejet placeres
• Grill indendørs med dit grillfad. Dækker 2 zoner, hvilket betyder,  

at hele fadet får samme varme (ekstratilbehør)
• Monteres nemt i 60 cm skab, og kan serviceres nedefra  

 
WIP70SQW2  Vejl. 13.499,- 
til planlimning (70 cm)  

 
WIF70SQW2 Vejl. 13.999,-  
med facetkant (70 cm) 

WIP60SQW2

• FullBlack glas med hvidt lys - giver et eksklusivt look, og skjuler 
teknikken nedenunder

• Fire firkantede zoner der kan kobles sammen til 2 store eller  
4 individuelle zoner - Fleksibelt

• Booster på alle zoner så du kan koge dit vand i løbet af ingen tid
• 3 fastlagte temperaturer - en smutvej til smørsmeltning, kogning af 

kartofler og en perfekt bearnaicesauce
• Stop & Go - sæt din madlavning på pause
• Bygger automatisk bro imellem dine zoner, når kogegrejet placeres
• Grill indendørs med dit grillfad. Dækker 2 zoner, hvilket betyder,  

at hele fadet får samme varme (ekstratilbehør)
• Monteres nemt i 60 cm skab, og kan serviceres nedefra  

 
WIP60SQW2   Vejl. 12.499,- 
til planlimning (60 cm)   

 
WIF60SQW2    Vejl. 12.999,- 
med facetkant (60 cm) 

Induktionskogeplader, SQW-serien



“
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Husker at tænde
Tænd din kogeplade, og din emhætte starter 
automatisk - når vandet koger, er din emhætte 
allerede i gang.  Skru op for blusset, og emhætten 
følger med - altid på korrekt sugestyrke.

Auto Re-connect
Når din kogeplade er blevet matchet med din 
emhætte, vil de altid huske hinanden. 
Hvis strømmen skulle gå, finder de automatisk 
hinanden igen, når strømmen er tilbage.

Trådløs
Med trådløs betjening mellem kogeplade og 
emhætte har du ikke længere brug for at røre ved 
din emhætte eller lede efter fjernbetjeningen - 
kogepladen hjælper dig ganske enkelt.

Get connected!
Betjen din emhætte  
direkte fra kogepladen
Sense side 46
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Connect 4i 

• Din kogeplade og emhætte kan snakke sammen
• Slip for at lede efter fjernbetjeningen eller få fedtede fingre  

på emhætten
• FullBlack glas med hvidt lys - giver et eksklusivt look,  

og skjuler teknikken nedenunder
• 6 zoner der kan kobles sammen til 3 store  

eller 6 individuelle zoner - Fleksibelt
• Booster på alle zoner så du kan koge dit vand i løbet af ingen tid

Kogepladen, 
der også kan styre 

din emhætte

Induktionskogeplader, Witt connect

Connect 2i 

• Din kogeplade og emhætte kan snakke sammen
• Slip for at lede efter fjernbetjeningen eller få fedtede fingre  

på emhætten
• FullBlack glas med hvidt lys - giver et eksklusivt look,  

og skjuler teknikken nedenunder
• 6 zoner der kan kobles sammen til 3 store eller  

6 individuelle zoner - Fleksibelt
• Booster på alle zoner, så du kan koge dit vand i løbet af ingen tid
• 3 fastlagte temperaturer - en smutvej til smørsmeltning, kogning af 

kartofler og en perfekt bearnaicesauce
• Stop & Go - sæt din madlavning på pause
• Bygger automatisk bro imellem dine zoner, når kogegrejet placeres
• Grill indendørs med dit grillfad. Dækker 2 zoner, hvilket betyder, at  

hele fadet får samme varme (ekstratilbehør)  
 

Connect 2i   Vejl. 18.999,- 
med facetkant (78 cm) 

• 3 fastlagte temperaturer - en smutvej til smørsmeltning,  
kogning af kartofler og en perfekt bearnaicesauce

• Stop & Go - sæt din madlavning på pause
• Bygger automatisk bro imellem dine zoner, når kogegrejet placeres
• Grill indendørs med dit grillfad. Dækker 2 zoner, hvilket betyder, at 

hele fadet får samme varme (ekstratilbehør)  
 

Connect 4i  Vejl. 18.499,- 
til planlimning (78 cm) 
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WIF82

• FullBlack glas med rødt lys - skjuler teknikken nedenunder
• Booster på alle zoner så du kan koge dit vand i løbet af ingen tid
• Én fastlagt temperatur på 70ºC - brug den når børnene er til sport, 

så har maden den rigtige temperatur, når de kommer hjem
• Stop & Go - sæt din madlavning på pause
• Den tekniske opbygning på denne plade gør det muligt at montere 

den i 60 cm køkkenskab  
 

WIF82  Vejl. 9.999,- 
med facetkant (80 cm) 

WIF825FSW

• 5 zoner. 2 firkantede flexzoner og 3 runde, hvoraf én er på 26 cm. 
Perfekt til stegepanden

• FullBlack glas med hvidt lys - giver et eksklusivt look, og skjuler 
teknikken nedenunder

• Booster på alle zoner så du kan koge dit vand i løbet af ingen tid
• Én fastlagt temperatur på 70ºC - brug den, når børnene er til 

sport, så har maden den rigtige temperatur, når de kommer hjem
• Stop & Go - sæt din madlavning på pause
• Bygger bro imellem dine zoner, når kogegrejet placeres
• Den tekniske opbygning på denne plade gør det muligt at montere 

den i 60 cm køkkenskab  
 

WIF825FSW Vejl. 13.999,- 
med facetkant (82 cm) 

WIF63

• FullBlack glas med rødt lys - skjuler teknikken nedenunder
• Booster på alle zoner så du kan koge dit vand i løbet af ingen tid
• Én fastlagt temperatur på 70ºC - brug den når børnene er til sport, 

så har maden den rigtige temperatur, når de kommer hjem
• Stop & Go - sæt din madlavning på pause  

 
WIF63  Vejl. 7.999,- 
med facetkant (60 cm) 

Induktionskogeplader

WIF787FSW

• FullBlack glas med hvidt lys - giver et eksklusivt look, og skjuler 
teknikken nedenunder

• 2 firkantede zoner der kan kobles sammen + 2 runde
• Booster på alle zoner så du kan koge dit vand i løbet af ingen tid
• Én fastlagt temperatur på 70ºC - brug den, når børnene er til 

sport, så har maden den rigtige temperatur, når de kommer hjem
• Stop & Go - sæt din madlavning på pause
• Bygger automatisk bro imellem dine zoner,   

når kogegrejet placeres  
 

WIF787FSW   Vejl. 10.999,- 
med facetkant (78 cm) 
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 WGH604GOG  

• Glasplade gør rengøringen meget nemmere
• Støbejernswokrist passer til DIN wok
• Automatisk tænding på alle brændere
• Stor brænder til selv din største gryde  

 
WGH604GOG  Vejl. 6.999,-

WGH755GOG 

• Glasplade gør rengøringen meget nemmere
• Støbejernswokrist passer til DIN wok
• Automatisk tænding på alle brænder
• Stor brænder til selv din største gryde  

 
WGH755GOG  Vejl. 8.999,-

Indreguleret til flaskegas  
– dyser til bygas og naturgas medfølger...Gaskogeplade

WIP780FS

• FullBlack glas med rødt lys - skjuler teknikken nedenunder
• Booster på alle zoner så du kan koge dit vand i løbet af ingen tid
• 2 firkantede zoner der kan kobles sammen + 2 runde
• Én fastlagt temperatur på 70ºC - brug den når børnene er til sport, 

så har maden den rigtige temperatur, når de kommer hjem
• Stop & Go - sæt din madlavning på pause
• En zone er på 26 cm. Perfekt til den store stegepande  

 
WIP780FS  Vejl. 9.999,- 
til planlimning (78cm)  

WIP780FSW 

• FullBlack glas med hvidt lys - skjuler teknikken nedenunder  
 

WIP780FSW  Vejl. 9.999,- 
til planlimning (78cm)   

Fås også med hvidt lys
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Fri placering
Få lys og luft i dit køkken og tag endegyldig afsked 
med den traditionelle emhætte på væggen. Witt 
Fusion kan placeres overalt.

Nordisk design
Helt sort glasflade med hvidt lys i displayet. Når 
kogepladen er slukket, er pladen helt sort, hvilket 
giver et eksklusivt udseende med et stramt, nordisk 
touch. Rengøringsvenligheden er helt i top. 

Intelligent induktion
Kogepladen opfanger automatisk, hvor dit kogegrej 
placeres. Er der ikke en gryde på den tændte koge-
zone, afbrydes energitilførslen med det samme.

Opkogningsautomatik
Innovativ ’opkogningsautomatik’, hvor du ’slider’ 
hen til f.eks. trin 7, og holder fingeren der et øjeblik. 
Så bringes gryden omgående i kog, hvorefter den 
returnerer til trin 7, indtil kogetiden er slut. Smart!

Stærk sugeevne
Slut med mados, for sugeevnen er en af de helt 
store styrker ved Witt Fusion. Ved sokkelmotor 
Indoor12 flyttes luften med 9 m/s.

Witt Fusion-rist
Witt Fusion leveres med en stilren sort rist, som 
du har mulighed for at udskifte til en kobber- eller 
messingfarvet (tilkøb) – for en eksklusiv og varm detalje. 
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• Emhætte, kogeplade og motor i ét
• Undgå at dukke hovedet midt i en samtale med familien  

og gæsterne på den anden Side af kogeøen
• Bygger automatisk bro imellem dine kogeplader,  

når kogegrejet placeres
• Grill indendørs med dit grillfad. Dækker 2 zoner, 

hvilket betyder, at hele fadet får samme varme
• Intelligent induktion - kogepladen opfanger automatisk  

hvor dit kogegrej placeres
• Helt sort glas, så al teknik under glasset er skjult
• 3 fastlagte temperaturer - en smutvej til smørsmeltning, kogning af 

kartofler og en perfekt bearnaicesauce
• Stop & Go - sæt din madlavning på pause  

 
 

Fusion 1 SQW med facetkant (78 cm)  Vejl. 26.999,- 
Inkl. motor, Indoor10-2   
(Indendørs ekstern motor)  

 
 

Fusion 3 SQW til planlimning (78 cm) Vejl. 26.999,- 
Inkl. motor, Indoor10-2   
(Indendørs ekstern motor) 

Fusion  
- en unik løsning med  
kogeplade & emhætte i ét

Induktionskogeplade med indbygget emhætte

Fusion-rist, Messingfarvet
Varenummer 48660202 (ekstratilbehør)  Vejl. 999,-

Fusion-rist, Kobberfarvet
Varenummer 48660201 (ekstratilbehør)  Vejl. 999,-

Fusion
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Gaskomfur
WGC90S-3

• Stort ovnrum på 87 liter giver plads til kalkunen!
• 5 brændere - ægte støbejernsriste
• Midterste brænder er ekstra stor - plads til den store pande
• Kraftige stålben - elegante og højdejusterbare
• Lavt energiforbrug - energiklasse A
• Opbevaringsrum til de overflødige plader  

 
WGC90S-3 (90 cm)  Vejl. 11.999,-

WICN90

• Stort ovnrum på 87 liter giver plads til kalkunen!
• Kraftige stålben - elegante og højdejusterbare
• Lavt energiforbrug - energiklasse A
• Opbevaringsrum til de overflødige plader
• Kogezonerne er placerede, så alle zoner kan bruges,   

uden du skal række ind over en gryde  
 

WICN90S-3, stål (90 cm)  Vejl. 20.999,- 
 
 

WICN90B-3, sort (90 cm) Vejl. 19.999,-

Induktionskomfur
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Flere temperaturzoner
To temperaturzoner, som kan indstilles individuelt 
på touch-panelet, sørger for optimal opbevaring 
af forskellige typer vin. Du kan også opbevare 
drikkeklar vin i den ene zone og vin til længere 
opbevaring i den anden. 

UV-glas
Vin har ikke godt af lys. I vinskabet kan vinen hvile 
sikkert og skånet mod UV-stråler bag en tonet og 
hærdet UV-glasdør. Elegant og dæmpet LED-
belysning givet et godt overblik. Med døralarm og lås.

Fleksibilitet
Flere modeller kan bruges som både fritstående og 
indbygning. Det enkle sokkelpanel fjernes nemt, så 
din køkkensokkel kan være gennemgående.

Design
Lækkert nordisk strømlinet design med sort glas  
og sort stålhåndtag. Passer ind overalt. 

Temperaturalarm 
En alarm lyder, hvis forholdene pludselig ændres, 
f.eks. en temperaturstigning, så ved du, at vinen  
er i sikkerhed.

Vibrationsdæmpet
Vine bør aldrig udsættes for vibrationer.   
En vibrationsfri kompressor sikrer, at vinen 
opbevares stabilt uden rystelser.
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Vinskabe

WCU15071BG

• Lille vinkøler på 15 cm  
til indbygning, når det kniber med pladsen

• Vinskab med plads til 7 Bordeauxflasker
• LED-belysning giver et flot lys  

i hele skabet
• Anti-vibrationskompressor forhindrer 

rystelser og beskytter dermed vinen fra  
at blive dårlig

• Nem adgang fra begge sider pga.  
vendbar dør

• UV-glas beskytter de dyrebare dråber 
mod solens skadelige stråler 
 
WCU15071BG 
Vejl. 5.999,-

WCU30172BG

• Flot vinkøler til indbygning på 30 cm
• Vinskab med plads til 17 Bordeauxflasker
• Anti-vibrationskompressor forhindrer 

rystelser og beskytter dermed vinen  
fra at blive dårlig

• LED-belysning giver et flot lys  
i hele skabet

• Nem adgang fra begge sider pga.  
vendbar dør

• UV-glas beskytter de dyrebare dråber 
mod solens skadelige stråler 
 
WCU30172BG 
Vejl. 9.999,-
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WCI60362BG

• Samme størrelse som din ovn  
Indbyg vinskabet ved siden af ovnen - det fuldender looket

• Vinskab med plads til 36 Bordeauxflasker
• Anti-vibrationskompressor forhindrer rystelser  

og beskytter dermed vinen fra at blive dårlig
• LED-belysning giver et flot lys i hele skabet
• Nem adgang fra begge sider pga. vendbar dør
• 2 temperaturzoner, så du kan have rød- og hvidvin  

på køl samtidigt
• UV-glas beskytter de dyrebare dråber mod solens  

skadelige stråler 
 
WCI60362BG  Vejl. 12.499,-

WCU60502BG

• Vinskab på 60 cm med plads til 50 Bordeauxflasker
• Anti-vibrationskompressor forhindrer rystelser  

og beskytter dermed vinen fra at blive dårlig
• LED-belysning giver et flot lys i hele skabet
• Nem adgang fra begge sider pga. vendbar dør
• 2 temperaturzoner så du kan have rød- og hvidvin  

på køl samtidigt
• UV-glas beskytter de dyrebare dråber mod solens  

skadelige stråler 
 
WCU60502BG  Vejl. 12.999,-

WCI60281BG

• Samme størrelse som en kombiovn  
Indbyg vinskabet over din ovn - det fuldender looket

• Vinskab med plads til 28 Bordeauxflasker
• Anti-vibrationskompressor forhindrer rystelser  

og beskytter dermed vinen fra at blive dårlig
• LED-belysning giver et flot lys i hele skabet
• Nem adgang fra begge sider pga. vendbar dør
• UV-glas beskytter de dyrebare dråber mod solens  

skadelige stråler 
 
WCI60281BG  Vejl. 10.999,-

Vinskabe
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Dynamisk lys
Flere af emhætterne har dynamisk lys, hvilket 
betyder, at du kan ændre på både styrke og lysets 
temperatur (Kelvin) alt efter stemningen - om du 
laver mad eller bare skal have hyggebelysning.

Lavt lydniveau
Hvis du har køkken-/alrum eller åbent til stuen, er 
det vigtigt, at du vælger en lydsvag emhætte, så du 
nemt kan føre en samtale, selvom emhætten kører. 

NoTouch
Denne nyudvikling fra Witt gør det muligt at betjene 
din emhætte helt uden berøring. Med enkle 
swipe-bevægelser kan du starte, skrue op og ned 
og tænde lyset. Så slipper du for fedtfingre på din 
emhætte, og får dermed mindre rengøring.

Spar penge
Der er flere muligheder for recirkulationsfiltre.
Hold varmen indendørs og spar penge på varme-
regningen. Du sparer mest i det lange løb ved at 
vælge enten High Performance- eller Plasmafilter.

Vendbart aftræk
På flere af modellerne har du mulighed for at vende 
motoren, så den passer præcis til din køkkenindret-
ning - op gennem loftet eller ud gennem væggen.

Design
Når du vælger en Witt-emhætte, vælger du ikke blot 
kraftigt sug og lavt lydniveau. Du vælger også det 
nyeste inden for design, teknik og kvalitet, der holder 
i mange år.
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Halo

• Stilren lampe med loftemhætte
• Fjernbetjening for nem betjening
• Lækkert lys som fremhæver farven på din mad
• Med lysdæmper - vælg mellem hyggebelysning eller stor styrke  

når du laver mad - du bestemmer! 
 
 
Halo White (Ø46 cm) 
 
Halo Black (Ø46 cm) 
 
Halo Brass (Ø46 cm) 
 
Halo Copper (Ø46 cm) 
 
Halo Steel (Ø46 cm)  
 
Vejl. 14.999,-

Emhætter, indbygning i loft

Ingen ledning  
- strøm gemt i wiren
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WS958

• Dynamisk lys - justér lysstyrke og temperatur, som du vil
• Model i flere udgaver: vælg mellem indbygget eller ekstern motor
• Med lysdæmper - vælg mellem hyggebelysning eller stor styrke  

når du laver mad - du bestemmer!
• Lavt lydniveau, så du kan føre en samtale under emhætten
• Flere hastigheder, så du kan tilpasse styrken efter din madlavning
• Lille indbygningshøjde (WS958SF/WF), ideel til montering i 

etageadskillelse eller fladt tag  
 

WS958-3  Vejl. 11.899,- 
Stål (90 cm)    

 
WS958XM-3 Vejl. 9.999,-  
Stål (90 cm), ekstern motor*  

 
WS958W-3 Vejl. 12.999,- 
Hvid / hvidt glas (90 cm)   

 
WS958WXM-3  Vejl. 10.999,- 
Hvid / hvidt glas,   
ekstern motor* (90 cm)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  Vælg mellem Indoor1+8 eller Outdoor2+9 
   læs mere side 124

Kan monteres i loftet eller nicheindbygges
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Stripes 90WCON

• Connect-funktion - betjen din emhætte fra kogepladen!  
Skruer du op, følger emhætten med!

• To lange LED-strips sørger for perfekt belysning
• Kraftig sugestyrke
• Ekstern motor medfølger - så får du endnu lavere lydniveau
• Flere hastigheder, tilpas styrken efter din madlavning  

 
Stripes 90WCON (90 cm) Vejl. 10.999,-

Cubic

• Vælg mellem hvid og sort
• Ekstern motor medfølger - så du får endnu lavere lydniveau
• Fire kraftige LED-spots, der lyser direkte ned på din kogeplade
• Flere hastigheder, tilpas styrken efter din madlavning  

 
Cubic 90 W, hvid (90 cm)  Vejl. 7.999,- 

  
 

Cubic 90 B, sort (90 cm) Vejl. 7.999,-  

Emhætter, indbygning i loft

Bloom

• Lækker lysdetalje med ultratynd dæmpbar LED-stribe
• Fleksibel montage med den roterbare 360°-motor, der gør det 

muligt at placere aftrækket, hvor det ønskes
• Easy Fix - Kan nemt monteres af én person
• Ekstra lille montagehøjde på kun 19,8 cm - perfekt til 

lav etageadskillelse eller fladt tag
• Fjernbetjening medfølger
• 50 cm fladkanal (slange) medfølger
• Overgang fra fladkanal til rundt 150 mm rør medfølger
• Superlavt lydniveau på 32 dBA  

 
Bloom (101 cm)   Vejl. 15.999,-

Daylight

• Dynamisk lys - justér lysstyrke og temperatur, som du vil
• Lys i hele fladen - mangler du ovenlys, er løsningen her!
• Lækker designdetalje - Daylight kan ligge helt plan med loftet
• Kraftig sugestyrke  

 
Daylight (90 cm)    Vejl. 15.499,-

Lille indbygningshøjde 
- ideel til montering

i etageadskillelse 
eller fladt tag
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Bright

• Dynamisk lys - justér lysstyrke og temperatur, som du vil
• Effektivt kantsug
• Lavt lydniveau, så du kan føre en samtale under emhætten
• Flot hvidt design: den hvidlakerede kant indrammer glas og lys 

 
Bright 52 W-2 (60 cm skab)  Vejl. 6.499,-  

 
 

Bright 78 W-2 (80 cm skab)  Vejl. 6.999,- 

Proud

• Professionelt, vaskbart fedtfilter i rustfrit stål. Markedets bedste!
• Sublim ydeevne: A/A/A/A - på alle parameter
• Lavt lydniveau, så du kan føre en samtale under emhætten
• Vendbart aftræk - vælg mellem aftræk opad eller bagud  

 
Proud 52 (60 cm skab) Vejl. 6.999,-  

Emhætter, skabsintegrerede

Sense 60WCON / Sense 74WCON

• Connect-funktion - betjen din emhætte fra kogepladen!  
- Skruer du op, følger emhætten med

• Lavt lydniveau, så du kan føre en samtale under emhætten
• Kraftig sugestyrke - fjerner madosen effektivt
• Vendbart aftræk - vælg mellem aftræk opad eller bagud
• Magnetisk fjernbetjening medfølger, sæt den på emhætten  

- så ved du, hvor den er
• 12-lags fedtfilter, bedst mulig filtrering  

- lige til at putte i opvaskeren
• LED-belysning i front så selv de forreste kogezoner bliver belyst 

 
Sense 60WCON, hvid (60 cm skab)  Vejl. 5.999,- 
Sense 60BCON, sort (60 cm skab)  

 
Sense 74WCON, hvid (80 cm skab)  Vejl. 6.499,- 
Sense 74BCON, sort (80 cm skab)  

Karma 

• Kraftig sugestyrke - fjerner madosen effektivt
• Fjernbetjening medfølger  

 
Karma 53 (60 cm skab)  Vejl. 4.999,-  

 
 

Karma 73 (80 cm skab) Vejl. 5.999,- 
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Slide

• Effektivt kantsug og mulighed for at vippe det indbyggede glas  
ud for bedre opfang. Mest optimale løsning

• Lavt lydniveau så du kan føre en samtale under emhætten
• Fleksibel montage. Monter det medfølgende skinnesæt, og 

emhætten "glides" nemt ind på plads. Spar tid og penge på 
montageregningen

• Fantastisk belysning, der giver det beste overblik over din mad  
under tilberedning

• Fjernbetjening medfølger  
 

Slide (60 cm skab)  Vejl. 5.999,-  
 
 

Slide (80 cm skab) Vejl. 6.999,-

Effektivt kantsug og mulighed  
for at vippe det indbyggede glas  
ud for bedre opfang
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Nemt, brugervenligt og hygiejnisk 
NoTouch er supernemt at bruge, og du slipper for 
fedtfingre - dermed er der mindre rengøring.

Kulfri motor 
Alle NoTouch-emhætter er udstyrede med kulfri 
motor, der reducerer lydniveauet betragteligt.

Rengøring 
Betjen din emhætte helt uden berøring. Med enkle 
"swipe"-bevægelser kan du starte, skrue op og ned 
og tænde lyset. 

En ny, smart måde  
at betjene din emhætte på...
WITT NOTOUCH

“
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En ny, smart måde  
at betjene din emhætte på...
WITT NOTOUCH

Viper NoTouch

• NoTouch, betjen nemt din emhætte med en håndbevægelse  
ingen fedtfingre, mindre rengøring

• Lavt lydniveau, så du kan føre en samtale under emhætten
• Kraftig sugestyrke - fjerner madosen effektivt
• Vendbart aftræk - vælg mellem aftræk opad eller bagud
• Magnetisk fjernbetjening medfølger, sæt den på emhætten  

- så ved du, hvor den er
• 12-lags fedtfilter, bedst mulig filtrering  

- lige til at putte i opvaskeren
• FullBlack så den matcher kogepladen
• LED-belysning i front så selv de forreste kogezoner bliver belyst 

 
Viper 60 BN (60 cm) Vejl. 6.499,-  

 
 

Viper 80 BN (80 cm) Vejl. 6.999,-  

Emhætter, skabsintegreret, NoTouch

Pure NoTouch

• NoTouch, betjen nemt din emhætte med en håndbevægelse  
ingen fedtfingre, mindre rengøring

• Lavt lydniveau, så du kan føre en samtale under emhætten
• Kraftig sugestyrke - fjerner madosen effektivt, så der kun er ren   

luft tilbage
• Vendbart aftræk - vælg mellem aftræk opad eller bagud
• Magnetisk fjernbetjening medfølger, sæt den på emhætten  

- så ved du, hvor den er
• 12-lags fedtfilter, bedst mulig filtrering  

- lige til at putte i opvaskeren
• FullBlack så den matcher kogepladen  

 
Pure 60 BN (60 cm) Vejl. 7.999,-  

 
 

Pure 80 BN (80 cm) Vejl. 8.999,- 
  

Cobra NoTouch

• NoTouch, betjen nemt din emhætte med en håndbevægelse  
ingen fedtfingre, mindre rengøring

• Lavt lydniveau, så du kan føre en samtale under emhætten
• Kraftig sugestyrke - fjerner madosen effektivt
• Vendbart aftræk - vælg mellem aftræk opad eller bagud
• Magnetisk fjernbetjening medfølger, sæt den på emhætten  

- så ved du, hvor den er
• LED-belysning i front så selv de forreste kogezoner bliver belyst
• FullBlack så den matcher kogepladen  

 
Cobra 60 BN (60 cm)  Vejl. 6.499,-  

 
 

Cobra 80 BN (80 cm) Vejl. 7.499,-  

Emhætter, væghængte, NoTouch



50     witt.dk

Precious

• Håndlavet italiensk keramisk design
• Vælg imellem 4 lækre glaseringer
• Det indbyggede recirkulationsfilter sørger for ren, lugtfri luft
• Indbygget LED-lyscirkel
• Monteres i loftet - ingen udskæring og intet aftræk - nemt!  

 
 
Precious Copper-2 (Ø69 cm) 
Precious Brass-2 (Ø69 cm) 
Precious White-2 (Ø69 cm) 
Precious Matte Black-2 (Ø69 cm)  
Vejl. 19.999,- 
 
 
Findes også som lampe: 
Precious Copper Lamp (Ø69 cm) 
Precious Brass Lamp (Ø69 cm) 
Precious White Lamp (Ø69 cm) 
Vejl. 12.999,- 
 

Fås også  
som lampe
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Architect Free

• Håndlavet i Italien
• Vælg imellem 2 lækre lakeringer
• Det indbyggede recirkulationsfilter sørger for ren, lugtfri luft
• LED-belysning i hele fladen
• Monteres i loftet - ingen udskæring og intet aftræk - nemt! 

 
 
Architect Free Matte Black-2 (Ø48 cm) 
Architect Free Brass-2 (Ø48 cm) 
Vejl. 12.999,- 
 
 
Findes også som lampe: 
Architect Free Matte Black Lamp (Ø48 cm) 
Architect Free Brass Lamp (Ø48 cm)   
Vejl. 8.999,- 
 

Emhætter, frithængende

Fås også  
som lampe
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Emhætter, væghængte

Wonder

• Flad, vertikal emhætte. Formen giver fuld bevægelsesfrihed 
henover kogepladen

• Sort eller hvidt glas og rustfrit stål
• Glasset kan vippes ud for ekstra effektiv opsamling af em
• Emhætten suger på alle kanter, og har dermed bedre ydeevne
• Vendbart aftræk - vælg mellem aftræk opad eller bagud
• Monter den med recirkulationsfilter - så slipper du for skorstenen  

(skorsten medfølger)  
 

Wonder Black-2, sort (80 cm)  Vejl. 10.499,-  
 
 

Wonder White-2, hvid (80 cm) Vejl. 10.999,- 

Clean 

• Sort glas og sort kabinet
• Kraftig sugestyrke - fjerner madosen effektivt
• Glasset kan vippes ud for ekstra effektiv opsamling af em
• Emhætten suger på alle kanter, der dermed giver bedre ydeevne
• Vendbart aftræk - vælg mellem aftræk opad eller bagud
• Monter den med recirkulationsfilter - så slipper du for skorstenen  

(skorsten medfølger)  
 

Clean Black (80 cm) Vejl. 10.499,- 
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Architect Wall

• Håndlavet i Italien
• Vælg imellem 2 lækre lakeringer
• Det indbyggede recirkulationsfilter sørger for ren, lugtfri luft
• LED-belysning i hele fladen
• Vægmonteres  - ingen udskæring og intet aftræk - nemt!  

 
Architect Wall Matte Black-2 (Ø48 cm) Vejl. 12.999,- 

  
 

Architect Wall Brass-2 (Ø48 cm)  Vejl. 12.999,- 
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Ekstremt effektivt
Fjerner alle luftbårne partikler, mikroorganismer, 
pollen, bakterier, røg og lugt fjernes (99 %).  
Der er ingen kemikalier involveret i processen.  
Witt Plasmafilter er markedets mest effektive 
metode til rensning af luften i dit køkken.

Det betaler sig
Permanent løsning, dvs. engangsudgift.
Ingen ekstra omkostninger og intet vedligehold.
Besparelse på din varmeregning. 

Skal aldrig udskiftes
Plasmafiltret fra Witt er en permanent løsning, 
som hverken skal vedligeholdes eller udskiftes. 
Filtret anvendes allerede i mange professionelle 
køkkener i dag. 

Renere køkkenmiljø. 

Reducerer lugt, forurening, røg, vira, bakterier og allergener.

Permanent løsning, dvs. engangsudgift. 
Ingen ekstra omkostninger og intet vedligehold.

Besparelse på din varmeregning. Lavt energiforbrug 
(trækker ikke luft ud ved madlavning).

 
Supernem at installere.

Fjerner lugten effektivt 
og renser luften

WITT PLASMAFILTER

“



W
IT

TVALUE
MONEY

for GREEN
CHOICE

the

witt.dk      55

Plasma 500R 

• 5 års garanti
• Fjerner alle former for lugt
• Skal aldrig udskiftes, vaskes eller renses
• Renser luften og fjerner effektivt lugt fra madlavningen og i 

rummet generelt > Bedre indeklima > Sundere miljø 
• Behøver ikke aftræk. Besparelse på din varmeregning
• Witt Plasmafilter passer til de fleste Witt-emhætter 

med aftræk Ø150 mm
• Kræver 230 V. Forbrug: 10 W. Standby-forbrug: 0,5 W
• Højde: 120 mm, Ø210 mm
• Emhætteaftræk: Ø150 mm
• Anbefalet maksimumsugestyrke på emhætten: 500 m3/t  

(ved en sugestyrke på over 500 m3/t bruger Witt Plasmafilter 
længere tid på at rense luften)  
 
Plasma 500R  Vejl. 4.499,-

Plasma 800Q 

• 5 års garanti
• Fjerner alle former for lugt
• Skal ikke udskiftes
• Renser luften og fjerner effektivt lugt fra madlavningen og i 

rummet generelt > Bedre indeklima > Sundere miljø
• Behøver ikke aftræk. Besparelse på din varmeregning
• Witt Plasmafilter passer til de fleste Witt bord- eller loftemhætter
• Kræver 230 V. Forbrug: 10 W. Standby-forbrug: 0,5 W
• Dimensioner (hxbxd): 92 x 540 x 280 mm 
• Emhætteaftræk: 220 x 90 mm
• Anbefalet maksimumsugestyrke på emhætten: 800 m3/t  

(ved en sugestyrke på over 800 m3/t bruger Witt Plasmafilter 
længere tid på at rense luften)  
 
Plasma 800Q  Vejl. 9.999,-

Plasmafilter

Fjerner alle luftbårne partikler, 
pollen, bakterier, mikroorganismer, 

røg og lugt (99 %)

Mados / 
damp

• Oxygen
•  CO2 +  lidt 

restfugt

Elektriske ladninger nedbryder molekylerne, hvil-
ket resulterer i en kemisk reaktion, 
der ændrer molekylsammensætningen.

Fjerner støv,  
røgmolekyler  
og bakterier

• Lugte
• Støv
• Allergener
• Vira
• Bakterier

Ren luftAktiv kul  Witt PlasmafilterFilter  

Witt Plasmafilter kan både installeres i nye emhætter og eftermonteres på eksisterende
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Brandt er en anerkendt fransk hvidevareproducent, der startede tilbage 
i 1924. Siden da har Brandt formået at sprede sig til resten af Europa 
og er i dag en af Europas største og mest erfarne producenter af hårde 
hvidevarer. I sortimentet indgår både ovne, mikroovne, kogeplader, 
opvaskemaskiner, køle-/fryseskabe og meget mere. 
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Quattro Pulse
Brandts nye varmluftteknologi giver perfekt varme-
fordeling i ovnrummet. Resultatet er nybagte boller 
eller kartofler, der er helt ensartede i afbagningen.  

Smart boost
Når du har valgt funktionen - f.eks. varmluft - starter 
ovnen automatisk med lynhurtig opvarmning. 
200° på ca. 7 minutter - du sparer tid.

Easy start og Smart assist
Din ovn hjælper dig med både temperatur og 
tilberedningstid alt efter hvilken funktion, du vælger. 
Derudover husker den dine mest brugte indstillinger.

Opskrifter
Vælg, hvad du vil tilberede og indtast vægten, 
så tilpasser den intelligente ovn både funktion, 
temperatur og tilberedningstid for dig. 

Pyro Express
Start ovnens Pyroexpress så snart du er færdig med 
tilberedningen, så renser ovnen sig selv på kun 59 
minutter. På den måde sparer du rengøringen.

Autocook
I displayet vælger du, hvad du vil tilberede, så klarer 
ovnen resten.  Vælg mellem kylling, oksesteg, lam 
eller fisk m.m. Du har ikke brug for at indtaste vægt 
eller bruge stegetermometer, der slipper saften ud 
af din steg. 
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BXP6578

• Autocook  
- Fortæl ovnen hvad du vil lave, og ovnen klarer resten - Nemt!

• Opskrifter/Culinary guide  
- Fortæl hvad du vil lave og hvad det vejer - ret nemt!

• Farvedisplay med fotos af retterne
• Teleskopudtræk på 2 plader for nemt overblik
• Quattro Pulse varmluft - når bollerne skal være helt ens bagt 

 
BXP6578B (sort)  Vejl. 11.999,-

Ovne

BXP5560
   
• Smart assist: ovnen guider dig til korrekt tid og temperatur
• Easy start: ovnen husker dine oftest brugte indstillinger 

- helt automatisk
• Smart boost - opvarming på rekordtid
• Quattro Pulse varmluft - når bollerne skal være helt ens bagt 

 
BXP5560B (sort)  Vejl. 6.999,-

BXP6555  

• Touch-display  
- lækkert hvidt lys på sort baggrund - stilfuldt

• Smart assist: ovnen guider dig til korrekt tid og temperatur
• Easy start: ovnen husker dine oftest brugte indstillinger 

- helt automatisk
• Smart boost - opvarming på rekordtid
• Quattro Pulse varmluft - når bollerne skal være helt ens bagt 

 
BXP6555B (sort)  Vejl. 7.999,- 
 
BXP6555W (hvid)  Vejl. 7.999,-
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Design
Brandts ovne og kombiovne har et enkelt og 
lækkert skandinavisk udseende med helt et sort og 
stramt udtryk, og enten knap- eller touch-betjening.  
Perfekt designmatch. 

Fleksibilitet
Med mulighed for både varmluft og mikro bestmmer 
du selv, om det er popcorn, optøning eller tilbered-
ning af stegen. Den kan klare det hele.

Cooking guide
Vælg hvad du vil tilberede og indtast vægten, så 
bruger kombiovnen både mikrobølger og varmluft. 
Det giver et meget hurtigt, men alligevel perfekt 
resultat. Du sparer tid og energi. 
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BKC6575

• Touch-display  
- lækkert hvidt lys på sort baggrund - stilfuldt

• Cooking guide  
- Fortæl hvad du vil lave, og hvad det vejer - ret nemt!

• Kombinér varmluft og mikrobølger  
- En hel kylling på 39 minutter - det er hurtigt! 
 
BKC6575B (sort)   Vejl. 9.999,- 
 
BKC6575W (hvid)  Vejl. 9.999,-

BMS 6115
   
• 26 liters mikrobølgeovn - ganske enkelt
• Drejetallerken
• Indbygningsrammen medfølger 

 
BMS6115B (sort)  Vejl. 5.999,-

BKS6135

• Opskrifter til fisk og grøntsager  
- Fortæl hvad du vil lave, og hvad det vejer - ret nemt!

• Optøningsautomatik - fortæl hvad du vil tø op,  
og lad ovnen klare resten

• Kombineret betjening med knap og touch - godt overblik 
 
BKS6135B (sort)  Vejl. 8.499,- 
 
BKS6135W (hvid)  Vejl. 8.499,-

Kombiovn

Mikroovn

Kombiovn med mikro
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BIL772ES
   
• Cold Air flow 

- ensartet temperatur 
- så alt er lige koldt

• 2 store grøntsags-
skuffer - god plads 
til alt det økologiske 
grønne

• Humidity Control 
- tilførsel af fugt til 
grøntsagsskufferne 
forlænger grøntsa-
gernes friskhed 
 
BIL772ES  
Vejl. 8.999,-

BDJ424LB
   
• Integreret
• Energivenlig opvaskemaskine: D (A++)
• 4-i-1 funktion - perfekt til opvasketabs
• Forskudt start - vask op mens du sover
• Lavt lydniveau 44 dBA - så bliver du ikke vækket 

 
BDJ424LB   
Vejl. 8.999,-

Opvaskemaskine

Fuldintegrerbare køle- og fryseskabe
BIF872E
   
• NoFrost - så skal du 

aldrig afrime igen
• Big Box - 2 ekstra 

store skuffer, giver 
plads til kalkunen

• Monteres med  
glideskinner 
 
BIF872E 
Vejl. 9.999,-

Monteres med  
glideskinner
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I mere end 60 år har Liebherr specialiseret sig i køle-/fryseskabe 
af særlig høj kvalitet og er i dag banebrydende inden for udvikling 
og produktion af features som BioFresh, NoFrost og DuoCooling.
Tidløst og elegant design – 100% gennemtestet kvalitet. Kontinuerligt 
nye ideer og forbedrede teknologier sikrer den optimale kvalitet og 
perfekt opbevaring. 

Familieejede Liebherr Corporate Group består af mere end 
100 virksomheder med mere end 46.000 ansatte. Det store 
produktsortiment – konstruktionen af mobile kraner, gravkøer, 
bæltetraktorer, blandemaskiner og meget mere – gør Liebherr 
Corporate Group til en af verdens største og mest succesfulde 
producenter af entreprenørmaskiner.
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Energi
Liebherr sætter en ære i at belaste vores miljø så 
lidt som muligt. Derfor producerer Liebherr køle-/
fryseskabe, der har det lavest mulige energiforbrug 
og den største besparelse på elregningen. 

IceMaker
Den integrerede ismaskine sikrer, at du altid har 
isterninger klar til enhver lejlighed. Nogle skabe er 
forberedt til fast vandtilslutning, andre er med vand-
beholder. Isterningerne laves automatisk.

Hyldekapacitet
Hylderne er udviklede til at kunne rumme så meget 
som muligt. Med en størrelse på 47,7 x 28 cm er 
hylderne blandt de største på markedet og giver dig 
mest rumindhold for pengene.

Lys og lyd
Med lyskolonnen er der et fantastisk overblik over 
dine madvarer i hele skabet, og forskningen i at 
reducere lydniveauet betyder nu, at Liebherr kan 
levere nogle modeller med et lydniveau på helt ned 
til 34 dBA.

Levetid
Når du køber et køleprodukt fra Liebherr får du den 
højst tænkelige kvalitet. Således bliver Liebherr den 
billigste løsning på den lange bane.

BioFresh
BioFresh-teknologien sikrer, at dine madvarer holdes 
friske i længere tid. Konstant temperatur på lige over 
0 grader, korrekt luftfugtighed og ventilation bevarer  
mineraler og vitaminer og holder på friskheden.
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Fuldintegrerbare køleskabe
IKBP 3560
   
• A+++ - Superlavt 

energiforbrug - kun 
89 kWh pr. år

• Superlavt lydniveau - 
kun 34 dBA

• Lyskolonnen giver et 
fantastisk lys med 
fuldt overblik - også i 
skufferne

• BioFresh: 
forlænget friskhed, 
mindre madspild og 
færre indkøb

• SoftClose på dør og 
skuffer - lækkert og 
lydløst

• Integreret flaskehylde 
• Comfort-hylder - flyt 

hylderne op og ned 
uden at tømme dem. 
Smart!

• SuperCool 
 
IKBP 3560  
Vejl. 20.999,-

IKB 3560
   
• BioFresh: 

forlænget friskhed, 
mindre madspild og 
færre indkøb

• Lyskolonnen giver et 
fantastisk lys med 
fuldt overblik - også i 
skufferne

• SoftClose på dør og 
skuffer - lækkert og 
lydløst

• Integreret flaskehylde 
• Akustisk døralarm - 

så glemmer du ikke 
at lukke døren

• Comfort-hylder - flyt 
hylderne op og ned 
uden at tømme dem. 
Smart! 
 
IKB 3560 
Vejl. 18.999,-

IKB 3520
   
• BioFresh: 

forlænget friskhed, 
mindre madspild og 
færre indkøb

• Akustisk døralarm - 
så glemmer du ikke 
at lukke døren 

• Comfort-hylder - flyt 
hylderne op og ned 
uden at tømme dem. 
Smart!

• SuperCool 
 
IKB 3520 
Vejl. 14.999,-

IK 3520
   
• BioCool -  

lang levetid til dine 
grøntsager - mindre 
madspild

• Superlavt lydniveau - 
kun 34 dBA

• Comfort-hylder - flyt 
hylderne op og ned 
uden at tømme dem. 
Smart! 
 
IK 3520 
Vejl. 11.499,-
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UIKo 1550
   
• Markedets største rumindhold i skuffekøl på 60 cm: 124 l
• SoftClose på dør og skuffer - lækkert og lydløst
• Hurtigt overblik - alle indvendige hylder trækkes nemt ud
• Integreret flaskeafdeling - også plads til høje flasker 

 
UIKo 1550  Vejl. 11.999,-

UIKo 1560
    
• Markedets største rumindhold i skuffekøl på 60 cm: 124 l
• Lift up box - ekstra kapacitet i et praktisk rum under køleskabet
• SoftClose på dør og skuffer - lækkert og lydløst
• Hurtigt overblik - alle indvendige hylder trækkes nemt ud
• Integreret flaskeafdeling - også plads til høje flasker 

 
UIKo 1560  Vejl. 13.999,-

Fuldintegrerbare skuffekøl



LI
E

B
H

E
R

R

IceMaker

VALUE
MONEY

for

witt.dk      69

Fuldintegrerbare fryseskabe
SIGN 3576
   
• Integreret IceMaker 

med fast vandtilslut-
ning - altid isterninger 
klar enhver lejlighed

• Skuffer på teleskop-
udtræk med Softlose 
- lækkert

• SoftClose på døren - 
lækkert og lydløst

• LED-belysning i top-
pen for godt overblik i 
alle skuffer

• NoFrost - så skal 
du ikke bruge tid på 
afrimning

• Akustisk døralarm 
- når børnene har 
hentet is og glemt at 
lukke døren 
 
SIGN 3576 
Vejl. 17.999,-

SIGN 3524
   
• NoFrost - så skal 

du ikke bruge tid på 
afrimning

• Akustisk døralarm 
- når børnene har 
hentet is og glemt at 
lukke døren 
 
SIGN 3524 
Vejl. 12.999,-
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Fuldintegrerbare køle-/fryseskabe
ICBN 3386
   
• Integreret IceMaker 

med fast vandtilslut-
ning - altid isterninger 
klar

• Lyskolonnen giver et 
fantastisk lys med 
fuldt overblik - også i 
skufferne

• BioFresh: 
forlænget friskhed, 
mindre madspild og 
færre indkøb

• SoftClose på dør og 
BioFresh-skuffer- 
lækkert og lydløst

• LED-belysning i 
fryseafd. For godt 
overblik i skufferne

• NoFrost - så skal 
du ikke bruge tid på 
afrimning

• Akustisk døralarm 
- når børnene har 
hentet is og glemt at 
lukke døren

• Comfort-hylder - flyt 
hylderne op og ned 
uden at tømme dem. 
Smart! 
 
ICBN 3386 
Vejl. 24.999,-

ICBN 3324 
   
• BioFresh: 

forlænget friskhed, 
mindre madspild og 
færre indkøb

• NoFrost - så skal 
du ikke bruge tid på 
afrimning

• Akustisk døralarm 
- når børnene har 
hentet is og glemt at 
lukke døren

• Comfort-hylder - flyt 
hylderne op og ned 
uden at tømme dem. 
Smart! 
 
ICBN 3324 
Vejl. 15.999,-

ICN 3386
   
• Integreret IceMaker 

med vandbeholder 
- fyld beholderen og 
fryseren laver auto-
matisk isterninger

• SoftClose på døren 
- lækkert og lydløst

• NoFrost - så skal 
du ikke bruge tid på 
afrimning

• Akustisk døralarm 
- når børnene har 
hentet is og glemt at 
lukke døren

• Comfort-hylder - flyt 
hylderne op og ned 
uden at tømme dem. 
Smart!

• Lyskolonne 
 
ICN 3386 
Vejl.18.499,-

ICS 3234
   
• Bio Cool  

- ekstra lang levetid  
til dine grøntsager - 
tid og penge sparet

• Akustisk døralarm 
- når børnene har 
hentet is og glemt at 
lukke døren

• Komfort hylder - flyt 
hylderne op og ned 
uden at tømme dem. 
Smart!

• Nem montering  
med glideskinner 
 
ICS 3234 
Vejl. 11.999,-
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ECBN 6156 / ECBN 6256

• Stor kapacitet - køl på 357 liter og frys på 114 liter
• Integreret IceMaker med fast vandtilslutning - altid isterninger klar
• Lyskolonnen giver et fantastisk lys med fuldt overblik  

- også i skufferne
• BioFresh: forlænget friskhed, mindre madspild og færre indkøb
• SoftClose på dør og BioFresh-skufferne - lækkert og lydløst
• LED-belysning i fryseafd. For godt overblik i skufferne
• NoFrost - så skal du ikke bruge tid på afrimning
• Akustisk døralarm - når børnene har hentet is  

og glemt at lukke døren 
 
ECBN 6156 Vejl. 49.999,- 
 
ECBN 6256 Vejl. 52.999,- 
(2 køledøre)

Fuldintegrerbart Fresh-Center

ECBN 6256
med 2 køledøre
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SmartDevice
Du kan styre dit køleskab med Liebherr 
SmartDevice-appen, mens du er på farten: Du kan 
kontrollere køleskabets tilstand og aktivere funk-
tionerne SuperCool og SuperFrost samt få besked, 
hvis du f.eks. skulle have glemt at lukke døren.

Sidevarmelegeme
Det indbyggede varmelegeme i frysedelen eliminerer 
kondensvand mellem køl og frys.
Sikkerhed frem for alt.

BluPerformance
Den nye kompakte integration af køleteknologi i 
køleskabets sokkel giver bedre energieffektivitet og 
betydeligt større rumindhold. 
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Fritstående Side-by-Side-løsninger

SBSes 8496
   
• Stort køleskab, fryseskab og vinskab med 2 zoner 

Alt det bedste fra Liebherrs verden samlet i ét skab
• Dette prisvindende skab er udstyret med hele 6 temperaturzoner, 

BluPerformance-teknologi og et ekstremt lavt energiforbrug.  
Her sparer du tid og penge, og opbevarer dine vine rigtigt 
 
KØLESKAB

• BioFresh: forlænget friskhed, mindre madspild og færre indkøb
I dette skab kan temperaturen sænkes yderligere, så fisk og 
skalddyr holdes friske længere

• Den dæmpbare integrerede LED-belysning giver et fantastisk 
overblik - også i BioFresh Plus-skufferne

• Lækkert 2,4” farvedisplay, der giver flere justeringsmuligheder  
og en Premium-følelse 

• SoftClose på dør og BioFresh-skuffer- lækkert og lydløst
• Comfort-hylder - flyt hylderne op og ned uden at tømme dem 

Smart! 
 
FRYSESKAB

• Integreret IceMaker med fast vandtilslutning - altid isterninger klar
• LED-belysning i fryseafd. For godt overblik i skufferne
• NoFrost - så skal du ikke bruge tid på afrimning
• Akustisk døralarm - når børnene har hentet is  

og glemt at lukke døren 
 
 

VINSKAB
• 2 temperaturzoner - så har du én zone til hvidvin  

og én til rødvin
• Tonet UV-beskyttende glas i døren, så du kan se dine  

gode vine, uden de bliver påvirket af skadelige solstråler
• Mulighed for styring af luftfugtighed, så proppen holder vinen 

beskyttet. Perfekte forhold for lagring og modning af dine vine
• Ubehandlede bøgetræshylder, der ikke påvirker vinen  

under modning. Teleskopudtræk giver en gnidningsløs tilgang,  
der ikke forstyrrer vinens lagring

• LED-belysning med lysdæmper
• Plads til 48 Bordeauxflasker 

 
SBSes 8496  Vejl. 59.999,-

Alt-i-ét kølecenter
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SBSbs 8683
   
• Prisvindende Side-by-Side-løsning i Black Steel  

med IceMaker og BioFresh 
• BluPerformance og ekstremt lavt energiforbrug
• SmartDevice Ready 

 
KØLESKAB

• BioFresh: forlænget friskhed, mindre madspild og færre indkøb
• Det dæmpbare integrerede LED-belysning giver et fantastisk 

overblik - også i BioFresh-skufferne
• Lækkert 2,4” farvedisplay der giver flere justeringsmuligheder  

og en Premium-følelse 
• SoftClose på dør og BioFresh-skuffer- lækkert og lydløst
• Comfort-hylder - flyt hylderne op og ned uden at tømme dem 

Smart! 
 
FRYSESKAB

• Integreret IceMaker med fast vandtilslutning - altid isterninger klar
• LED-belysning i fryseafd. For godt overblik i skufferne
• NoFrost - så skal du ikke bruge tid på afrimning
• Akustisk døralarm - når børnene har hentet is og glemt  

at lukke døren 
 
SBSbs 8683 Vejl. 42.999,-
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SBSef 7242 
 
    KØLESKAB
• BioCool - ekstra lang levetid til dine grøntsager - mindre madspild
• Integreret LED-loftsbelysning for godt overblik
• Comfort-hylder - flyt hylderne op og ned uden at tømme dem. 

Smart! 
 
FRYSESKAB

• NoFrost - så skal du ikke bruge tid på afrimning
• Akustisk døralarm - når børnene har hentet is og glemt  

at lukke døren 
 
SBSef 7242 Vejl. 24.999,- 
(Rustfri stålfront) 
 
SBS 7242  Vejl. 20.499,- 
(Hvid)   

Fås både  
i rustfrit stål  

og hvid
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Klima + kulfilter
Liebherrs klimastyring sikrer ideelle forhold for 
proppen og holder vinen beskyttet. Det indbyggede 
kulfilter sørger for, at luftkvaliteten er i top, så vinen 
holder sig bedst muligt. 

UV-glas
Vin lagres bedst i mørke, men med Liebherrs 
UV-beskyttende glas, kan du nu nyde synet af dine 
gode vine, uden de tager skade af direkte sollys.

Vibrationsfri
Den unikke vibrationsfri kompressor sikrer, at vinen 
ikke får unødige rystelser. Dine vine lagres i fred og 
ro og er godt beskyttede i et Liebherr-vinskab.

TipOpen
Flere modeller er udstyrede med denne lækre 
motoråbning. Tryk på glasset og døren går op. 
Passer specielt godt i et grebsfrit køkken.

Telescopic
Liebherr bruger ubehandlede bøgetræshylder, der 
ikke påvirker vinen under modning. Samtidig giver 
teleskopudtrækket gnidningsløs tilgang, der ikke 
forstyrrer vinens lagring.

Lydniveau
Liebherr er de bedste på markedet til at reducere 
lydniveauet i sine vinskabe. Du vil ikke engang 
opdage, at dit vinskab kører i dit køkken-/alrum.
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Vinskabe
UWKes 1752
   
• Tonet UV-beskyttende 

glas i døren for 
beskyttelse mod solens 
skadelige stråler

• Luftfugtighedsstyring. 
Perfekte forhold for 
lagring og modning af 
dine vine

• Ubehandlede 
bøgetræshylder med 
teleskopudtræk, der giver 
en gnidningsløs tilgang, 
og ikke forstyrrer vinens 
lagring

• Relativt energiforbrug A 
 
UWKes 1752 
Vejl. 17.999,-

UWTgb 1682
   
• Superlavt lydniveau - kun 

36 dBA
• TipOpen - døren åbner 

med et let tryk på glasset. 
Perfekt til det grebsfrit 
køkken

• 2 temperaturzoner - så 
har du både én zone til 
hvidvin og én til rødvin

• Tonet UV-beskyttende 
glas i døren for 
beskyttelse mod solens 
skadelige stråler

• Luftfugtighedsstyring. 
Perfekte forhold for 
lagring og modning af 
dine vine.

• Ubehandlede bøgetræs-
hylder med teleskop-
udtræk, der giver en 
gnidningsløs tilgang, 
og ikke forstyrrer vinens 
lagring

• LED-belysning med 
lysdæmper

• Relativt energiforbrug A 
 
UWTgb 1682 
Vejl. 24.999,-

WTes 5872
   
• 3 temperaturzoner - én 

zone til hvidvin, en til 
rødvin og selvfølgelig én 
til boblerne

• Tonet UV-beskyttende 
glas i døren for 
beskyttelse mod solens 
skadelige stråler

• Luftfugtighedsstyring. 
Perfekte forhold for 
lagring og modning af 
dine vine

• Ubehandlede 
bøgetræshylder med 
teleskopudtræk, der 
giver en gnidningsløs 
tilgang, og ikke forstyrrer 
vinens lagring

• LED-belysning med 
lysdæmper

• SoftClose på døren - 
lækkert og lydløst

• Stor kapacitet på op til 
178 Bordeauxflasker

• Sider, top og dør i børstet 
rustfrit stål

• Præsentationshylde - 
når du vil vise aftenens 
vinmenu frem

• Relativt energiforbrug A 
 
WTes 5872 
Vejl. 39.999,-

3 temperaturzoner
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Sommelierskuffer

Perfekt match f.eks. ved siden af din indbygningsovn. 
Sommelierskuffen er tilgængelig som ekstratilbehør,  
ideel til opbevaring af vintilbehør, og fås i hvid og sort

• Monteres direkte under WKEgb/gw582 
Samlet mål giver samme mål som en standard indbygningsovn

• Skuffen indeholder en sommelierindsats til bl.a.  
vinglas og proptrækker 
  
Sommelierskuffe (sort glas)  
9792451  
Vejl. 4.499,- 
 
 
Sommelierskuffe (hvidt glas) 
9792449  
Vejl. 4.499,- 
 

Den elegante sommelierskuffe monteres direkte  
under indbygningsmodellerne på 45cm, hvorved skuffen og vinskabet 
tilsammen får standardmål som en indbygningsovn 
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Vinskabe

WKEgb 582 / WKEgw 582
   
• Superlavt lydniveau - kun 34 dBA
• TipOpen - døren åbner med et let tryk på glasset.  

Perfekt til det grebsfrit køkken
• Tonet UV-beskyttende glas i døren for beskyttelse  

mod solens skadelige stråler
• Luftfugtighedsstyring. Perfekte forhold for lagring  

og modning af dine vine
• Ubehandlede bøgetræshylder med teleskopudtræk,  

der giver en gnidningsløs tilgang, og ikke forstyrrer vinens lagring

Kompakt vinskab  
på 45 cm i højden,  

der passer ved siden af   
- eller over - en ovn

• LED-belysning med lysdæmper
• Relativt energiforbrug A+ 

 
WKEgb 582 (sort glas)  
Vejl. 17.999,- 
 
 
WKEgw 582 (hvidt glas)  
Vejl. 17.999,- 



EWTgb 2383

EWTgw 2383

EWTgb 1683

EWTgw 1683

EWTgb 3583

EWTgw 3583
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Præsentationshylde  
- når du vil vise  

aftenens vinmenu frem
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EWTgb / EWTgw
   
• Superlavt lydniveau - kun 34 dBA. EWTgb 2383 har et 

lydniveau på 32 dBA, som  er markedets laveste
• 2 temperaturzoner - så har du både én zone til hvidvin  

og til rødvin
• Tonet UV-beskyttende glas i døren for beskyttelse mod 

solens skadelige stråler
• SoftClose på døren - lækkert og lydløst
• Luftfugtighedsstyring. Perfekte forhold for lagring og 

modning af dine vine
• Ubehandlede bøgetræshylder med teleskopudtræk,  

der giver en gnidningsløs tilgang, og ikke forstyrrer  
vinens lagring

• LED-belysning med lysdæmper
• Præsentationshylde  

- når du vil vise aftenens vinmenu frem
• Relativt energiforbrug A  

 
 
 

EWTgb 3583 (sort glas) Vejl. 31.999,- 
Plads til 83 Bordeauxflasker   

 
EWTgw 3583 (hvidt glas) Vejl. 31.999,- 
Plads til 83 Bordeauxflasker   

 
 
 
 
 

EWTgb 2383 (sort glas) Vejl. 27.999,- 
Plads til 51 Bordeauxflasker   

 
 

EWTgw 2383 (hvidt glas) Vejl. 27.999,- 
Plads til 51 Bordeauxflasker  

 
 
 
 
 

EWTgb 1683 (sort glas) Vejl. 22.999,- 
Plads til 33 Bordeauxflasker   

 
 

EWTgw 1683 (hvidt glas) Vejl. 22.999,- 
Plads til 33 Bordeauxflasker  



EWTdf 2353

EWTdf 1653

EWTdf 3553 WITT
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Disse vinskabe kan integreres  
med dit personlige valg af køkkenfront.  
De unikke rammer fuldender udtrykket

EWTdf 1653 16/19 mm 22/25 mm

Alu 48480115 48480116

Kobber 48480126 48480127

Messing 48480128 48480129

Matsort 48480130 48480131

Vejl. 1.499,- 1.699,-

EWTdf 2353  16/19 mm 22/25 mm

Alu 48480117 48480118

Kobber  48480133 48480134

Messing  48480135 48480136

Matsort 48480137  48480138

Vejl. 1.699,- 1.799,-

EWTdf 3553  16/19 mm 22/25 mm

Alu 48480119 48480121

Kobber  48480139 48480140

Messing  48480141 48480142

Matsort 48480143  48480144

Vejl. 1.899,- 1.999,-

Køkkenlågens tykkelse
Profilrammer
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Lad køkkenmontøren save et hul i køkkenfronten og montér enten 
en alu, matsort, messing- eller kobberfarvet ramme - så er vinskabet 
en integreret del af køkkenet!

Detaljen, der fuldender  
designet af dit nye integrerede  
Liebherr vinskab 

 EWTdf
   
• Superlavt lydniveau - kun 34 dBA 
• 2 temperaturzoner - så har du både en zone til hvidvin 

 og en til rødvin
• Tonet UV-beskyttende glas i døren for beskyttelse mod solens 

skadelige stråler
• SoftClose på døren - lækkert og lydløst
• Luftfugtighedsstyring. Perfekte forhold for lagring og  

modning af dine vine
• Ubehandlede bøgetræshylder med teleskopudtræk, der giver en 

gnidningsløs tilgang, og ikke forstyrrer vinens lagring
• LED-belysning med lysdæmper
• Præsentationshylde - når du vil vise aftenens vinmenu frem
• Relativt energiforbrug A  

 
 

EWTdf 3553 Vejl. 29.999,- 
Plads til 80 Bordeauxflasker   

 
 

EWTdf 2353 Vejl. 24.999,- 
Plads til 48 Bordeauxflasker   

 
 

EWTdf 1653 Vejl. 19.999,- 
Plads til 30 Bordeauxflasker   
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Den ambitiøse og anderledestænkende hvidevaregigant fra New 
Zealand er baseret på en nysgerrig og banebrydende ånd - og altid 
med miljøet i fokus. Grundlagt i 1934 og med en klar målsætning om 
at blive Premium Brand nr. 1 i Europa.  

Fisher & Paykel står for balance, harmoni og enkelhed. Intelligente 
teknologier og designs, der opfylder den moderne forbrugers højeste 
forventninger. Alle produkterne skal ‘gøre en forskel’ og forenkle 
forbrugerens hverdag. 

I sortimentet indgår CoolDrawers (multiskab med køl/frys/sval i én 
skuffe), køle-/fryseskabe og ikke mindst de innovative skuffeopvaskere.



86     witt.dk

Kvalitet
DishDrawers fra Fisher & Paykel er igennem mere 
end 20 år testet og løbende forbedret til at kunne 
modstå selv den hårdeste behandling og de mest 
snavsede tallerkener, for at opnå den bedste kvalitet 
og den bedste vask. Resultatet giver sig selv.

Ergonomi
Skuffeopvaskeren kan monteres lige under bord-
pladen. Så skal du ikke bukke dig, når du skal 
tømme eller fylde i. Du kan påfylde salt og afspæn- 
dingsmiddel uden at tage kurven ud eller gå ned på 
knæ, som i en traditionel opvasker.

Hverdagsmaskinen
Med 2 skuffeopvaskere er der altid rent service. 
Dæk bord med rent service fra den ene og fyld det 
snavsede i den anden. Så slipper du i øvrigt også for 
en halvfyldt og ildelugtende maskine, der skal stå til 
dagen efter.

Familiemaskinen
Der er løsninger til enhver familie - med 4 personer  
er der brug for stor kapacitet nogle dage og mindre 
kapacitet andre dage. Til mindre familier er der 
altid en ekstra skuffe tilgængelig, når der kommer 
gæster, eller børnene kommer på besøg.

Knock to pause
Hvis du har glemt en kop, så bank blot på opvask-
eren, så kan du åbne og sætte koppen ned. 
Luk igen, og maskinen er klar til at fortsætte.

Rengøring
DishDishdrawerens indre er designet med 
afrundede hjørner, så madrester ikke kan gemme 
sig. Udformningen gør også, at du undgår at spilde 
kaffesjatter eller mælk på nabolågerne, når du  
fylder maskinen. 
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Opvaskemaskiner

DD60SHTI9

• Opvaskemaskine monteres lige under bordpladen,  
så du ikke skal bukke dig, når du tømmer maskinen

• Tall Tub - det høje kar giver både plads til store tallerkener (Ø32), 
vinglas og høje redskaber

• Knock to pause - Hvis du har glemt at få noget i opvaskeren. 
Bank på, og du kan åbne

• Meget nemmere tilgang til påfyldning af salt og 
afspændingsmiddel end på en traditionel opvaskemaskine

• Energiforbrug A++, Vaskeevne A og Tørreevne A
• 6 kuverter - til den lille familie. Med 2 DishDrawers har du den 

perfekte kombination til større eller sammenbragte familier
• Altid rent service - vask op i den ene, dæk bord fra den anden, 

eller vask op i begge med 2 forskellige programmer 
• Aldrig mere ildelugtende opvaskemaskine, der kører for sjældent, 

fordi du skal vente på, at den er helt fuld 
 
DD60SHTI9  Vejl. 9.999,-

DD60DDFHB9

• 2-i-1. To skuffeopvaskere i samme maskine!  
Denne er i eksklusiv Black Steel

• Touch-betjeningen sidder bag lågen
• Meget nemmere tilgang til påfyldning af salt og 

afspændingsmiddel end på en traditionel opvaskemaskine
• Energiforbrug A++, Vaskeevne A og Tørreevne A
• 12 kuverter - til alle familier. Om I er 2, 4 eller 6 personer, 

sammenbragte eller om børnene flyttet hjemmefra.  
Her har I den perfekte kombination

• Altid rent service - vask op i den ene, dæk bord fra den anden, 
eller vask op i begge med 2 forskellige programmer 

• Aldrig mere ildelugtende opvaskemaskine, der kører for sjældent, 
fordi du skal vente på, at den er helt fuld 

• Fleksibel indretning - flyt på de indvendige hylder,  
så de passer til familiens behov 
 
DD60DDFHB9  Vejl. 16.999,- 

DD60SHI9

• Opvaskemaskine monteres lige under bordpladen,  
så du ikke skal bukke dig, når du tømmer maskinen

• Knock 2 pause - Hvis du har glemt at få noget i opvaskeren.  
Bank på og du kan åbne

• Meget nemmere tilgang til påfyldning af salt og 
afspændingsmiddel end på en traditionel opvaskemaskine

• Energiforbrug A++, Vaskeevne A og Tørreevne A
• 6 kuverter - til den lille familie. Med 2 DishDrawers du har den 

perfekte kombination til større eller sammenbragte familier
• Altid rent service - vask op i den ene, dæk bord fra den anden, 

eller vask op i begge med 2 forskellige programmer 
• Aldrig mere ildelugtende opvaskemaskine, der kører for sjældent, 

fordi du skal vente på, at den er helt fuld 
 
DD60SHI9  Vejl. 8.999,-

2-i-1  
To skuffeopvaskere i samme maskine!  
Denne er i eksklusiv Black Steel



88     witt.dk

ActiveSmart 

Denne intelligente funktion lærer af dine daglige 
vaner og tilpasser automatisk nedfrysning og 
afrimning for at spare energi.

Ismaskine 

Så har du altid isterninger klar, Når du har brug for 
mange, så trykker du på IceBoost.

Fantastisk lys
Column-skabene har en fantastisk LED-belysning 
fra både loft, sider og i skufferne. Fuldt overblik og 
lækkert design.

Flaskeholdere 

De smarte flytbare single-flaskeholdere giver en 
utrolig fleksibilitet, når du fylder dit køleskab. Læg 
din flaske hvor du vil - den bliver pænt liggende.

Variable temperaturzoner
Tilpas dit fryseskab efter dine madvarer, så de 
opbevares bedst muligt for lang holdbarhed. 
Kontrollér nederste og øverste del individuelt.

Bottle Chill
Nedkøl dine vine eller øl på rekordtid - fryseren giver 
automatisk besked, så flaskerne ikke fryser til.
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COLUMNS - køleskabe i luksusklassen

RS6121SRK1  //  RS7621SRK1 

• Rustfrit og massivt aluminiumsinteriør
• Variable temperaturzoner - tilpas dit køleskab efter dine madvarer, 

så de opbevares bedst muligt for lang holdbarhed  
• Øverste og nederste del styres individuel
• Køleskabstemperatur – 0-6°C
• Chill – Perfekt til pålæg, kød eller grøntsager. Fra 0 til -1,5°C
• Pantry – spisekammer med sval temperatur til de madvarer der 

opbevares bedst køligt og mørkt. 11-13°C
• ActiveSmart - lærer af dine daglige vaner og tilpasser automatisk 

køling og afrimning for at spare energi
• Fantastisk lys - Column-skabene har et fantastisk lys fra både loft, 

sider og i skufferne. Fuldt overblik
• Mix and match - sammensæt med den ønskede størrelse 

fryseskab og byg sammen 
 
RS6121SRK1 (61,0 cm) Vejl. 67.999,- 
 
 
RS7621SRK1 (75,6 cm) Vejl. 79.999,-

Fuldintegrerbare køleskabe  
i luksusklassen
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RS4621FLJK1  //  RS6121FLJK1  //  RS7621FLJK1

• Rustfrit og massivt aluminiumsinteriør   
• Variable temperaturzoner - tilpas dit fryseskab efter dine 

madvarer, så de opbevares bedst muligt for lang holdbarhed  
Styr nederste og øverste del hver for sig 

• Soft freeze - tilbered din mad direkte fra frost 
Velegnet til supper, saucer og brød   

•  Freeze mode - standard frys   
•  Deep freeze - nedfrysning af madvarer, der skal opbevares i lang tid
• Ismaskine - så har du altid isterninger klar, Når du har brug for 

mange, trykker du bare på IceBoost 
• Bottle Chill - nedkøl dine vine eller øl på rekordtid,  

og fryseren giver automatisk besked, når drikkevarerne er 
tilstrækkeligt kolde 

• ActiveSmart - lærer af dine daglige vaner og tilpasser automatisk 
nedfrysning og afrimning for at spare energi. 

• Fantastisk lys - Column-skabene har et fantastisk lys fra både loft, 
sider og i skufferne. Fuldt overblik

• Mix and match - sammensæt med den ønskede størrelse 
køleskab og byg sammen 
 
RS4621FLJK1 (45,7 cm) Vejl. 59.999,- 
 
RS6121FLJK1 (61,2 cm) Vejl. 67.999,- 
 
RS7621FLJK1 (75,6 cm)  Vejl. 79.999,-

COLUMNS - fryseskabe i luksusklassen

Fuldintegrerbare fryseskabe  
i luksusklassen
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Fuldintegrerbare køle-/fryseskabe
RS90A2

• ActiveSmart - lærer af dine daglige vaner og tilpasser automatisk 
nedfrysning og afrimning for at spare energi

• Bottle Chill - nedkøl dine vine eller øl på rekordtid, og fryseren 
giver automatisk besked, når drikkevarerne er tilstrækkeligt kolde

• Flytbare flaskeholdere giver en utrolig fleksibilitet,
når du fylder dit køleskab

• Massiv aluforkant på hylderne, som emmer af kvalitet og styrke
• LED-belysning i vægge og grøntsagsskuffer for godt overblik
• NoFrost - så skal du ikke bruge tid på afrimning 

 
 
RS90A2  Vejl. 39.999,- 
 
 
Stålfronter fås som ekstratilbehør 
RD90A  Vejl. 5.999,- 
 
Stålhåndtag fås som ekstratilbehør 
RS90   Vejl. 1.999,- 

RS90AU2

• Fuldintegrerbart køle-/fryseskab med stort rumindhold
• Monteres med køkkenfronter
• ActiveSmart - Lærer af dine daglige vaner og tilpasser automatisk 

nedfrysning og afrimning for at spare energi
• Ismaskine - så har du altid isterninger klar, Når du har brug for 

mange, trykker du bare på IceBoost
• Bottle Chill - nedkøl dine vine eller øl på rekordtid, og fryseren 

giver automatisk besked, når drikkevarerne er tilstrækkeligt kolde
• Flytbare flaskeholdere giver en utrolig fleksibilitet,  

når du fylder dit køleskab
• Massiv aluforkant på hylderne, som emmer af kvalitet og styrke
• LED-belysning i vægge og i grøntsagsskuffer for godt overblik
• NoFrost - så skal du ikke bruge tid på afrimning
• Ved køb af stålfronter får du også en koldtvandsdispenser, dette 

er ikke muligt ved integration med køkkenfronter 
 
 
RS90AU2  Vejl. 44.999,- 
 
 
Stålfronter fås som ekstratilbehør 
RD90U  Vejl. 6.499,- 
 
Stålhåndtag fås som ekstratilbehør 
RS90   Vejl. 1.999,-
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RF540ADUX5

• Fritstående køle-/fryseskab med vanddispenser  
og ismaskine

• Franske døre, der giver et meget bedre overblik end  
i det traditionelle amerikanerkøleskab

• ActiveSmart - lærer af dine daglige vaner og tilpasser 
automatisk nedfrysning og afrimning for at spare energi

• Ismaskine - så har du altid isterninger klar. Når du har 
brug for mange, trykker du bare på IceBoost

• Bottle Chill - nedkøl dine vine eller øl på rekordtid, og 
fryseren giver automatisk besked, når drikkevarerne er 
tilstrækkeligt kolde

• Flytbare flaskeholdere giver en utrolig fleksibilitet,  
når du fylder dit køleskab

• Massiv aluforkant på hylderne, som emmer  
af kvalitet og styrke

• LED-belysning i vægge og i grøntsagsskuffer  
for godt overblik

• NoFrost - så skal du ikke bruge tid på afrimning 
 
RF540ADUX5   Vejl. 26.999,- 

Fritstående køle-/fryseskabe
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RF540ADUSB4

• Fritstående køle-/fryseskab med vanddispencer  
og ismaskine

• Franske døre, der giver et meget bedre overblik  
end i det traditionelle amerikanerkøleskab

• ActiveSmart - lærer af dine daglige vaner og tilpasser 
automatisk nedfrysning og afrimning for at spare energi

• Ismaskine - så har du altid isterninger klar. Når du har brug 
for mange, trykker du bare på IceBoost

• Bottle Chill - nedkøl dine vine eller øl på rekordtid, og 
fryseren giver automatisk besked, når drikkevarerne er 
tilstrækkeligt kolde

• Flytbare flaskeholdere giver en utrolig fleksibilitet  
når du fylder dit køleskab

• Massiv aluforkant på hylderne, som emmer  
af kvalitet og styrke

• LED-belysning i vægge og i grøntsagsskuffer  
for godt overblik

• NoFrost - så skal du ikke bruge tid på afrimning 
 
RF540ADUSB4   Vejl. 29.999,-

Black steel
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RB90S64MKIW2

• Fuldintegrerbar multifunktionskøleskuffe i en klasse for sig
• Omstil skuffen med et tryk på en knap, og skuffen ændres  

til fryse-, svale-, grøntsags- eller vinkøleskuffe. 
• Monteres lige under bordpladen, så du ikke skal bukke dig  

efter madvarerne
• Teleskopudtræk 
• Den akustiske alarm lyder, hvis du ikke har lukket  

skuffen ordentligt
• LED-belysning for godt overblik
• Lækkert touch-display  

 
RB90S64MKIW2      Vejl. 25.999,-

Fuldintegrerbar køleskuffe

Fuldintegrerbar 
multifunktionskøleskuffe 

i en klasse for sig
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Insinkerator er en amerikansk producent af affaldskværne og armatur 
med kogende vand. Affaldskværnen til montering i køkkenvasken 
blev opfundet i 1927 af arkitekten John W. Hammes, der opfandt 
den til sin hustru. 

Over en periode på 10 år forfinede han sin opfindelse og startede det 
oprindelige firma The In-Sink-Erator Manufacturing Company, som vi 
i dag kender som Insinkerator.

Insinkerator og Witt indgik samarbejde i 2015, og sortimentet omfatter 
affaldskværne og armaturer med kogende vand i bedste kvalitet og 
med alle de nødvendige godkendelser.
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Kvalitet
Insinkerator producerer markedets bedste 
affaldskværne. Det understreges af den lange 
garanti på op til 8 år. 

Affald
Dine ture til skraldespanden bliver færre, da din 
mængde af affald vil blive reduceret. Samtidig vil du 
ikke længere opleve, at indersiden af vaskeskabet er 
stænket af diverse madrester. Så sparer du lidt mere 
tid på rengøringen.

Miljø*
Affaldskværnene fra Insinkerator kværner dit 
madaffald til mos. Denne restmos sendes videre 
til rensningsanlægget, hvor den bliver genbrugt til 
gødning eller udvinding af biobrændsel.  
(Gælder ikke alle kommuner).
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Affaldskværne

Evolution® 100 

• 40% mere lydsvag end de traditionelle Insinkerator-kværne
• 2 rivestadier
• 5 års garanti
• Betjeningsknap til montage i vask eller bordplade medfølger  

(Air Switch)
• Overbelastningssikring 
• Nem installation med Quick Lock 

 
Vejl. 5.499,-

Evolution® 250 Kitchen edition 

• Kun tilgængelig hos din køkkenforhandler
• Eksklusivt design i sort og børstet rustfrit stål
• Den mest lydsvage Insinkerator-affaldskværn
• 3 rivestadier, der sikrer det bedst mulige resultat og mest 

findelte affaldsmos
• 8 års garanti
• Betjeningsknap til montage i vask eller bordplade medfølger 

(Air Switch)
• Overbelastningssikring 
• Nem installation med Quick Lock 

 
Vejl. 7.499,-

Evolution® 200

• 60% mere lydsvag end de traditionelle Insinkerator-kværne
• 3 rivestadier, der sikrer det bedst mulige resultat og mest  

findelte affaldsmos
• 6 års garanti
• Betjeningsknap til montage i vask eller bordplade medfølger  

(Air Switch)
• Overbelastningssikring
• Nem installation med Quick Lock 

 
Vejl. 6.499,-

Den mest lydsvage!

Nem ínstallation med Quick Lock...

*Vigtigt: Ikke alle kommuner accepterer affaldskværne, så det er en god ide at forhøre sig på forhånd.
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Rengøring
Nem rengøring uden iblødsætning. Du har altid 
kogende vand til rengøring af f.eks. bradepanden, 
lasagnefadet eller måske desinficering af sutter  
og sutteflasker.

Jævn vandstråle
3N1-armaturet har en jævn vandstråle, så det 
kogende vand ikke sprutter ud over din hånd.

Madlavning
Altid kogende vand lige hånden til tilberedning af alle 
dine kogte retter, som f.eks. pasta, kartofler, ris og 
grøntsager. Opkogningen af vandet er meget billigere 
end opkogning på din kogeplade.
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3N1 armatur

• Klassisk armatur med almindeligt koldt/varmt vand  
+ kogende vand  

• Madlavning: altid kogende vand lige ved hånden til  
tilberedning af alle dine kogte retter f.eks. pasta, kartofler, ris, 
grøntsager osv.  

• Rengøring: kogende vand til rengøring af f.eks. bradepanden  
eller lasagnefadet     

• Små børn: desinficér nemt sutterne eller sutteflaskerne 
• Perfekt til tedrikkeren. Lav en kop lynhurtigt  
• Jævn vandstråle, så vandstrålen ikke sprutter ud over din hånd
• Vælg mellem L-design eller J-design i farverne krom og børstet 

stål. Gold fås kun i L-design og Rose Gold kun i J-design. 
• Kapacitet: 2,5 liter kogende vand pr. time  
• Udskæringsmål: 35-38 mm    
• GDV-godkendt (04/00228).  

Eneste armatur med kogende vand med GDV-godkendelse
• VA-godkendt (1,42/20702)     

 
Vælg mellem: 
Krom, J-design og L-design  Vejl. 9.999,- 
 
Børstet stål, J-design og L-design Vejl. 11.999,- 
 
Gold, L-design   Vejl. 11.999,- 
 
Rose Gold, J-design  Vejl. 11.999,-  
 
 
 
Ekstratilbehør: Vandfilter, 2-pak Vejl. 1.399,-

3N1-armatur med kogende vand

Klassisk armatur  
med koldt og varmt  

+ kogende vand
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Ekstratilbehør 
Liebherr

Begrænsning af døråbningsvinkel

Varenummer 48489260

Passer til: IKBP 3560, IKB 3560,  
IKB 3520, IK 3520, SIGN 3576, SIGN 3524, 
ICBN 3386, ICBN 3324, ICN 3386

Vejl. 143,-

Vinkelbeslag til montage

Varenummer 48480123
Passer til: ICBN 3386, ICBN 3324,  
ICN 3386, ICS 3234

Vejl. 599,-

Isterningbakke med låg

Varenummer 48480098

Passer til alle Liebherr fryseskabe

Vejl. 120,-

Soft system

Varenummer 48485931

Passer til: SIGN3524, IK3520, IKB3520, 
ICBN3324, ICU3324

Vejl. 688,-

Lavastensboks med lavasten

Varenummer 48485781

Passer til alle Liebherr vinskabe

Vejl. 1.699,-

Clip-on labelsystem til træhylder / 5 stk.

Varenummer 48480005

Passer til: UWKes 1752, UWTgb 1682,  
WKEgb 582, WKEgw 582, WTes5872

Vejl. 120,-

Clip-on labelsystem til træhylder / 2 stk.  

Varenummer 48485841

Passer til: EWTgb 3583, EWTgb 2383,  
EWTgb 1683, EWTgw 3583, EWTgw 2383, 
EWTgw 1683, EWTdf 3553, EWTdf 2353,  
EWTdf 1653

Vejl. 39,-

BioFresh-opdeling (Flex system)

Varenummer 48480016

Passer til: IKBP 3560, IKB 3560, IKB 3520,  
IK 3520, ICBN 3386, ICBN 3324

Vejl. 399,-

FreshAir aktivt kulfilter

Varenummer  48480025

Passer til: WTes5872

Vejl. 349,-

FreshAir aktivt kulfilter

Varenummer  48480038

Passer til: UWKes 1752, UWTgb 1682,  
WKEgb 582, WKEgw 582, EWTgb 3583,  
EWTgb 2383,EWTgb 1683, EWTgw 3583,  
EWTgw 2383, EWTgw 1683, EWTdf 3553,  
EWTdf 2353, EWTdf 1653

Vejl. 399,-
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Ekstratilbehør 
De Dietrich / Brandt

Plancha

Varenummer 48050010

Vejl. 1.599,-

Teleskopudtræk 

Varenummer 48050011

Vejl. 599,-

Grillplade

Varenummer 48050009

Vejl. 1.699,-

Bageplade

Varenummer 48050004

Vejl. 349,-

Bradepande

Varenummer 48050005

Vejl. 349,-

Steam grill / WGS2

Varenummer 50780001

Vejl. 1.499,-

Støbejernsgrillfad / WGP3622

Varenummer 48420001

Vejl. 2.399,-

Steam grill / WGG1

Varenummer 50780000

Vejl. 1.399,-

Ekstratilbehør 
Witt

Witt by CookPerfect Wireless Stegetermometer 

Varenummer 6165009

Vejl. 999,-

Witt induktionsfad, Stort (41x37x6 cm)

Varenummer 50250013

Vejl. 2.799,-

Witt Induktionsfad, Lille (36x24x6 cm)

Varenummer 50250012

Vejl. 2.199,-

Rustfrit induktionsfad  
- perfekt til brug på induktion og i ovn

Tåler maskineopvask

Virker ideelt på firkantede zoner
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Ovne

DX3
Højtopløselig farveskærm med rigtige fotos. Naviger 
nemt rundt i menuerne for de mere end 100 retter 
feks. for oksesteg, kylling, flæskesteg, franske 
konditorkager mm. Nemt og enkelt.

DX2
Samme enkle betjening som DX3-displayet. På DX2 
er farvefotos udskiftet med let forståelige symboler af 
det, du ønsker tilberedt. Menuen har tilgang til mere 
end 76 retter.

DX1
Overskueligt og enkelt display uden de store armbe- 
vægelser. Det hvide LED-display står helt skarpt på 
den sorte baggrund.

Brand De Dietrich De Dietrich

Ovne DOP8785 DOP8574

Side i kataloget Side 13 Side 13

Farver Absolute Black (A) Iron Grey (G) 
Pure White (W)
Absolute Black (A)

GENERELLE FAKTA

Relativt energiforbrug A+ A+

Betjening / Displaytype DX3 DX2

Ovnrum, liter 73 73

Rengøring Pyrolyse, automatisk Pyrolyse, automatisk

Keramisk katalysator Ja Ja

Kold låge, 4 lag glas Ja Ja

FullBlack glas -  
Låge med ugennemsigtigt glas 

Belysning, antal 1 1

SoftClose på låge Ja Ja

Antal hyldeniveauer 6 6

FUNKTIONER

Antal funktioner 12 12

Antal dampfunktioner

Chef-funktion/AutoCook -  
Fuldautomatiske programmer

15 9

Opskrifter -programmer  
med vægtautomatik

50 35

Lav temperatur - fuldautomatisk 
langtidstilberedning 

10 10

Fransk patisserie -  
franske bageprogrammer

14

Opskrifter med kombidamp 
 - programmer med  
vægtautomatik

Opskrifter med 100% damp 
 - programmer med  
vægtautomatik

Tørrefunktion Ja Ja

Tilbehør

Bradepande 1 1

Bageplade 2 1

Rist 2 2

2-delt rist 1 1

Teleskopudtræk 1 1

MÅL

Produktmål, cm (hxbxd) 59,5x59,2x60,9 59,5x59,2x60,9

Indbygningsmål, cm (hxbxd) 58,5x56x55 58,5x56x55

BACKLIGHT
Eksklusivt hvidt lys på helt sort baggrund med sym-
boler for alle funktioner. Displayet kan slukkes helt for 
at give et endnu mere enkelt design. Hvis man ønsker 
det, kan uret været synligt.

COLOR DISPLAY
Brandts farvedisplay med farvesymboler af hver enkelt 
ret og funktion er nemt at betjene og nemt at forstå. Den 
enkle touch-tilgang uden knapper gør rengøringen nem.

SMART DISPLAY
Hvidt lys på sort baggrund og enkel tilgang til alle funk-
tioner. Tryk 2 gange og ovnen er i gang på 180 grader 
varmluft. Den enkle touch-tilgang gør rengøringen nem 
uden synlig knapper.
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De Dietrich De Dietrich Witt Brandt Brandt Brandt

DOR7586 DOP7350 WPO6060B BXP6578 BXP6555 BXP5560

Side 13 Side 13 Side 27 Side 59 Side 59 Side 59

Absolute Black (A) Absolute Black (A) Sort (B) Sort (B) Sort (B) 
Hvid (W)

Sort (B)

A+ A+ A A+ A+ A+

DX2 DX1 BackLight Color Display B2 B2

73 73 70 73 73 68

Pyrolyse, automatisk Pyrolyse Pyrolyse Pyrolyse Pyrolyse Pyrolyse

Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja

1 1 2 1 1 1

Ja Ja Ja Ja Ja

6 6 5 6 6 6

12 11 9 8 10 7

3

9

35 15 15

10 10

38

25

Ja Ja

1 1 1 1 1 1

2 1 2 2 1 1

2 2 1 1 1 1

1 1

1 1 1 2

59,5x59,2x54,4 59,5x59,2x60,9 59,2x59,7x54,8 58,3x59,2x54,4 58,3x59,2x54,4 58,3x59,2x54,4

58,5x56x55 58,5x56x55 58,5x56,4x56 58,5x56x54,5 58,5x56x54,5 58,5x56x54,5
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Kombiovne

DX2
Samme enkle betjening som DX3-displayet. På DX2 
er farvefotos udskiftet med let forståelige symboler af 
det, du ønsker tilberedt. Menuen har tilgang til mere 
end 76 retter.

DX1
Overskueligt og enkelt display uden de store armbe- 
vægelser. Det hvide LED-display står helt skarpt på 
den sorte baggrund.

Brand De Dietrich De Dietrich

Kombiovne DKR7580 DKC7340

Side i kataloget Side 15 Side 15

Farver Iron Grey (G)  
Absolute Black (A)

Iron Grey (G) 
Pure White (W)
Absolute Black (A)

GENERELLE FAKTA

Varmluftovn Ja Ja

Kombidamp/100% damp Ja

Mikrobølger, effekt Watt 1000 W

Grill, effekt Watt 1750 W 1700W

Relativt energiforbrug A

Betjening / Displaytype DX2 DX1

Ovnrum, liter 40 40

Drejetallerken 36 cm

Rengøring Pyrolyse

Kold låge Ja Ja

FullBlack glas -  
Låge med ugennemsigtigt glas

Belysning, antal 1 1

SoftClose på låge

Antal hyldeniveauer 3 3

FUNKTIONER

Antal ovnfunktioner 14 6

Antal dampfunktioner 3 (+1 100% damp)

Opskrifter med varmluft  
- programmer med  
vægtautomatik

30

Opskrifter med kombidamp 
 - programmer med  
vægtautomatik

38

Opskrifter med 100% damp 
 - programmer med  
vægtautomatik

25

Opskrifter med kombimikro 
- programmer med  
vægtautomatik

14

Tørrefunktion Ja

TILBEHØR

Bradepande, emaljeret 1

Bradepande, glas 1 1

Bageplade

Rist 1 1

Damptilbehør 1

MÅL

Produktmål, cm (hxbxd) 44,7x59,2x54,7 44,7x59,2x54,8

Indbygningsmål, cm (hxbxd) 45x56x55 45x56x55

BACKLIGHT
Eksklusivt hvidt lys på helt sort baggrund med sym-
boler for alle funktioner. Displayet kan slukkes helt for 
at give et endnu mere enkelt design. Hvis man ønsker 
det, kan uret været synligt.

SMART DISPLAY
Hvidt lys på sort baggrund og enkel tilgang til alle funk-
tioner. Tryk 2 gange og ovnen er i gang på 180 grader 
varmluft. Den enkle touch-tilgang gør rengøringen nem 
uden synlig knapper.
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De Dietrich Witt Brandt Brandt Brandt

DME7121 WMC4560 BKC6575 BKS6135 BMS6115

Side 15 Side 27 Side 61 Side 61 Side 61

Absolute Black (A) Sort (B) Sort (B) 
Hvid (W)

Sort (B) 
Hvid (W)

Sort (B)

Ja Ja

900 W 1000 W 1000 W 1000 W 900 W

2000 W 1750W

Hvid LED BackLight Smart Display Smart Display Smart Display

26 40 40 40 26

32 cm 36 cm 36 cm 32 cm

Damprens

Ja Ja Ja

Ja

1 2 1 1 1

3 3 3

6 13 12 7

2 mikro 20 15

1 1 1

1 1 1 1 1

39x59,2x34,3 45,6x59,7x56 44,7x59,2x54,8 44,7x59,2x54,8 39x59,2x43,1

38x56x55,5 44,7x56,4x56 45x56x55 45x56x55 38x56x55
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Kaffemaskiner
Brand De Dietrich

Kaffemaskiner DKD7400

Side i kataloget Side 16

Farver Absolute Black (A)

GENERELLE FAKTA

Betjening Touch

Vandtankkapacitet, liter 1,8 L

Kaffekapacitet, g 200 g

Opvarmningstid, minutter 1,4

Pumpetryk, bar 15

FUNKTIONER

Fuldautomatisk kaffebrygning 
inkl. mælkeskumning

Ja

Justerbar kaffekværn Ja

Mælkeskummer Ja

Espresso, Cappucino, Latte Ja

2 kops bryggemulighed Ja

MÅL

Produktmål, cm (hxbxd) 45,6x59,5x44,1

Indbygningsmål, cm (hxbxd) 45x56x55,5

Varmeskuffe /
Opbevaringsskuffe
Brand De Dietrich Witt

Varmeskuffe / Opbevaringsskuffe DWD7400 WD1560B

Side i kataloget Side 16 Side 27

Farver Iron Grey (G) 
Pure White (W)
Absolute Black (A)

Sort (B)

GENERELLE FAKTA

Maks belastning, kg 20 15

Rumindhold, liter 24 22

Grebfri med push-open Ja Ja

Temperatur muligheder, °C 30-70 Nej

MÅL

Produktmål, cm (hxbxd) 14x59,2x54,5 13,5x59,7x51,7

Indbygningsmål, cm (hxbxd) 14x56x55 14x56x52
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Kogeplader

CAPACITIVE WHITE
Intuitivt display med hvidt lys og direkte adgang til flere 
forudindstillede styrker med faste temperaturer.

CAPACITIVE RED
Intuitivt display med rødt lys og direkte adgang til flere 
forudindstillede styrker med faste temperaturer.

Brand De Dietrich De Dietrich De Dietrich De Dietrich

Kogeplader DPI7969X DPI7884W DPI7686WP DPI7650BU

Side i kataloget Side 19 Side 20 Side 20 Side 20

Zonefordeling på kogepladen

GENERELLE FAKTA

Displayfarve Hvid Hvid Hvid Rød

Displaytype Cap. White Cap. White Cap. White Cap. Red

Glas Sort Hvidt Hvidt Sort

Planlimning Ja

Facetkant

Zonetype HoriZone
HoriZone 
+Rund

HoriZone 
+Rund

Rund

Antal zoner 6 4 4 4

Zonestørrelser, cm 6x 40x23 2x 40x23 
1x Ø26 
1x Ø16

2x 40x23
1x Ø23 
1x Ø16

1x Ø23 
2x Ø18 
1x Ø16

Sikkerhedsstop 10 10 10 10

Børnelås Ja Ja Ja Ja

Kan serviceres nedefra

Effekt, Watt 11100 W 7400 W 7400 W 7400 W

FUNKTIONER

Stop & Go

Timer Ja Ja Ja Ja

Booster / Dobbeltbooster Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Ja

Grillfunktion Ja Ja Ja

Perfect Sensor stegetermometer

Tilberedningssensor  
efter temperatur, °C

Boil, kogeautomatik efter liter Ja Ja Ja Ja

Elapsed time Ja Ja Ja Ja

MÅL

Produktmål, cm (hxbxd) 93x51,5x6,4 80x51,5x6,4 65x51,5x6,4 65x51,5x6,4

Udskæringsmål, cm (hxb) 90x49 74,5x49 56x49 56x49

Ventilationskrav mod skuffe, cm 2 2 2 2

EASY-SLIDER
Hvidt display på sort baggrund med direkte adgang til 
hver enkelt kogezone, med tilgang til 3 kogesensorer 
for smørsmeltning, holde varm og kogning.

SINGLE-SLIDER
Det enkle pyramide display giver tilgang til alle zoner 
fra samme styring. Vælg zonen du vil betjene og 
sæt styrken. Displayet er både med hvidt og rødt lys 
afhængig af model.

Fusion, Induktionskogeplade med indbygget emhætte
Brand Witt Witt

Induktionskogepladen Fusion 1 SQW Fusion 3 SQW

Side i kataloget Side 35 Side 35

GENERELLE FAKTA Se specifikationer på WIP 60 SQW2 / WIF 60 SQW

Planlimning Ja

Facetkant Ja

Motor til emhætte* Indoor10-2 Indoor10-2

FUNKTIONER  Se specifikationer på WIP 60 SQW2 / WIF 60 SQW

MÅL

Produktmål, cm (hxbxd) Se witt.dk

Udskæringsmål, cm (hxb) 75x49 75x49

* Specifikationer på motorer findes på side 124
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De Dietrich De Dietrich Witt Witt Witt Witt Witt Witt Witt Witt Witt Witt

DPI7884XT DPI7689XT WIP60SQW2 
WIF60SQW2

WIP70SQW2 
WIF70SQW2

WIP78SQW2 
WIF78SQW2

Connect 2i 
Connect 4i

WIP90SQW2 
WIF90SQW2

WIF787FSW WIF825FSW WIP780FS 
WIP780FSW

WIF63 WIF82

Side 21 Side 21 Side 29 Side 29 Side 29 Side 31 Side 29 Side 32 Side 32 Side 33 Side 32 Side 32

Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Rød / Hvid Rød Rød

Cap. White Cap. White Easy-slider Easy-slider Easy-slider Easy-slider Easy-slider Easy-slider Easy-slider Single-slider Single-slider Single-slider

Hvidt Hvidt FullBlack FullBlack FullBlack FullBlack FullBlack FullBlack FullBlack FullBlack FullBlack FullBlack 

Ja Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Nej / Ja Ja / Nej Ja Ja

Nej / Ja Nej / Ja Nej / Ja Ja / Nej Nej / Ja Ja Ja Ja

HoriZone 
+Rund

HoriZone Flex Flex Flex Flex Flex Flex Flex
Flex 
+Rund

Rund Rund

4 4 4 4 6 6 5 4 5 4 4 4

2x 40x23 
1x Ø26 
1x Ø16

2x 40x23 4x 22x18 4x 22x18 6x 22x18 6x 22x18 4x 22x18
1x Ø26

2x 21x19 
2x Ø21

2x 21x19
1x Ø26
1x Ø18
1x Ø14

2 x 21x19
1x Ø26
1x Ø21

2x Ø21 
2x Ø18

1x Ø26
1x Ø21
2x Ø18

10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

7400 W 7400 W 7400 W 7400 W 11100 W 11100 W 11100 W 7400 W 7400 W 7400 W 7400 W 7400 W

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja / Nej Ja / Nej Ja / Ja Ja / Ja Ja / Ja Ja / Ja Ja / Ja Ja / Ja Ja / Ja Ja / Ja Ja / Nej Ja / Nej

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja

Ja Ja 42 / 70 / 94 42 / 70 / 94 42 / 70 / 94 42 / 70 / 94 42 / 70 / 94 70 70 70 70 70

80x51,5x6,4 65x51,5x6,4 59x52x5,2 70x52x5,2 78x52x5,2 78x52x5,2 88x52x5,2 78x52x5,2 82x52x5,2 78x52x5,2 59x52x5,2 82x52x5,2

74,5x49 56x49 56x49 67x49 75x49 75x49 81x49 75x49 75x49 75x49 56x49 75x49

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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Brand Witt Witt

Emhætten Fusion 1 SQW Fusion 3 SQW

GENERELLE FAKTA

Relativt energiforbrug B B

Hydraulisk effekt C C

Belysningseffektivitet - -

Fedtopsamlingseffektivitet C C 

Fedtfilterlag 5-lags alu 5-lags alu

Lydnivå, dBA, min/max 54-68 54-68

Sugestyrke ved min/max ydeevne, m3/t 260-535 260-535

FUNKTIONER

Vendbart aftræk Ja Ja

Recirkulationsfilter,  
Kulfilter / High performance-filter

2x KF 46 / 
2x HP 46

2x KF 46 / 
2x HP 46

Plasmafilter 800Q 800Q
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Komfurer
Brand Witt Witt Witt

Komfurer WGC90S-3 WICN90S WICN90B

Side i kataloget Side 37 Side 37 Side 37

GENERELLE FAKTA

Farve Rustfrit stål / glas Rustfrit stål Sort

Betjeningstype Touch/knapper Touch/knapper Touch/knapper

Type Gas Induktion Induktion

Dyser Flaskegas monteret  
(by- og naturgas  
medfølger)

- -

Eltænding, gas Automatisk tænding - -

Ovnrum, liter 87 87 87 

Antal zoner 5 4 4

Wokblus Ja - -

TILBEHØR

Bradepande 1 1 1

Bageplade 1 1

Rist 2 2 1

MÅL

Produktmål, cm (hxbxd) 85-92x90x60 90x90x60 90x90x60

Gaskogeplader
Brand Witt Witt

Gaskogeplader WGH604GOG WGH755GOG

Side i kataloget Side 33 Side 33

GENERELLE FAKTA

Betjeningstype Drejeknapper Drejeknapper

Glasbase Ja Ja

Glasbase FullBlack FullBlack

Facetkant Ja Ja

Planlimning - -

Eltænding, gas Ja Ja

Sikkerhedsstop Ja Ja

Effekt, W 8000 11300

Gastyper:  
Flaskegas/naturgas/bygas

Ja/Ja/Ja Ja/Ja/Ja

Leveres klargjort for flaskegas Ja Ja

Antal zoner 4 5

Wokblus Ja Ja

MÅL

Produktmål, cm (hxbxd) 60x51x4,9 75x51x4,9

Udskæringsmål, cm (hxb) 56x48 56x48
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Opvaskemaskiner
Brand De Dietrich Brandt Fisher & Paykel Fisher & Paykel Fisher & Paykel

Opvaskemaskiner DV91538J BDJ424LB DD60SHTI9 DD60SHI9 DD60DDFH9

Side i kataloget Side 23 Side 62 Side 87 Side 87 Side 87

GENERELLE FAKTA

Farve Integrert Integreret Integreret Integreret Black Steel

Betjening Knapper Soft touch Touch Touch Touch

Antal kuverter 15 13 6 6 12

Temperaturer, °C 40-65 40-70 35-70 35-70 35-70

Lydniveau, dBA 47 44 44 44 44-46

Relativt energiforbrug* A+++ A++ A+ A+ A++

Vaskeevne A A A A A

Tørreevne A A

Aquablock/vandsikring Ja Ja Ja Ja Ja

FUNKTIONER

Antal programmer 8 6 6 6 6

Indikator for endt cyklus Lys på gulv Akustisk Akustisk Akustisk Akustisk

Forskudt start Ja Ja Ja Ja Ja

ICS+-program Ja

Bestikkurv 1 1 1 2

Bestikbakke 2-delt

MÅL

Produktmål, cm (hxbxd) 82-87x45x54 82-89x60x54,7 45,4x59,9x57,1 41x59,9x57,1 82-88x59,9x57,3

Anbefalet højde  
på køkkenlåge, cm

Max 72 Max 73 44,4**-80 40*x59,9x57,1

Max køkkenlågevægt, kg 7 7 9 9

 

** Kræver montageplade (Kitshield - ekstratilbehør)
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Kitshield

Varenummer 48318270

Vejl. 430,-

* Vær opmærksom på at regler om energiforbrug oplyst på EU labels ændres fra 1/3-2021. Se mere på witt.dk
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Køleskabe
Brand Liebherr Liebherr Liebherr Liebherr Liebherr

Køleskabe IKBP 3560 IKB 3560 IKB 3520 IK 3520 UIKo 1560

Side i kataloget Side 67 Side 67 Side 67 Side 67 Side 68

GENERELLE FAKTA

Farve Integreret Integreret Integreret Integreret Integreret

Relativt energiforbrug* A+++ A++ A++ A++ A++

Energiforbrug år, kWh 89 133 133 117 91

Lydniveau, dBA 34 37 37 34 38

Rumindhold, netto  
Køl / BioFresh

211 / 90 211 / 90 211 / 90 325 / 0 124

Betjening Touch Touch Taster Taster Taster

Display Hvidt lys Hvidt lys Hvidt lys Hvidt lys Hvidt lys

LED-lys 2-kolonner 2-kolonner 1 spot 1 spot 1 spot

FUNKTIONER

Døralarm Ja Ja Ja Ja Ja

BioFresh/0-zone Ja Ja Ja

PowerCooling/SuperCool Ja Ja Ja Ja

Integreret flaskehylde Ja Ja

SoftClose på dør Ja Ja Ja

SoftClose på BioFresh/ 
0-zone skuffer

Ja Ja

Vendbare døre Ja Ja Ja Ja

Montering Dør-på-dør Dør-på-dør Dør-på-dør Dør-på-dør Dør-på-dør

MÅL

Produktmål, cm (hxbxd) 177,2-178,8x56-57x55 177,2-178,8x56-57x55 177,2-178,8x56-57x55 177,2-178,8x56-57x55 82-88x60x55

Fryseskabe
Brand Liebherr Liebherr Fisher & Paykel Fisher & Paykel Fisher & Paykel

Fryseskabe SIGN 3576 SIGN 3524 RS4621FLJK1 RS6121FLJK1 RS7621FLJK1

Side i kataloget Side 69 Side 69 Side 91 Side 91 Side 91

GENERELLE FAKTA

Farve Integreret Integreret Integreret Integreret Integreret

Relativt energiforbrug* A++ A++ A+ A+ A+

Energiforbrug år, kWh 241 244 354 424 523

Lydniveau,  dBA 37 39 42 42 42

Rumindhold, netto 209 213 188 295 393

Betjening Touch Touch Touch Touch Touch 

Display Ja Ja Ja Ja Ja

LED-lys 1 Spot Loft + 12 spots Loft + 12 spots Loft + 12 spots

FUNKTIONER

Døralarm Ja Ja Ja Ja Ja

Ice Boost Ja Ja Ja

NoFrost Ja Ja Ja Ja Ja

SuperFrost/Fast Freeze Ja Ja Ja Ja Ja

Ismaskine Ja Ja Ja Ja

SoftClose på dør / på skuffer Ja / Ja

Vendbare døre Ja Ja Ja Ja Ja

Montering Dør-på-dør Dør-på-dør Dør-på-dør Dør-på-dør Dør-på-dør

MÅL

Produktmål, cm (hxbxd) 177,2-178,8x56-57x55 177,2-178,8x56-57x 55 213,4x45,7x61 213,4x60,3x61 213,4x75,6x61



witt.dk      117

Liebherr Fisher & Paykel Fisher & Paykel Fisher & Paykel Brandt

UIKo 1550 RS6121SRK1 RS7621SRK1 RB90S64MKIW2 BIL772ES

Side 68 Side 89 Side 89 Side 96 Side 62

Integreret Integreret Integreret Integreret Integreret

A++ A+ A+ A+ A+

91 143 156 229 144

38 42 42 39 41

124 347 458 80 300

Taster Touch Touch Touch Soft touch

Hvidt lys Hvidt lys Hvidt lys Hvidt lys

1 spot Loft + 12 spots Loft + 12 spots 1 spot 1 spot

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

Ja

4 stk. løse 4 stk. løse

Ja

Ja Ja Ja

Dør-på-dør Dør-på-dør Dør-på-dør Dør-på-dør Glideskinner

82-88x60x55 213,4x60,3x61 213,4x75,6x61 64x85,5x55,7 176,9x54x54

Brandt

BIF872E

Side 62

Integreret

A+

362

40

197

Soft touch

Ja

Ja

Ja

Glideskinner

176,9x54x54
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* Vær opmærksom på at regler om energiforbrug oplyst på EU labels ændres fra 1/3-2021. Se mere på witt.dk
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Køle-/fryseskabe
Brand Liebherr Liebherr Liebherr Liebherr Liebherr

Køle-/fryseskabe ICBN 3386 ICBN 3324 ICN 3386 ICS 3234 ECBN 6256

Side i kataloget Side 70 Side 70 Side 70 Side 70 Side 71

GENERELLE FAKTA

Farve Integreret Integreret Integreret Integreret Integreret

Relativt energiforbrug* A++ A++ A++ A++ A++

Energiforbrug år, kWh 232 235 225 228 322

Lydniveau, dBA 38 38 38 34 42

Rumindhold, netto  
Køl / BioFresh / Frys

109 / 67 / 57 108 / 67 / 62 191 / 0 / 57 224 / 0 / 57 289 / 68 / 114

Betjening Touch Taster Touch Taster Touch

Display Ja med hvidt lys Ja med hvidt lys Ja med hvidt lys Ja med hvidt lys Ja med hvidt lys

LED-lys 2 LED-kolonner 1 LED-kolonne 2 LED-kolonner 1 spot 2 LED-kolonner

FUNKTIONER

Døralarm Ja Ja Ja Ja Ja

Active Smart

BioFresh Ja Ja Ja

BioCool Ja Ja

PowerCooling/SuperCool Ja Ja Ja Ja Ja

Integreret flaskehylde Ja Ja Ja Ja

Løs flaskehylde

Bottle Chill

NoFrost Ja Ja Ja Smart frost Ja

IceMaker / Ismaskine Ja Ja Ja

SuperFrost Ja Ja Ja Ja Ja

SoftClose på dør Ja Ja Ja

SoftClose på BioFresh-skuffer Ja Ja

Vendbare døre Ja Ja Ja Ja

Montering Dør-på-dør Dør-på-dør Dør-på-dør Glideskinner Dør-på-dør

MÅL

Produktmål, cm (hxbxd) 177,2-178,8x56-57x55 177,2-178,8x56-57x55 177,2-178,8x56-57x55 177,2-178,8x56-57x55 203,2-207,2x91,5x62,5

* Vær opmærksom på at regler om energiforbrug oplyst på EU labels ændres fra 1/3-2021. Se mere på witt.dk
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Liebherr Fisher & Paykel Fisher & Paykel Fisher & Paykel Fisher & Paykel

ECBN 6156 RS90AU2 RS90A2 RF540ADUX5 RF540ADUSB4

Side 71 Side 93 Side 93 Side 94 Side 95

Integreret Integreret Integreret Stål Black Steel

A+ A+ A+ A+ A+

410 358 358 416 416

42 42 42 43 43

357 / 68 / 114 329 / 0 / 102 329 / 0 / 102 413 / 0 / 128 413 / 0 / 128

Touch Touch Touch Touch Touch

Ja med hvidt lys

2 LED-kolonner 5 spots 5 spots 1 Spot 1 Spot

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja

Ja

Ja

Ja

4 4 4 4

Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

Ja

Dør-på-dør Dør-på-dør Dør-på-dør Fritstående Fritstående

203,2-207,2x91,5x62,5 179,7x89,6x61 179,7x89,6x61 179/90/69,5 179x90x69,5
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Side-by-Side-løsninger
Brand Liebherr Liebherr Liebherr Liebherr

Side-by-Side-løsninger SBSes 8496 SBSbs 8683 SBSef 7242 SBS 7242

Side i kataloget Side 73 Side 74 Side 75 Side 75

GENERELLE FAKTA

Farve Rustfrit stål Black Steel Rustfri stålfront Hvid

Relativt energiforbrug* A+++ / A+++ A+++ / A+++ A++ / A++ A++ / A++

Energiforbrug år, kWh 244 255 359 359

Rumindhold, netto  
Køl / BioFresh / Frys

387 / 132 / 126 234 / 133 / 262 381 / 0 / 253 381 / 0 /253

Lydniveau,  dBA 37 37 42 42

Betjening Touch Touch Touch Touch

Display Ja Ja Ja Ja

LED-lys 4 kolonner + 2 spots 2 kolonner + 2 spots 2 spots 2 spots

Døralarm Ja Ja Ja Ja

Antal vinflasker 48

Antal vinzoner 2

Montering Fritstående Fritstående Fritstående Fritstående

FUNKTIONER

BioFresh Ja Ja

PowerCooling Ja Ja Ja Ja

NoFrost Ja Ja Ja Ja

SuperFrost Ja Ja Ja Ja

Ismaskine Ja Ja

Integreret flaskehylde Ja Ja Ja Ja

SoftClose på dør Ja Ja

SoftClose på BioFresh-skuffer Ja Ja

MÅL

Produktmål, cm (hxbxd) 185x121x66,5 185x121x66,5 185x121x63 185x121x63
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* Vær opmærksom på at regler om energiforbrug oplyst på EU labels ændres fra 1/3-2021. Se mere på witt.dk



122     witt.dk

Vinskabe
Brand Liebherr Liebherr Liebherr Liebherr Liebherr Liebherr Liebherr

Vinskabe WTes 5872 UWKes 1752 UWTgb 1682 EWTdf 3553 EWTdf 2353 EWTdf 1653 EWTgb/gw 3583

Side i kataloget Side 77 Side 77 Side 77 Side 82 Side 82 Side 82 Side 80

GENERELLE FAKTA

Farve Rustfrit stål Rustfrit stål Sort glas Decor Decor Decor Sort/ hvidt glas

Relativt energiforbrug* A A A A A A A

Energiforbrug år, kWh 180 145 144 162 152 145 162

Lydniveau, dBA 38 38 36 34 34 34 34

Antal flasker 178 46 34 80 48 30 83

Antal zoner 3 1 2 2 2 2 2

Hylder 13 4 5 10 6 4 10

Betjening Touch Touch Touch Touch Touch Touch Touch

Display Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

LED-lys 2x lyslister 1x lysliste 2x lyslister 2x lyslister 2x lyslister 2x lyslister 2x lyslister

UV-glas i dør Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Kulfilter Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Vibrationsdæmpet kompressor Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Vendbare døre Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Montering Fritstående Indbygning Indbygning Dør-på-dør Dør-på-dør Dør-på-dør Indbygning

FUNKTIONER

Lysdæmpning Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Døralarm Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Temparaturalarm Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Fugtstyring Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Præsentationshylde 1 1 1 1 1

Tip-open Ja Ja

SoftClose på dør Ja Ja Ja Ja Ja Ja

MÅL

Produktmål, cm (hxbxd) 192x70x74,2 82-87x60-61x58 82-87x60-61x58 177,2-178x56-57x55 122-123,6x56-57x55 87,4-89x56-57x55 177,2-178x56-57x55

* Vær opmærksom på at regler om energiforbrug oplyst på EU labels ændres fra 1/3-2021. Se mere på witt.dk
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Liebherr Liebherr Liebherr Witt Witt Witt Witt Witt

EWTgb/gw 2383 EWTgb/gw 1683 WKEgb/gw 582 WCU15071BG WCU30172BG WCU60502BG WCI60362BG WCI60281BG

Side 80 Side 80 Side 79 Side 39 Side 39 Side 41 Side 41 Side 40

Sort/ hvidt glas Sort/ hvidt glas Sort/ hvidt glas Sort glas Sort glas Sort glas Sort glas Sort glas

A A A+ A A A A A

152 145 106 135 138 146 146 138

32 / 34 34 34 44 43 42 40 42

51 33 18 7 17 50 36 28

2 2 1 1 2 2 2 1

6 4 3 2 3 4 3 2

Touch Touch Touch Soft touch Soft touch Touch Touch Touch

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

2x lyslister 2x lyslister 2x lyslister Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Indbygning Indbygning Indbygning
Indbygning / 
Fritstående

Indbygning / 
Fritstående

Indbygning / 
Fritstående

Indbygning Indbygning

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

1 1 Ja - bundhylde

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

122-123,6x56-57x55 87,4-89x56-57x55 45-45,2x56-57/55 82-87x14,5x54,8 82x29,5x57,3 81,5x59,5x57 81,5x59,5x57,1 81,5x59,5x57,2
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Emhætter, Loftmodeller

Brand Witt Witt Witt Witt Witt

Emhætter, Loftmodeller Halo WS958-3 WS958XM-3 WS958W-3 WS958WXM-3

Side i kataloget Side 43 Side 44 Side 44 Side 44 Side 44

GENERELLE FAKTA

Relativt energiforbrug B A A

Hydraulisk effekt B A A

Belysningseffektivitet D B B

Fedtopsamlingseffektivitet F F F

Fedtfilterlag 5-lags alu 5-lags alu 5-lags alu 5-lags alu 5-lags alu

Indikator for fedtfilterrengøring

Lydniveau, dBA, min/max 53-62 45-63 (67) 45-63 (67)

Sugestyrke ved  
min/max ydeevne, m3/t

235-540 290-647 (758) 290-647 (758)

Motortype Intern (inkl.) Intern (inkl.) Ekstern (tilkøbes**) Intern (inkl.) Ekstern (tilkøbes**)

LED-belysningstype, Watt 1x 14 2x 6,5 2x 6,5 2x 6,5 2x 6,5

Farvetemperatur på lys, Kelvin 6500 3200 3200 3200 3200

FUNKTIONER

Betjeningstype på emhætte

Fjernbetjening Ja Ja Ja Ja Ja

Dæmpbart lys (ændring i styrke) Ja Ja Ja Ja Ja

Dynamisk lys (ændring i varme) Ja

Vendbart aftræk Ja Ja Ja

Recirkulationsfilter,  
Kulfilter/High performancefilter

1x KF/HP 24 1x KF/HP 2 1x KF/HP 2 1x KF 50 1x KF/HP 2

Plasmafilter 800Q 800Q 800Q 800Q 800Q

MÅL

Produktmål, cm (hxbxd)
Emhætte Ø46 
Lampe Ø75

32,1x90x44 19,6x90x44 32,1x90x44 19,6x90x44

Aftræksdimension, cm (hxb) 22x9 eller 23x8 Ø15 Ø15 Ø15 Ø15

EKSTRA TILBEHØR / EMHÆTTEMOTORER

Indoor10-2

Indendørs ekstern motor Effekt, W: 110

Vejl. 5.999,-

Indoor1

Indendørs ekstern motor Effekt, W: 265

Vejl. 3.599,-

Indoor8

Indendørs ekstern motor Effekt, W: 265

Vejl. 7.499,-

Outdoor9

Udendørs ekstern motor Effekt, W: 168

Vejl. 11.999,-

Indoor16

Indendørs ekstern motor Effekt, W: 168

Vejl. 7.999,-

Outdoor2

Udendørs ekstern motor Effekt, W: 150

Vejl. 6.599,-

** Vælg mellem Indoor 1+8 eller Outdoor 2+9

* Vær opmærksom på at regler om energiforbrug oplyst på EU labels ændres fra 1/3-2021. Se mere på witt.dk
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Witt Witt Witt Witt

Cubic Stripes 90WCON Daylight Bloom

Side 45 Side 45 Side 45 Side 45

B A+ A C

B A A B

A A A F

E D F E

5-lags alu 5-lags alu 5-lags alu 5-lags alu

49-60 (68) 42-63 (68) 53-60 (67) 37,6-58,6 (61,6)

260-430 (675) 200-510 (740) 300-505 (720) 167-527(680)

Ekstern (inkl.) Ekstern (inkl.) Ekstern (inkl.) Intern (inkl.)

4x 2,5 2x 6 1x 14 1x 14 (LED-stripe)

4000 4000 3200 4000

Soft touch Knapper

Ja Ja Ja Ja

Ja Ja

Ja

Ja

2x FWK/HP 280 2x FWK/HP 300 1x KF 50/HP 50 Twin 1000

800Q 800Q 800Q

12-38,5x90x60 12x90x60 20-27x85x50 19,8x101x51

Ø15 Ø15 22x9 eller 23x8 22x9
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Emhætter, Skabsintegrerede

Brand Witt Witt Witt Witt Witt

Emhætter, Skabsintegrerede Proud 52 Bright 52-2 Bright 78-2 Karma 53 Karma 73

Side i kataloget Side 46 Side 46 Side 46 Side 46 Side 46

GENERELLE FAKTA

Relativt energiforbrug* A A A A B

Hydraulisk effekt A A A A B

Belysningseffektivitet A B E A A

Fedtopsamlingseffektivitet A B B D D

Fedtfilterlag Proffessionel 5-lags alu 5-lags alu 4-lags alu 4-lags alu

Indikator for fedtfilterrengøring Ja Ja Ja

Lydniveau, dBA, min/max 45-63 (71) 44-58 (69) 44-58 (69) 51-63 (69) 51-63 (69)

Sugestyrke ved  
min/max ydeevne, m3/t

260-600 (680) 245-545 (668) 282-612 (721) 328-498 (822) 293,9-510 (680,9)

Motortype Intern (inkl.) Intern (inkl.) Intern (inkl.) Intern (inkl.) Intern (inkl.)

LED-belysningstype, Watt 1x 6,5 1x 6,5 1x 6,5 2x 2 2x 2

Farvetemperatur på lys, Kelvin 4200 4200 4200 3000 3000 

FUNKTIONER

Betjeningstype på emhætte Knapper Knapper Knapper Knapper Knapper

Fjernbetjening Ja Ja

Dæmpbart lys (ændring i styrke)

Dynamisk lys (ændring i varme) Ja Ja

Vendbart aftræk Ja

Recirkulationsfilter,  
Kulfilter/High performance-filter

2x KF/HP 4 1x KF/HP 8
1x KF 11 eller 17 / 
1x HP 11 eller 17 

2x 650 2x 650

Plasmafilter 500R 500R 500R 500R 500R

MÅL

Produktmål, cm (hxbxd) 35x52x29 30,8x52x28,3 30,8x78x28,3 30x53x29 30x73x29

Aftræksdimension, cm (hxb) Ø15 Ø15 Ø15 Ø15 Ø15

* Vær opmærksom på at regler om energiforbrug oplyst på EU labels ændres fra 1/3-2021. Se mere på witt.dk
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Witt Witt Witt Witt Witt Witt

Sense 60WCON Sense 74WCON Slide 60 Slide 80 Viper 60 BN Viper 80 BN

Side 46 Side 46 Side 47 Side 47 Side 49 Side 49

A A B B A A

A A B B A A

A A A A A A

B B D E B B

12-lags alu 12-lags alu 5-lags alu 5-lags alu 12-lags alu 12-lags alu

Ja Ja

43-62 (68) 43-62 (68) 40-51 (59) 42-52 (59) 43-62 (68) 43-62 (68)

160-450 (600) 170-460 (620) 203-389 (534) 214-401,5 (569,5) 160-450 (600) 170-460 (615)

Intern (inkl.) Intern (inkl.) Intern (inkl.) Intern (inkl.) Intern (inkl.) Intern (inkl.)

2x 4 2x 4 2x 2,1 2x 2,1 2x 8 2x 8

2900 – 6500 2900 – 6500 3000 3000 2950 2950 

Touch Touch Knapper Knapper NoTouch NoTouch

Fra kogeplade Fra kogeplade Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja

1x FWK/HP 385 1x FWK/HP 485 90134 90134 1x FWK/HP 385 1x FWK/HP 485

500R 500R 500R 500R

31,7x60X29 31,7X80x29 6,5x56x36,5 6,5x76x36,5 31,7x60X29 31,7X80x29

Ø15 Ø15 Ø15 Ø15 Ø15 Ø15

NoTouch-emhætter
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Emhætter, Frithængende

Brand Witt Witt

Emhætter, Frithængende Precious Architect Free

Side i kataloget Side 50 Side 51

GENERELLE FAKTA

Relativt energiforbrug* D C

Hydraulisk effekt E C

Belysningseffektivitet D D

Fedtopsamlingseffektivitet - -

Fedtfilterlag 5-lags alu 5-lags alu

Indikator for fedtfilterrengøring

Lydniveau, dBA, min/max 50-64 47-63

Sugestyrke ved  
min/max ydeevne, m3/t

236-414 206-495

Motortype Intern (inkl.) Intern (inkl.)

LED-belysningstype, Watt 1x 20 1x 20

Farvetemperatur på lys, Kelvin 4000 4200

FUNKTIONER

Betjeningstype på emhætte

Fjernbetjening Ja Ja

Dæmpbart lys (ændring i styrke)

Dynamisk lys (ændring i varme)

Vendbart aftræk

Recirkulationsfilter,  
Kulfilter/High performance-filter

1x KF/HP 38  
(KF medfølger)

1x KF/HP 39  
(KF medfølger)

Plasmafilter Nej Nej

MÅL

Produktmål, cm (hxbxd) Ø69x21 Ø48x46

Aftræksdimension, cm (hxb) - -

Brand Witt

Emhætter, Væghængte Wonder

Side i kataloget Side 52

GENERELLE FAKTA

Relativt energiforbrug* A

Hydraulisk effekt A

Belysningseffektivitet A

Fedtopsamlingseffektivitet C

Fedtfilterlag 5-lags alu

Indikator for fedtfilterrengøring Ja

Lydniveau, dBA, min/max 53-60 

Sugestyrke ved  
min/max ydeevne, m3/t

320-615

Motortype Intern (inkl.)

LED-belysningstype, Watt 1x 10,5

Farvetemperatur på lys, Kelvin 4200

FUNKTIONER

Betjeningstype på emhætte Touch

Fjernbetjening

Dæmpbart lys (ændring i styrke)

Dynamisk lys (ændring i varme)

Vendbart aftræk Ja

Recirkulationsfilter,  
Kulfilter/High performance-filter

1x KF/HP 2

Plasmafilter Nej

MÅL

Produktmål, cm (hxbxd) 92-127x80x24

Aftræksdimension, cm (hxb) Ø15

Emhætter, Væghængte

* Vær opmærksom på at regler om energiforbrug oplyst på EU labels ændres  
  fra 1/3-2021. Se mere på witt.dk
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Emhætter, Væghængte

Witt Witt Witt Witt Witt Witt

Clean Black Architect Wall Cobra 60 BN Cobra 80 BN Pure 60 BN Pure 80 BN

Side 52 Side 53 Side 49 Side 49 Side 49 Side 49

A C A+ A+ A+ A+

A C A A A A

B D A A A A

C - C C B B

5-lags alu 5-lags alu 5-lags sort 5-lags sort 12-lags alu 12-lags alu

Ja

43-59 (69) 47-63 44-65 (72) 46-64 (71) 43-62 (69) 43-62 (69)

290-618 (750) 206-495 190-495 (675) 210-510 (690) 210-510 (715) 210-510 (715)

Intern (inkl.) Intern (inkl.) Intern (inkl.) Intern (inkl.) Intern (inkl.) Intern (inkl.)

2x 6,5 1x 20 2x 8 2x 8 2x 8 2x 8

4200 4200 2950 2950 2950 2950 

Touch NoTouch NoTouch NoTouch NoTouch

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Nej Ja Ja

2x KF/HP 4
1x KF/HP 39  
(KF medfølger)

2x FWK/HP 240 3x FWK/HP 228 2x D180 2x D180

500R Nej 500R 500R

41x80x42 Ø48x66 76-100x60x40 77-99x80x40 77,5-97x60x39,6 77,5-97x80x39,6

Ø15 - Ø15 Ø15 Ø15 Ø15
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Affaldskværne
Brand Insinkerator Insinkerator Insinkerator

Affaldskværne Evolution® 100-2 Evolution® 200-2 Evolution® 250-2

Side i kataloget Side 101 Side 101 Side 101

GENERELLE FAKTA

Rivestadier,  
Evolution - Riveteknik

2 3 3

Motor (hk) 0,7 0,75 0,75

Garanti 5 år 6 år 8 år

Støjdæmpning -40 % -60 % -80 %

Kapacitet, ml 1.005 1.005 1.180

FUNKTIONER

Air Switch inkl. Ja Ja Ja

Dura-Drive-Induktionsmotor Ja Ja Ja

Quiet Sink-lyddæmper Ja Ja Ja

Quick Lock-montering Ja Ja Ja

Sikring mod overbelasning Ja Ja Ja

MÅL

Produktmål, cm (hxb) 31,2x20,5 34,4x23,4 34,4x23,4

Armaturer
Brand Insinkerator Insinkerator

Armaturer Alle J-shape Alle L-Shape

Side i kataloget Side 103 Side 103

GENERELLE FAKTA

Vandtankkapacitet, liter 2,5 2,5

Betjening, tank Drejeknap Drejeknap

Temperaturjustering, °C 71-98 71-98

Garanti, armatur 5 år 5 år

Garanti, tank 2 år 2 år

FUNKTIONER

Jævn vandstråle Ja Ja

Installationskit Ja Ja

Vandfilter Ja Ja

Børnesikring Ja Ja

MÅL

Produktmål, cm (hxbxd) 30x16,1x26,3 41x16,1x22

Hulmål, cm Ø3,5-3,8 Ø3,5-3,8



500 mm 1.000 mm

45° 

90° 

90° 

1.500 mm

1000 mm
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Rør & kanaler

* 2x N17004, 2x N17025, 1x N17094, 1x N17065, 1x N17098

En vellykket installation af din emhætte 
forudsætter det rigtige tilbehør.

Med alle de dele* du skal bruge til installation.     

Varenummer N17099 / 48070120

Vejl. 1.999,-

Komplet installationsæt (H: 80, B:230 mm)

H: 80, B: 230, L: 1000 mm N17004 / 48070010

H: 90, B: 220, L: 1000 mm 3429 / 48360051

Vejl. 499,-

H: 90, B: 220, L: 1500 mm 3496 / 48360050

Vejl. 749,-

H: 80, B: 230, L: 500 mm  N17002 / 48070000

Vejl. 399,-

Fladkanal uden sammenkobling Fladkanal uden sammenkobling Fladkanal uden sammenkobling

H: 80, B: 230 mm  N17025 / 48070020

H: 90, B: 220 mm  3428 / 48360052

Vejl. 299,-

H: 80, B: 230 mm – Ø150 N17040 / 48070030

H: 90, B: 220 mm – Ø150 3431 / 48360056

Vejl. 399,-

L: 1000 mm – Ø150 3430 / 48360057

Vejl. 199,-

Emhætteplastrør Sammenkobling Bøjning

H: 80, B: 230 mm  N17055 / 48070040

H: 90, B: 220 mm  3949 / 48360053

Vejl. 499,-

H: 80, B: 230 mm N17057 / 48070050

H: 90, B: 220 mm 4412 / 48360064

Vejl. 499,-

H: 80, B: 230 mm – Ø150 N17065 / 48070090

H: 90, B: 220 mm – Ø150 3497 / 48360055

Vejl. 499,-

Overgangstuds 90° Bøjning 45° Bøjning 

H: 80, B: 230 mm N17098 / 48070070

Vejl. 399,-

H: 80, B: 230 mm N17075 / 48070100

Vejl. 135,-

H: 80, B: 230 mm N17060 / 48070060

H: 90, B: 220 mm 3427 / 48360054

Vejl. 399,-

90° Bøjning Flex-fladkanal Ventilationsrist med returspjæld
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NB! Illustrationerne er udelukkende vejledende



20
0

8
0

0 
  

  
Fo

rb
eh

o
ld

 fo
r 

tr
yk

fe
jl 

Witt A/S · Gødstrup Søvej 9 · 7400 Herning · info@witt.dk · www.witt.dk




