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RESTAURANT 1683

Kara Ormanlardan ilham aldığımız pop-up restoranımız, New York, ABD
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16
83 Dönemin en güçlü aristokratlarından biri olan 

Ludwig Wilhelm von Baden, Kara Ormanlar'ın 
ortasında, Gaggenau kasabasında bir demir 
ocağı kurdu. Hareketli yaşamındaki birçok 
muazzam uğraşın hiçbirinde, bu basit kararın 
uzun ömürlülüğü yoktu. Daha Almanya yokken, 
sanayi devrimi ve Avrupa haritasının sayısız defa 
yeniden çizilmesinden sonra, çeliği yüksek 
sesle kendi irademize göre şekillendiriyorduk.

O demirci ocağındaki ilk çekiç darbesi, bugünkü 
çelik sanatımızın temelini oluşturuyor. Mirasımız, 
her ürünümüzde ve sunduğumuz her deneyimde, 
olağanüstü yaratıcılığın devam etmesini sağlıyor.

Hikayemiz



Mutfağı değiştiren 
yenilikler

 400 serisi fırın, kombi buharlı fırın ve vakum çekmecesi
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1683
 Kara Orman’dan ilk çivinin çıkışı

1880
 Emaye logolarımızın başarısı, fırınlarımızı  
           geliştirmemizi sağladı

1931
 Elektrikli fırınlarımızın tanıtımı

1956
  Göz seviyesinde ilk ankastre fırın, bağımsız  

ocak ve aspiratör

1972
 Vario ocak sisteminin tanıtımı

1976
 İlk tezgah aspiratör sistemi

1982
 İlk sürgülü mutfak davlumbazı

1986
  İkonumuzun tanıtımı; 90 cm genişliğinde EB  

300 fırın

1999
 Ev mutfakları için ilk buharlı fırın

2011
  Sezgisel arayüze sahip ilk sınırsız yüzeyli  

indüksiyonlu ocak

2012
  TFT dijtal kumanda panelimizin üretimi için 

steril odamızın kurulması 

2015
  Kombi buharlı fırın için ilk otomatik 

temizleme sistemi

2016
 Gaggenau’nun 333’üncü yıl dönümü

2016
 İkonumuz EB 333’ün yeniden tanıtımı

2017
 Vario 400 serisi soğutucuların yeniden
           tanıtımı

2020
 Kombi buharlı fırınların yeniden tanıtımı
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300 yıldan uzun zaman önce, Kara Orman’da çivi 
dövüyorduk. İnsan ile çelik arasındaki bu ilk savaş 
yüzyıllar boyunca değişse de, birçok şey aynı 
kaldı; ürünlerimizin çoğunu hala el işçiliğiyle 
üretiyoruz.

İlk çelik sacın şekillendirilmesinden steril 
odamızda dijital arayüzümüzün bir araya 
getirilmesine kadar her süreç, gururlu 
zanaatkarların yetenekli ellerinden geçiyor.

Farkımız,
el işçiliği



Kalite,
her şeydir

Kullandığımız malzemelerden, istihdam ettiğimiz 
zanaatkarlardan, kalite kontrol süreçlerimize 
kadar yaptığımız her işte standardın çok üzerinde 
bir tutku sergiliyoruz.

Kalite konusundaki itibarımız paha biçilemez. Bu 
itibarı daha da ilerletmek için bu denli zaman 
harcıyor ve kaynaklar kullanıyoruz. İşçiliğine bu 
kadar önem veren, aynı şekilde kaybedecek üç 
yüzyılı aşkın itibarı olan başka kimseyi 
tanımıyoruz.

İşçiliğimize, mirasımıza ve performansımıza 
olan bağlılığımızı web sitemizde keşfedin.
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Fırınımızın tüm katmanları
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Profesyonel 
Mutfak
İlkesi
Profesyonel mutfak ilkesi, yaptığımız her işte bize 
yol gösterir. Prensibimizi, her şeyin tamamen şefe 
hizmet etmek için var olduğu profesyonelin 
mutfağından alıyoruz. Şefe yardımcı olan yenilikler 
benimsenir, geçici olanlar ise reddedilir. Çünkü 
fonksiyon her şeydir. 
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Ev mutfağında, profesyonel mutfaklardaki 
fonksiyonlar talep edilir fakat yanında estetik 
özellikler de istenir. Mutfak, evin kalbidir ve 
önemli bir eğlence mekanıdır; mutfak aletleriniz, 
şovunuzun odak noktasıdır. Bugün, avangard 
ancak zamansız tasarımımız, evinizi 
diğerlerinden ayırır ve misafirlerinizi ağırlamak 
için eşsiz bir mekana dönüştürür.

Yaratın, pişirin
ve eğlendirin

Instagram ve Pinterest sayfalarımızda mutfağınız 
için daha fazla ilham kaynağı bulabilirsiniz.



 Şef Daniel Humm, Gaggenau pop-up Restaurant 1683, New York, ABD
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Gaggenau'dan esinlenen
ve ilham veren şef. 



 Nico Zendel, Vauzett bıçaklarının üreticisi 
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Sıra dışı olana bir övgü

“Saygı” girişimi, el işçiliğini koruma, teşvik etme ve 
ilham verme çabamızdır. Bizim gibi kaliteyi miktarın 
üstünde tutmaya gayret edenlere vurgu yapıyor ve 
yardımcı oluyoruz.

Geçmişe bir gelecek vermek

Nitelikli işçiliğin bir uygulayıcısı olarak, dünya 
mirasını canlı tutan, hayvancılık, tahıl, şarap, 
meyve, sebze ve zanaatkarların becerileri gibi 
değerleri koruyanları destekliyoruz.        
Benzersiz doğası ve nadirliği için kutlanması 
gereken bireyleri ve ürünleri teşvik ediyoruz.

Instagram, YouTube ve web sitemizde 
“Saygı” hikayelerini takip edin.

Gaggenau’nun
duyduğu saygıyla



Farkı yaşayın

Bunu davetiyeniz olarak düşünün

Bize katılın ve Gaggenau farkını görün, 
hissedin, duyun, koklayın ve tadın. 
Showroomlarımız, iddialı mutfak tutkunları için 
zarif ve sofistike oyun alanlarıdır.

Bulundukları yerin mimarisine atıflarda bulunan 
amiral gemisi showroomlarımızın herbiri farklı ve 
özgündür, ancak güven verici ve şüphesiz bir 
şekilde bizi simgeler. Sözü el işçiliğine 
bırakırken, bilgili danışmanınız size yol 
göstererek Gaggenau’nun farklarını açıklayacak 
ve tüm sorularınızı cevaplayacaktır.
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Gaggenau Londra, İngiltere



 Gaggenau Londra, İngiltere

Gaggenau’yu tecrübe edene 
kadar tanıyamazsınız.
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Sizi showroomumuzu ziyaret etmeye, ocağımızın 
düğmesini çevirmeye, fırınımızın içine bakmaya, 
bilgili personelimizle konuşmaya, 
soğutucumuzun kapağını dokunarak açmaya, 
espressomuzun tadına bakmaya ve canlı yemek 
gösterilerimize katılmaya davet ediyoruz.

Ünlü şeflerin yeni tariflerini sergilemesine ve 
Gaggenau cihazlarınızdan en iyi şekilde nasıl 
yararlanabileceğinize dair ipuçlarına kadar çeşitli 
deneyimler sunmak için zaman zaman canlı 
yemek gösterileri düzenliyoruz. Verilerinizin 
üçüncü taraflarla paylaşılmayacağını bilmenin 
güveniyle kaydolun ve davet alın.

Gösteriden
daha fazlası

Web sitemizde veya “Bizi ziyaret edin” 
bölümünde size en yakın showroomu bulun.
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Gaggenau Münih, Almanya



Gaggenau.com tek evrensel varış noktanızdır. 42 
ülkenin web sitelerine ve 18 dile ayrılan bu ana 
sitede dünyamızı ziyaret etmenizi öneriyoruz. 
Ürünlerin detaylarını anlatan birçok sayfayı, ilham 
veren tarifleri, mutfak trendlerini, kültürel 
hikayeleri, teknik bilgileri ve daha fazlasını 
keşfedin. Ev mutfağının şefi, mutfak tasarımcısı 
veya sadece meraklı olanlar dahi hayal kırıklığına 
uğramayacak.

Alternatif olarak, sosyal platformlarda da bizi 
bulabilir ve Instagram, Pinterest veya YouTube’da 
diyaloglara katılabilirsiniz.

 gaggenau.com

 pinterest.com/gaggenau_

 youtube.com/gaggenauofficial

 instagram.com/Gaggenauofficial

Bizimle
iletişime geçin



25Hikayemiz





27Fırınlar

400 serisi
200 serisi
EB 333

Mutfak mükemmelliğinin özü, ev 
mutfağının şefi için bir arzu nesnesi: 
Gaggenau fırın

Fırınlar





29400 serisi fırınlar

400 serisi fırınlar mutfak harikalarının zirvesidir.
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Evinizdeki profesyonel şef

Gaggenau fırın, kombi buharlı fırın veya kombi 
mikrodalga fırın, birçok kişi için bir tutku, 
konuklara verilen bir vaad, ev mutfağının şefi 
için bir çağrı ve tasarımcı için bir ifade yoludur. 
Profesyonel mutfaktan esinlenerek yaratılan bu 
fırınlar, en ince malzemelerine kadar el 
işçiliğiyle yapılmış olmaları, 300°C sıcaklığa 
ulaşabilmeleri ve ısıtmalı hava katalizörleri ile 
yağı ve kokuları yok edebilmeleri gibi birçok 
önemli avantaj sunar. Her Gaggenau fırın, ev 
mutfağı için tasarlanırken profesyonel şefin 
yüksek becerisine ayak uydurabilecek şekilde 
üretilmiştir.

Cam ardı paslanmaz çelik veya daha koyu 
Gaggenau Antrasit olmak üzere iki renk 
seçeneği mevcuttur ve her ikisi de mutfakta bir 
duruş sergiler.

400 serisi
Fırınlar



31400 serisi fırınlar

 
400 serisi fırın, tam otomatik espresso makinesi,

kombi buharlı fırın ve ısıtma çekmeceleri



 400 serisi kombi buharlı fırınlar, fırınlar,
ısıtma çekmeceleri



33400 serisi fırınlar

Etkili ısıyla, hissetmeden pişirin

400 serisi fırınlarımızın her biri, güven veren 
profesyonel özellikleriyle en talepkar mutfak 
tutkunlarını dahi tatmin edecektir.

Özgün ve sağlam paslanmaz çelik düğmeler, TFT 
ekran üzerinde sezgisel kontrol sağlar. Ekrana 
dokunduğunuzda, kulpsuz kapak tüm ağırlığı ile 
sakince, 180° genişliğe kadar açılır. Dört cam 
katmanı, pirolitik temizleme programında iç 
sıcaklık 485°C’ye ulaştığında dahi kapağın soğuk 
kalmasını sağlar. Cam katmanlarının her biri ışığı 
ve renkleri mükemmel bir şekilde geçirerek fırının 
içindeki yemeklerin ne kadar kızardığını doğru 
şekilde görmenize olanak sağlar. 17 pişirme 
fonksiyonunun çoğunda kullanabileceğiniz 
çevirme şişi sayesinde yemeklerin her noktasında 
eşit kızarma elde edebilirsiniz. 3 noktalı çekirdek 
ısı ölçer, yemeğinizin içindeki sıcaklığı bir 
derecelik hassasiyetle ölçer, otomatik programlar 
pişirmeyi kolaylaştırır, Home Connect fonksiyonu 
ise fırınınızı uzaktan kontrol etmenize olanak 
sağlar. Kelimenin her anlamıyla, gurur 
duyduğumuz bir baş yapıt.

Ayrıcalıklara sahip olma lüksü



 400 serisi 76 cm kombi buharlı fırın, fırın ve ısıtma çekmecesi



35400 serisi fırınlar

Başyapıtınızı yaratın

Yirmi yıldan uzun zaman önce buharı ev 
mutfağına taşıdık ve bugüne kadar sürekli olarak 
geliştirdik. En yeni modellerimiz daha geniş iç 
hacme sahip olup, sabit su bağlantılı veya su 
tanklı seçeneklere sahiptir. 

Beş farklı nem seviyesi ve tam yüzeyli ızgara 
sayesinde 230°C dereceye kadar olan 
sıcaklıklarda buharda mükemmel yemekler 
pişirebilmenizi sağlar. Kısacası, fırınlar sadece 
buharda pişirmekle kalmaz, aynı zamanda 
kızartma, rosto, ızgara, grantine, sous-vide yapar 
ve hatta meyve suyu dahi çıkarır. Kullanımdan 
sonra, sofistike otomatik temizleme sistemi 
sayesinde kendi kendini temizler.

Buharın gücüne tamamen 
hakim olun
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Nüans ile yemek pişirme

Başyapıtınız yaratılırken, en güzel şekilde 
aydınlansın. Gizli LED’ler, yansıtmaz arka duvar 
sayesinde yemeklerinizi yumuşak bir beyaz ışıkla 
aydınlatır. Diğer akıllı bir dokunuş da fazla 
buharın yoğuşturularak kapak açıldığında şefin 
yoğun bir bulut içinde kalmasının önlenmesidir.

Buhar, vakuma bayılır

Fırınınızın veya tezgahınızın altına, mutfak 
mobilyalarınızla aynı tasarıma sahip bir vakum 
çekmecesi eklediğinizde sous-vide neredeyse 
günlük pratik pişirme tekniklerinizden biri haline 
gelir. Farklı vakum seviyeleri ve poşet boyutlarıyla, 
lezzetleri koruyabilir, malzemelerin ömrünü 
uzatabilir ve normalde gerekenin üçte biri 
zamanda marine edebilirsiniz. Çekmece dışında 
vakumlama özelliği sayesinde, şişesini açtığınız 
şarabın keyfini ertesi akşam da çıkarabilirsiniz.

Buharda pişirmek bir keyif
40
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37400 serisi fırınlar

400 serisi 60 cm kombi buharlı fırın
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39400 serisi fırınlar

Fırınlar için

3 noktalı çekirdek ısı ölçer, et, balık, ekmek veya 
hamur için bir termometreden çok daha fazlasıdır.
Yemeğin içinden alınan ölçümler, fırının 
sıcaklığını ayarlamasını sağlar ve zamanlayıcının 
sürekli olarak kontrol edilmesiyle, kalan pişirme 
süresini her zaman bilmenizi mümkün hale getirir.

Aksesuarlar, bambaşka bir mutfak 
potansiyelinin kilidini açabilir: fırın taşının yoğun 
ısısı, üstü çıtır çıtır tart flambenin, pizza 
hamurlarının ve ekmeğin gizli bileşenidir. 
Doğrudan 300°C’de pişirmenin gerçekten 
başka bir alternatifi yoktur.

Teleskopik raylar, Gastronorm kızartma tenceresi 
ve çeşitli tepsi türleri, hem fırınınızın yeteneklerini 
hem de sizinkileri tamamlar.

Fırın aksesuarları
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400 serisi fırınlarımızın filmlerini web 
sitemizde ve YouTube kanalımızda izleyin.



Kahveniz mükemmelleştirildi

Sabit su bağlantısı veya su tankına sahip kahve 
makineniz, kahve hazırlama işlemi esnasında 
suyu tutarlı biçimde ısıtarak hazırlar. Bu esnada 
kahveyi acılaştıracak bileşikler süzülür ve aroma 
açığa çıkarılır. Yalıtılmış süt haznesi, otomatik 
olarak tartılır ve süt miktarı yetersizse (badem, 
soya, laktozsuz veya diğer alternatifler) veya 
sütün tazeliğini kontrol etmeniz gerekiyorsa 
uyarı verir.

12 farklı kahve türü ve 8 adet kişiselleştirilmiş 
seçenek ile tüm kahve türleri hazırlanabilir. Size 
özel kahveyi hazırlamak için ölçüyü, sıcaklığı, 
sertliği, süt-kahve oranını ve fincan sayısını 
ayarlayın ve isminiz ile kaydedin.

Sabit taze su girişi ve atık su çıkışı sayesinde, 
baristayı kahve hazırlamanın istenmeyen 
zahmetinden kurtarır.

Fincanları ısıtmak sadece bir başlangıç...

Isıtma çekmecesinin üç farklı genişlik ve derinlik 
ölçüsü, mükemmel kahve için fincanları ısıtabilir ve 
tabakları servis sıcaklığına getirerek yemeğin 
soğumasını önleyebilir. Sıcaklık seviyesini 
ayarlayın ve hamur mayalayarak, buz çözerek, 
esmerleştirerek ve hatta yavaş pişirerek ısıtma 
çekmecemizle daha da yaratıcı olun.

Kahve makinesi
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41400 serisi fırınlar

400 serisi fırın, tam otomatik espresso makinesi,
kombi buharlı fırın ve ısıtma çekmeceleri





43400 serisi fırınlar

Hemyüzey tasarım ve üç renk seçeneği,
200 serisi fırının her mutfak konseptine
uymasını sağlar.



200 serisi fırın, tam otomatik espresso makinesi,
kombi buharlı fırın ve ısıtma çekmeceleri



45200 serisi fırınlar

Bir tasarım seçeneği

200 serisini daha sade bir estetik tanımlar: mutfak 
mobilyası ile hemyüz gömülür, kulpları 200 serisi 
soğutucular ile uyumludur, baskın değildir, ancak 
hevesli mutfak tutkunlarının tüm beklentilerini 
karşılar. Fırınlar, özgün ve sağlam paslanmaz çelik 
düğmelere ve bir TFT dokunmatik ekrana sahiptir. 
Bu ekranda, 300°C’ye kadar 13 farklı ısıtma 
yöntemini takip edebilir, ayrıca fırın taşı ile 
cihazınızı bir taş fırına dönüştürebilirsiniz. Home 
Connect, uzaktan kumanda ve pişirme durumunu 
izleme olanağı sağlar.

Her 200 serisi fırın, kombi buharlı fırın ve kombi 
mikrodalga fırın, üç renk seçeneğiyle sunulur: 
Gaggenau Antrasit, Metalik ve Gümüş.

200 serisi 
Fırınlar



200 serisi fırın, tam otomatik espresso makinesi,

kombi buharlı fırın ve ısıtma çekmeceleri



47200 serisi fırınlar

Pişirme tarzınıza buhar eklemekle kalmayın, 
onu yönetin

Yeni kombi buharlı fırınlarımız, ev mutfakları için 
tasarladığımız ilk buharlı fırınımız kadar bir devrim 
niteliğindedir. Aradan geçen yirmi yılda, kombi 
buharlı fırını bugünkü mükemmel haline getirerek, 
buharda pişirme, kızartma, fırınlama, ızgarada 
pişirme, gratine etme ve sous vide seçeneklerini 
ekledik.

200 serisi buharlı fırınları sabit su bağlantılı ve 
otomatik temizleme sistemli ya da zahmetsiz geniş 
su tanklı seçenekleri ile sunuyoruz. Genişletilmiş 
iç hacim, geliştirilmiş aydınlatma ve tam yüzeyli 
ızgaraya sahip yeni fırınınız, şef yardımı, 
ayarlanabilir otomatik programlar ve beş nem 
seviyesi ile buharı yönetmenizi sağlar. 

Vakum çekmecesi; sous-vide'den daha fazlası

Kombi buharlı fırınınız için mükemmel bir 
tamamlayıcı olan vakum çekmecesini, tezgahın 
veya fırının altına, ister mutfak mobilyalarınız ister 
fırınınız ile aynı tasarımla gizleyebilirsiniz. Çok 
sayıda vakum seviyesi, poşet boyutları ve çekmece 
dışında kullanım imkanı sağlayan bu cihaz 
sayesinde, lezzetleri koruyabilir ve daha hızlı 
marine edebilir, ayrıca malzemelerin ve şişesi 
açılmış şarabın ömrünü uzatabilirsiniz.

Buharı yönetin

20
0 

se
ris

i k
om

bi
 b

uh
ar

lı 
fır

ın



20
0 

se
ris

i f
ırı

n,
 ta

m
 o

to
m

at
ik

 e
sp

re
ss

o 
m

ak
in

es
i v

e 
ıs

ıtm
a 

çe
km

ec
es

i



49200 serisi kahve makinesi

En iyi barista siz olun

12 farklı tür kahveyi hazırlayabilmenin yanı sıra, 
sertlik, sıcaklık, süt-kahve oranı, fincan sayısı ve 
hacmini ayarlayarak 8 kişisel tarifi kaydedebilir ve 
diğer sıcak su ve süt içeren içecekleri kolaylıkla 
hazırlayabilirsiniz. Yalıtılmış süt haznesi bir tartıya 
dahi sahiptir ve bu sayede istediğiniz içecek için 
süt seviyesi düşükse, makine uyarı verir.

Hazırlığın her aşamasında, kahvenizin suyu sabit 
bir sıcaklıkta tutularak acı bileşenlerin 
karışmasına izin verilmeden aromanın serbest 
bırakılması sağlanır. İçecek hazırlandığında, sabit 
su bağlantısı seçeneğine sahip olan makine, 
kahve ve süt kanallarını temizleyerek, atık suyu 
otomatik olarak tahliye eder, böylece size sadece 
mükemmel kahvenizin tadını çıkarmak kalır.

Isıtmaktan daha fazlası

Isıtma çekmecesinin iki farklı yükseklik ölçüsü, 
servis tabaklarını ve mükemmel kahve için 
fincanları ısıtabilir, tabakları servis sıcaklığına 
getirerek yemeğin soğumasını önleyebilir. 
Hamur mayalayarak, buz çözerek, 
esmerleştirerek ve hatta yemeği yavaş pişirerek 
daha da yaratıcı olabilirsiniz.

Kahve makinesi
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200 serisi kahve makinemiz hakkında daha 
fazlasını web sitemizde keşfedin.





51EB 333 Fırın

Bir ikonla pişirin 

Bu fırın, 30 yıldan uzun zamandır bir mutfak 
ikonudur. 90 cm'lik ön yüzeyin tüm alanını 20 kg 
ağırlıktaki kapak oluşturur ve içeride sıcaklık 
300°C’ye kadar yükseldiğinde dahi dış yüzeyi 
soğuk kalır. 3 mm kalınlığında paslanmaz çelik tek 
bir levhadan el işçiliğiyle yapılan kapak, nazikçe 
kapanması ve kolayca açılması için tasarlanmıştır 
ve kapak camı, renkleri çarpıtmadan yalıtım 
sağlayacak şekilde özel olarak formüle edilmiştir. 
Bu sayede, çevirme şişindeki kuzu budunun ne 
durumda olduğunu tam olarak görebilirsiniz. 

EB 333, mutfak tutkunlarının doruk noktasıdır. 
Bu fırını üretmek için gereken işçilik seviyesi, 
günlük üretim sayısının tek rakamları nadiren 
aşacağı kadar detaylıdır ve bu fırını uzun yıllar 
boyunca kullanırken değerini anlayacaksınız.

Fırın
EB 333

Ödüllü EB 333 filmini ve röportajlarını YouTube 
kanalımızda ve web sitemizde izleyin.





53Ocaklar

400 serisi
Vario 400 serisi
200 serisi
Vario 200 serisi

Gaggenau ocaklar, sadece 
görünüşleriyle değil özellikleriyle de 
profesyonel mutfaktan ilham alır.

Ocaklar



400 serisi ocaklar, Gaggenau’nun en kaliteli malzemeler 
ilkesine bağlıdır, içgörü ile tasarlanmıştır ve usta 
zanaatkarlar tarafından bir araya getirilmiştir.



55 400 serisi ocaklar



Lüks ve gereksinimden oluşan bir tezgah

Yaratıcı pişirme süreci, bu yaratıcılığa imkan 
sağlayan ısıtma yöntemlerini gerektirir. 38 
cm’den bir metreye varan muazzam ölçüleri ve 
performansları ile 400 serisi ocaklar, geniş 
mutfaklar için tasarlanmıştır.

Ocaklarımız, sınırsız yüzeyli indüksiyon, tezgah 
aspiratörü, flex indüksiyon veya 1 m genişliğinde 
gazlı ocak gibi seçenekler sunar. 

Vario ocak seçenekleri, birden fazla cihazın 
birleşerek daha büyük ve size özel bir ocak 
kombinasyonuna dönüşmesiyle daha da 
genişletilebilir. Pişirme tarzınızı Teppan Yaki ve 
ızgara kullanarak zenginleştirin.

400 serisi
Ocaklar



57400 serisi ocaklar

 400 serisi sınırsız yüzeyli indüksiyon, yüzey aspiratörü ve Teppan Yaki



 400 serisi sınırsız yüzeyli indüksiyon



59400 serisi ocaklar

Sınırsız hayal gücü olanlar için

Sınırsız yüzeyli indüksiyonlu ocaklar, sınırsız 
yaratıcılık için 80 cm ve 90 cm’lik tezgahüstü ya da 
hemyüzey tasarım imkanı sağlar. Tek başına da 
çok şık olup, Vario ocaklarımızla birleştiğinde 
mükemmelleşen bu ocaklar, mutfak tasarımcısına 
özgürlük ve şefe esneklik kazandırır: beş veya altı 
adet tencere, dilediğiniz alana konumlandırılabilir.

Tencereleri hareket ettirdiğinizde, ısı ve 
zamanlayıcı ayarları tencereyi takip eder. Teppan 
Yaki aksesuarını deneyin veya tencereleri farklı 
sıcaklık bölgeleri arasında kumandalara 
dokunmadan taşımanıza olanak sağlayan 
profesyonel pişirme fonksiyonunu kullanın.

TFT dokunmatik ekran, 17 güç seviyesi arasında 
sezgisel bir şekilde geçiş yapmanıza, 
zamanlayıcıları ayarlamanıza ve hatta uyumlu 
davlumbazları Home Connect özelliğiyle kontrol 
etmenize olanak sağlar.
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Sınırsız yüzeyli indüksiyonlu 
ocak



 Sağlam paslanmaz çelik düğmeler



61400 serisi ocaklar

Tamamen ustaca, tamamen kontrol altında

Sağlam paslanmaz çelik aydınlatmalı düğmeler, 
hangi pişirme bölgesinin kullanıldığını veya 
soğumakta olduğunu gösterir ve ön kısımda 
elinizin altına, dikkatinizi dağıtmayacak bir şekilde 
kolaylıkla yerleştirilebilir; profesyonel bir mutfakta 
olduğu gibi.

Tasarımı planlayın

400 serisi vario ocaklar istenen her 
kombinasyonda tezgah üzerinde 3 mm görünür 
çerçeveli ya da tamamen hemyüzey şekilde 
tezgaha konumlandırılabilir. 
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Kurulum ve kontrol



 400 serisi gazlı ocak



63400 serisi ocaklar

Hafif sıcaklık, yoğun ısı, tam kontrol

En yüksek kaliteli paslanmaz çelik, pirinç ve 
döküm demir malzemelerden el işçiliğiyle üretilen 
bu ocak, birden fazla tencere ve tava için alana 
ihtiyaç duyan mutfak tutkunlarının aradığı ocaktır. 
Tam bir metre genişliktedir, gömme montajı ile 
tezgahla eşyüzeylidir ve hatta 3 mm paslanmaz 
çelik bir tezgaha kaynak ile sabitlenir. Döküm 
demir desteklerinin ardında, büyük bir orta wok 
veya paella gözünü, tümü saf pirinçten üretilmiş iki 
adet yüksek güçlü ve iki adet standart ocak gözü 
çevreler.

Tamamen elektronik güç seviyesi kontrolü, her 
defasında hassas alevler üretilmesini sağlar, en 
düşük kademede demleme fonksiyonu ve tam 
güçte wok ve en yüksek alevde kızartmaya izin 
verir. 18.000 watt ısıyla uğraşırken, kontrol 
önemlidir.

Gazın tüm gücü



Yaratıcı alanınızı yaratın

Vario ocak serisi, mutfak tutkunlarına kendilerine 
özel, pişirme tarzlarına uyan ve arzuları teşvik 
eden çalışma alanlarını yaratmak için ilham verir. 
Profesyonel sağlam paslanmaz çelik düğmeler 
ve 3 mm kalınlığında paslanmaz çelik çerçeve, 
ocak kombinasyonunuzu tutarlı ve estetik bir 
başarıya dönüştürür.

Vario flex indüksiyonlu ocak seçenekleri 
arasında, 38 cm tek wok ile 90 cm genişliğinde 
toplam beş pişirme bölgesi arasında seçim 
olanağı, woklar için 3 halkalı ve ayarlanabilir 
ısıtma alanları yer alır.

Gazlı ocak gözleri, 6.000 watt’a kadar tüm gücün 
hakimiyetini size bırakır. Alev üzerinde tamamen 
hassas elektronik kontrol, en hafif ateşte 
demlemeye ve en güçlü alevlere izin verir. Ocak 
kazara sönerse, otomatik olarak yeniden 
ateşlenir. 38 cm’lik tek wok veya paella gözü, çok 
sayıda alev halkasını tek bir gözde toplar. 

400 serisi
Vario ocaklar



65400 serisi Vario ocaklar

 

400 serisi Vario kombinasyonu: indüksiyon, wok,

elektrikli ızgara, Teppan Yaki, gazlı ocak, tezgah aspiratörü



Özel bir seçki yaratın 

Elektrikli ızgara ve Teppan Yaki, ayrıcalıklı 
cihazlardır. Her ikisi de ikişer pişirme bölgesine 
sahip olup, istendiğinde tek bir yüzey üzerinde 
aynı anda ısıtma ve pişirmeye olanak sağlar. 
Alternatif olarak, ızgaranın yarısını bir kızartma 
tavasıyla değiştirerek farklı yüzeylerde barbekü 
ve kızartma yapabilirsiniz. 

Gizli havalandırma

Asansörlü tezgah aspiratörü, ocağın ardındaki 
adadan asil bir şekilde yükselir. Bu, hayranlık 
uyandıran bir havalandırma çözümüdür. 
Tencerelerin üstündeki buharı ve kokuları yakalar, 
aynı zamanda tezgahı aydınlatır. Görevini 
tamamladıktan sonra, tekrar tezgahın içine 
gizlenir. 

Aşağı yönde emiş yapan tezgah aspiratörü, adeta 
fizik kurallarını çiğner. Buharı ve kokuları, mutfak 
atmosferine karışmadan, kaynağından aşağıya 
çeker. Seçkin bir kumanda düğmesiyle kontrol 
edilen sessiz fan ve alan tasarrufu sağlayan emiş 
kanalları sayesinde, ihtiyaç duyduğunuz ana 
kadar aspiratörün orada olduğunu fark 
etmeyeceksiniz.
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Kendi 400 serisi Vario ocak 
kombinasyonunuzu web sitemizde keşfedin.
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Mutfağınızı özelleştirin



67400 serisi Vario ocaklar

400 serisi vario kombinasyonu: gazlı wok, ikili gaz, Teppan Yaki, elektrikli ızgara, flex indüksiyon





69200 serisi ocaklar

200 serisi ocaklar: 
olanaklar yaratan, ilham 
veren ve mutfağınızı 
tamamlayan bir pişirme 
alanı.



Profesyonel talepler, özel alanlar

Kontrol paneli cihaz üzerinde yer alan pratik 200 
serisi ocaklar, mutfak tutkununa sıra dışı eserler 
yaratmaya odaklanabilecekleri bir alan sağlar.

28 cm ila 90 cm arasında ölçülere sahip 
ocaklar, tezgahüstü veya hemyüzey, gazlı, flex 
indüksiyonlu veya cam seramik seçeneklerine 
sahiptir. Her biri son derece profesyonel 
standartlarda çalışmak üzere tasarlanmıştır.

200 serisi Vario ocaklarımızın zengin seçenekleri 
ile pişirme alanınızı ideal mutfak senaryonuza 
pürüzsüzce uyarlayın.

200 serisi 
Ocaklar



71200 serisi ocaklar

 Flex indüksiyonlu, entegre aspiratör sistemli 200 serisi



 200 serisi flex indüksiyonlu ocak



73200 serisi ocaklar

Tutkulara uyum sağlayan ocak

İndüksiyon; berrak, net ve düz bir pişirme yüzeyine 
olanak tanır. Hatta bazılarında bulunan Twist-Pad 
manyetik kumandalar, kullanılmadığında tamamen 
kaldırılıp gizlenebilir. 

Flex indüksiyonlu ocaklar, kendilerini standart 
pişirme bölgelerinin kısıtlamalarının dışında ifade 
etmek isteyen meraklılar içindir. Daha büyük 
tavalar, döküm ızgara tavası veya Teppan Yaki gibi 
aksesuarlar için, tek bir dokunuşla iki ocak gözünü 
tek bir büyük göze dönüştürebilirsiniz. Tencereler, 
genişletilmiş pişirme alanlarında kaydırılabilir; 
ayarlanan ısıtma seviyesi, tencereleri takip eder.
Alternatif olarak, profesyonel pişirme fonksiyonunu 
etkinleştirerek tıpkı bir profesyonel gibi, kumanda 
paneline dokunmaksızın tencereleri tanımlanmış 
yüksek, orta ve düşük ısılı bölgeler arasında 
hareket ettirebilirsiniz. 

200 serisinde beş ocak boyutu mevcuttur. Pişirme 
bölgelerinin sayısı, boyutları, wok seçenekleri, aynı 
zamanda flex indüksiyon ve havalandırma cihazı 
içeren özel ihtiyaçlarınız veya tercihleriniz ne 
olursa olsun, size özel bir ocak vardır.
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Flex indüksiyonlu ocaklar



Kusursuz bir ocak

Entegre havalandırma sistemine sahip flex 
indüksiyonlu ocak, esneklik sunar. Etkileyici 80 
cm genişliğiyle, iki büyük pişirme alanı 
birleştirilebilen toplam dört pişirme bölgesine 
sahiptir.                                                          
Pişirme sensörü ve kızartma sensörü, tencere 
veya tavadaki sıcaklığın doğru şekilde kontrol 
edilmesine ve kızartma sırasında hassas ısıtma 
yapılmasına olanak sağlar. Çıkarılabilir manyetik 
Twist-Pad ile kontrol edilir; bu kumanda, 
çerçeveli seçenekte paslanmaz çelik, çerçevesiz 
seçenekte ise siyahtır.

Tüm bunları ise havalandırma kabiliyeti tamamlar. 
Otomatik modda, aspiratör ortama göre kendi 
kendini ayarlayarak çalışır ve tüm buharı ve 
kokuları, kullanıcıya etki etmeden sessizce yok 
edebilir.

Entegre havalandırma sistemli
flex indüksiyonlu ocaklar
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75200 serisi ocaklar

200 serisi entegre havalandırma sistemli flex indüksiyonlu ocak



 Paslanmaz çelik kumandalar 200 serisi



77200 serisi ocaklar

Ulaşılmış tutkular 

60 cm veya 90 cm gazlı ocaklar, paslanmaz çelik 
kumandalarıyla mekanik olarak kontrol edilen 
dokuz güç seviyesi arasından seçim yapma 
olanağı sunar. 

Dört veya beş ocak gözüne güç veren bu ocaklar, 
hem kullanım kolaylığı, hem de yaratıcı ve 
profesyonel pişirme düşünülerek tasarlanmıştır. 

Gazlı ocaklar



200 serisi Vario kombinasyonu: gazlı wok, gazlı ocak ve flex indüksiyon



79200 serisi Vario ocaklar

Büyük mutfak tutkuları

Vario ocaklar sınırsızca kişisel bir mutfak 
yaratmanıza izin verir.

Ölçüleri kadar estetiğiyle de ayrışan Vario 200 
serisi, alüminyum tasarımı ve  entegre siyah 
kumanda panelleri ile öne çıkar. Kumanda 
düğmelerindeki zarif turuncu aydınlatma, çarpıcı 
bir estetik sunmanın yanı sıra mutfak tutkunlarına 
ocağın ısınmakta, ısınmış veya soğumakta 
olduğunu gösterir. Minimalist ve sade duruşuyla 
200 serisi ocaklar, siyah, alüminyum tasarıma 
sahiptir.

28 cm’den 90 cm’ye varan ölçü seçenekleri ile 
Vario ocaklarının düzgün formu, görsel bir tutarlılık 
yaratır.

Gazla çalışmayı tercih edenler için, mekanik güç 
kontrolü ocak gözlerinin ve wok gözünün ısısını 
dokuz seviyede hassas bir şekilde kontrol etme ve 
böylece tutarlı sonuçlar elde etme olanağı sağlar.
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200 serisi
Vario ocaklar



Doğrudan ısının üzerinde yaratın

Tamamen elektrik gücüyle işleyen bir mutfak ve 
tava kullanmadan pişirmeye istekli bir mutfak 
tutkunu için, paslanmaz çelik Teppan Yaki ve 
elektrikli ızgaranın bağımsız kontrol edilen iki 
bölgesi çok çekicidir. Teppan Yaki, 240°C 
sıcaklıkta hızlı kızartmanın heyecanı ve sıcak tutma 
özelliğiyle kısa zamanda favori cihazınız olacak. 
Her durumda, sessiz ama güçlü tezgah aspiratörü, 
tüm kokuları mutfaktan uzaklaştıracak. 

Tezgahınızın havasını değiştirin

Yeni tezgah aspiratörü, daha geniş ve temizlemesi 
kolaydır. 15 cm’lik genişliği ile daha fazla havayı 
çekebilir. Daha etkili çift filtre yüzeyi ve ince hava 
kanalları mutfak dolabının içinde sessizce çalışır. 
Hava kalitesi sensörlü yeni otomatik çalışma 
modu, sizin dokunmanıza gerek kalmadan buharın 
ve kokuların en sessiz ve en verimli şekilde 
otomatik olarak uzaklaştırılmasını sağlar, böylece 
size mutfak harikalarınıza odaklanma fırsatı yaratır. 

Tüm ürün yelpazesini keşfetmek ve 200 serisi Vario 
ocağınızı seçmek için web sitemizi ziyaret edin.

Pişirme alanınızı tasarlayın



81200 serisi Vario ocaklar

200 serisi Vario ocak kombinasyonu: Teppan Yaki, flex 
indüksiyon, elektrikli ızgara ve tezgah aspiratörü





83Havalandırma

400 serisi

200 serisi

Her şey, üstün performans sergileyen 
ve sahne arkasında sessizce işleyen 
bir sistem yaratmak için, gizlilik ve hava 
akışı düşünülerek tasarlanmıştır.

Havalandırma



Neredeyse görünmez tezgah 
aspiratörlerinden mutfağın odak 
noktası olan ada davlumbazlarına kadar 
400 serisi havalandırma cihazları



85 400 serisi havalandırma



Pişir, havalandır, eğlendir

Mutfak hem pişirmek hem de eğlenmek için bir 
mekana dönüştüğünden, havalandırma artık çok 
önemlidir. Zahmetsiz, sessiz ve akıllı 400 serisi 
aspiratörler, sessiz motorları sayesinde buharı ve 
kokuları yakalar ve güç seviyeleri ortamın 
ihtiyacına göre otomatik olarak ayarlanır. 

Asansörlü tezgah aspiratörünün yükselmesi ve 
alçalması, minimalist havayı tezgah içine çeken 
tezgah aspiratörü, tavana gömülüp gizlenebilen 
tavan havalandırması, dimlenebilir beyaz 
aydınlatmaları ile duvar ve ada davlumbazları... 
Tümü 3mm çelik çerçeveli 400 serisi ocaklarınız 
ile mükemmel uyum sağlar. 

Tüm havalandırma cihazlarımız, yüksek hava çekiş 
gücüne fısıltı sessizliğinde ulaşır.

400 serisi
Havalandırma



87400 serisi havalandırma

 
400 serisi sınırsız yüzeyli indüksiyonlu ocak, tezgah aspiratörü ve Teppan Yaki



Vario 400 serisi ocak kombinasyonu: indüksiyonlu ocak, tezgah aspiratörü, elektrikli 
ızgara, tezgah aspiratörü, Teppan Yaki, tezgah aspiratörü, gazlı ocak



89400 serisi havalandırma

Görünmez havalandırma

1976 yılındaki inovasyonumuzdan bu yana, tezgah 
aspiratörümüz, kırk yıldan uzun zamandır sessizce 
ve gizlice çalışarak havayı temizlemektedir. 

Ocaklarla aynı paslanmaz çelik kumanda 
düğmelerini kullanan sistem, mutfak tutkunlarını 
rahatsız etmeden buharı ve kokuları tezgahın içine 
çeker. 

Yağ filtreleri, yağ partiküllerinin %90’ını emer, 
dolduklarında sizi uyarır ve bulaşık makinesinde 
kolayca temizlenebilir. 

Aktif karbon filtrelerin geniş yüzey alanı, havayı 
tekrar mutfak ortamına vermeden önce havada 
kalanları temizler. Alternatif olarak, hava ince kanal 
sisteminden sessizce geçer ve dış ortama 
ulaştırılır.

Tezgah aspiratörü



 400 serisi Vario tavan havalandırması



91400 serisi havalandırma

Sessiz havalandırma

Asansörlü tezgah aspiratörü yüzeyden yükselerek 
tencere ve tavalardan çıkan buharı yakalar, aynı 
zamanda tezgahı dimlenebilir LED’lerle aydınlatır.
Otomatik çalışma fonksiyonu, isterseniz her saat 
birkaç dakika boyunca ortamı havalandırarak 
daima taze tutabilir. 

Vario tavan havalandırması, mimari ve modern bir 
çözümdür. Düz ve sade tasarımı ve dimlenebilir 
aydınlatması ile ortam atmosferine katkı sağlar.
Sessiz havalandırma motorları, evin dış 
cephesinde, gözlerden uzakta yer alır. 

Her iki seçenek de dikkat çekmeden, son derece 
etkili hava uzaklaştırma ve hava dolaşım 
performansı sunar.

Tezgahtan tavana
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 400 serisindeki tüm havalandırma cihazlarını
web sitemizde görebilirsiniz.





93200 serisi aspiratörler

 
200 serisi asansörlü davlumbaz: 
kokuyu davlumbaza, davlumbazı buhara 
çekiyoruz. 



Kokudan kurtulun

200 serisi havalandırma cihazları, her mutfak için 
kapsamlı bir çözüm sunar; ürünler arasında tezgah 
aspiratörleri, duvar ve ada davlumbazları, tavan 
havalandırması, üst dolapların içine gizlenmiş 
gömme ve sürgülü aspiratörler yer alır.           
Çeşitli renk ve malzeme seçenekleri: paslanmaz 
çelik, Gaggenau Siyah, Gaggenau Bronz ve 
Gaggenau Antrasit renkli cam paneliyle, 
mutfağınızın geri kalanı ile tam uyumlu olmaya 
devam eder. 

En yeni ve gelişmiş tezgah aspiratörü, özgün siyah 
kumanda paneli ve otomatik çalışma fonksiyonu ile 
15 cm’lik boyutuyla az yer kaplarken, verdiği 
izlenimden çok daha üstün bir performans 
gösterir.

200 serisi
Havalandırma
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200 serisi Vario aşağı yönde aspiratör tezgah aspiratörü



Mutfağın odağında

Ada tipi davlumbaz, etkileyicidir. Paslanmaz çelik 
ve Gaggenau Antrasit cam çerçeve içindeki, 
bulaşık makinesinde yıkanabilir şeritli yağ filtreleri, 
sessiz havalandırma motoru ve dimlenebilir 
aydınlatmalar ile mutfağınızın odak noktasıdır.
Otomatik moda ayarlayın ve tamamen yemek 
pişirmeye odaklanın.

Duvardaki sanat eseri

Fırınlarınıza uyum sağlamak için Gaggenau 
Antrasit camlı, eğimli veya dikey duvar davlumbazı 
seçenekleri mevcuttur; kullanıcıya engel olmaz, 
ancak 90 cm genişliğinde bir tasarım öğesidir. 

Bulaşık makinesinde yıkanabilir filtreler kullanarak 
hava dolaşımı yapabilen veya havayı dışarı atabilen 
tasarımları, daha düşük güç ve ses seviyesiyle 
daha fazla kokuyu yakalamalarını sağlar. Manuel 
olarak veya ocak üzerinde kontrol edilebilirler veya 
otomatik çalışacak şekilde ayarlanabilirler: 
otomatik çalışma modunda, cihaz mutfaktaki koku 
ve buhar seviyesine göre kendini otomatik olarak 
ayarlar ve bir sanat eseri gibi aydınlatma sağlar.

Bir duruş olarak havalandırma
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97200 serisi havalandırma

 200 serisi eğimli duvar davlumbazı



 200 serisi asansörlü davlumbaz



99200 serisi havalandırma

Yukarıdan havalandırma

Tavana entegre Gaggenau Bronz havalandırma 
cihazı, tavana hemyüzey bir şekilde gizlenir ve 
mutfaktaki havayı temizleyerek mutfak ortamına 
geri verir veya uzaklaştırır. Tüm tavan 
aspiratörleri, uygun bir ocaktan uzaktan kumanda 
ile veya Home Connect üzerinden kolaylıkla 
kontrol edilebilir ya da otomatik modda çalışacak 
şekilde ayarlanabilir. 

Tavana asılı aspiratör, ek kanal veya tavan 
hazırlığı gerekmeden tavana kolaylıkla kurulur.
Gaggenau Bronz renkli minimalist mat yüzeyi, 
havayı temizleyip tekrar mutfak ortamına geri 
verirken her mutfak tasarımını tamamlar. 

Gaggenau Siyah asansörlü tavan davlumbazı, 
alçalarak ocağa yaklaşma olanağı sağlar. 
Mutfağınızı bir sahneye dönüştürerek spot 
ışıklarının altında performansını sergiler.

Tavan aspiratörü
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Gömme ve sürgülü aspiratörler
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Sessiz ve gizli gücünüz

Sürgülü aspiratörler, 60 veya 90 cm’lik ölçüleri ile 
üst dolapların içinde yer tasarrufu sağlayan bir 
çözümdür. Dimlenebilir aydınlatma ile 3 güç 
kademesi otomatik çalışma fonksiyonunda 
sessizce çalışır, gerek duyulduğunda cam 
sürgüsü ile dışarı çekilerek buhar ve kokuları 
kaçırmaz. 

Gömme aspiratör, alandan kazanmanın önemli 
olduğu durumlar için güçlü bir diğer seçenektir.
Sessiz motor, mutfak mobilyasının içine tamamen 
gizlenir ve temizlenmesi kolay cam kapak ve 
dimlenebilir aydınlatma, tamamen gizli bir şekilde 
gücünü gösterebilir.

 200 serisi havalandırma cihazlarımıza 
web sitemizde göz atın.
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200 serisi sürgülü aspiratör





103Soğutucular

Besinlerinizin tazeliğini en hijyenik 
ortamda daha uzun süre koruyun ve en 
iyi aydınlatma ile sergileyin.

Soğutucular

Vario 400 serisi
Vario 200 serisi
200 serisi



Mimari bir duruşu ortaya 
koyan soğutma
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Modüler, pürüzsüz, etkileyici

Tam ankastre, modüler bir aile: 400 serisi Vario 
soğutucular, derin dondurucular, soğutucu ve 
derin dondurucu kombinasyonları ve şarap 
dolapları, sınırsız şekilde bir araya getirilebilir. 
Etkileyici, paslanmaz çelik panelli, kulplu veya 
kulpsuz zarif bir soğutucu duvarı yaratmak için 
ihtiyacınız olan esnekliğe sahipsiniz. Alternatif 
olarak, kulpsuz seçenekler mutfak 
mobilyalarınızın ardına gizlenip kaybolabilir. 

Yeni 400 serisi Vario soğutucular, etkileyici bir iç 
mekan tasarımına ve saf soğutmanın özüne 
indirgenmiştir. Muazzam kapağa hafifçe 
dokunduğunuzda, zahmetsizce açılarak modern 
antrasit alüminyum kapı raflarını ve sağlam, geniş 
cam raflarla paslanmaz çelik büyük iç hacmini 
açığa çıkarır. Yaklaştığınızda, su ve buz pınarı sizi 
algılayarak aydınlanır. Minimalist iç estetik, gözü 
rahatsız etmeyen sıcak beyaz spotların dramatik 
ve gurur verici ışığıyla aydınlanır.

400 serisi
Vario soğutucular 
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Vario 400 serisi soğutucu ve derin dondurucu
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109400 serisi Vario soğutucular

Açmak için dokunun ve...

İki yeni kapı açılış asistanı, en büyük ve en ağır 
kapıların dahi kulp ile çekerek veya, kulpsuz 
seçenekte, iterek zahmetsizce açılmasına olanak 
sağlar. 

Gaggenau’dan beklediğiniz gibi, soğutma bir 
derece sıcaklığa kadar hassastır. Taze tutma 
çekmecesinde ideal saklama koşulları sağlanır, et 
ve balık ürünleriniz 0°C’ye daha yakın ve hatta 
tam 0°C sıcaklıkta daha uzun süre dayanır. 

Fırınlarımızdakiyle aynı TFT dokunmatik ekranı 
kullanan bu sistemin ayarlarını kolaylıkla kontrol 
edebilir, alternatif olarak sıcaklıkları Home 
Connect ile ayarlayabilirsiniz. 

Daha sade ve hoş bir görünüm için: kolaylıkla 
ayarlanabilir ve neredeyse görünmez ray sistemi, 
isteğe göre soğutucu ve derin dondurucu 
kombinasyonlarında cam rafların ve masif 
alüminyum kapı raflarının yüksekliklerini eşit bir 
şekilde ayarlama olanağı sağlar.
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400 serisi Vario soğutucular filmimizi web 
sitemizde izleyin.

Taze malzemelere zahmetsiz
erişim





111400 serisi Vario soğutucular

Minimalist ve berrak çizgilerimiz, 
büyük veya küçük olsun 200 serisi 
soğutucularımızın her birini her 
mutfağın ekseni haline getirir.



Vario 200 serisi soğutucu ve derin dondurucu



113200 serisi Vario soğutucuları

Standart ölçüler, olağanüstü soğutma

Etkileyici verimlilik: 200 serisi Vario soğutucular, 
derin dondurucular ve soğutucu derin 
dondurucu kombinasyonları sunar ve 56 cm 
genişlik ve 178 cm yükseklik boyutlarıyla her 
standart ankastre mutfak tasarımına kusursuz 
uyum sağlar.

Modeller, cömert soğutma bölgelerine veya çok 
sayıda soğutma bölgesine ve hassas 
malzemeler için 0°C’ye yakın taze soğutma 
çekmecesine sahiptir. Ayarlanabilir raflar, ekstra 
büyük öğelerin sığdırılmasına olanak sağlar ve 
Gastronorm aksesuarlar, rafların altında 
pürüzsüz bir şekilde hareket ederek alanın en 
verimli şekilde kullanılmasını mümkün hale 
getirir. Dört şarap şişesi ve şampanya rafı dahi 
katlanarak alan açılabilir.

Vario 200 serisi 
soğutucular



Tek nişte

Bu ürün yelpazesi, birçok soğutma çözümü içerir: 
541 litrelik soğutma hacminde kendinizi 
kaybedebilir, soğutucularımızdan veya derin 
dondurucularımızdan birini kompakt 60 cm’lik bir 
nişe yerleştirebilirsiniz. Minimalist ve berrak 
çizgilerimiz, büyük veya küçük olsun 200 serisi 
soğutucu ürünlerimizin her birini her mekanın 
ekseni haline getirir. Özgün soğutma bölgeleri, 
taze tutma çekmeceleri, 4 yıldızlı derin dondurucu 
bölmesi ve ayarlanabilir raflar gibi özellikler 
arasından seçim yapın..

...ve bağımsız

91 cm genişliği ve 176 cm yüksekliğiyle side by 
side solo soğutucu derin dondurucu 
kombinasyonu, çarpıcı özelliklere ve hacme 
sahiptir. Gaggenau Antrasit renkli cam kapaklar, 
bir su ve buz pınarına sahiptir ve açıldığında 
içerideki taze tutma çekmecesine ulaşılır.
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200 serisi
soğutucular

 200 serisi soğutucularımız hakkında daha 
fazlasını web sitemizde keşfedin.



115200 serisi soğutucular

200 serisi soğutucu ve derin dondurucu kombinasyonu





117Şarap dolapları

Vario 400 serisi
Tezgahaltı

Şarap
dolapları
Koruyun, sergileyin, servise 
hazırlayın.





119400 serisi vario şarap dolapları

Şarap dolabının geniş kapasite 
sağlamasının yanı sıra, koleksiyonunuzu 
hassas şekilde koruması, sergilemesi 
ve mutfağınızın prestijini arttırması 
gerekir.



Koruyun, sergileyin, servise hazırlayın

Şarabınızın keyifli anlar için muhafaza edilmesi, 
korunması, sergilenmesi ve hazırlanması gerekir. 
Bunlar, şarap dolabınızın yıllar boyunca 
kararlılığını koruyan bir şarap mahzenine 
eşdeğer fonksiyonlarıdır.

Mutfak mobilyalarınızla aynı malzemeden veya 
paslanmaz çelikten yapılmış kulplu veya kulpsuz 
kapı çerçevelerinin ardında, her türlü 
kargaşadan uzak bir sığınak vardır.

5°C ile 20°C arasında üç ayrı sıcaklık bölgesi 
ayarlanarak uzun süreli bir mahzen ortamı ve 
mükemmel servis sıcaklıkları yaratılabilir.

Aynı zamanda, beş adet önceden 
programlanmış aydınlatma seçeneği, meşe şişe 
sunucuları ve tamamen dışarı çekilebilir sunum 
rafları, saygıdeğer koleksiyonunuzu hak ettiği 
özenle sergiler. Nem sabit bir seviyede tutulur, 
ses azaltılır, titreşimler bastırılır, istenmeyen 
kokular aktif kömür ile filtrelenir, aynı zamanda 
çok katmanlı işlenmiş cam kapılar UV ışınlarını 
engeller. Yine de tüm bu güvenlik, sizi kapıya 
hafifçe dokunup içeri ulaşmaktan alıkoyamaz.

400 serisi
Vario şarap
dolapları

 Bağcılıkla ilgili filmimizi izleyin ve daha 
fazlasını web sitemizde keşfedin.
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Vario 400 serisi şarap dolapları





123400 serisi şarap dolapları

Şarap koleksiyonunuz:
Bir niş içinde, olağanüstü



Tezgah altındaki mahzen

Tezgahınızın altında iki sıra dışı seçenek: 42 
adede kadar, veya iki soğutma bölmesine ihtiyaç 
duyarsanız 34 adede kadar şişe kapasitesine 
sahiptir. Her ikisi de kayın ağacından ve 
alüminyumdan tasarlanmış, kolay erişim için dışarı 
sürülebilen şişe rafları, LED aydınlatmaya, nem 
kontrolüne, tortuları harekete geçirmemek için 
yumuşak kapanan kapaklara ve cazibeye karşı 
koymak için kilitlenebilir paslanmaz çelik kapak 
çerçevelerine sahiptir.
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Tezgahaltı 
şarap dolapları

Tezgahaltı şarap dolaplarımız hakkında daha 
fazlasını web sitemizde keşfedin.
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Tezgahaltı şarap dolapları





127Bulaşık makineleri

Bulaşık
makineleri
Tüm güzelliğiyle sergilemeden
önce, özenle temizleyin.

400 serisi
200 serisi



Aynı yıkamada güçlü, etkili ve son 
derece hassas.
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400 serisi bulaşık makineleri



131400 serisi bulaşık makineleri

Değerli olanı korur

400 serisi bulaşık makinemiz, Gaggenau 
mutfağında bizden beklediğiniz küçük ve büyük 
dokunuşlarla tavizsiz bir yere sahiptir.

Kadeh yıkama ayağı ve gümüş koruma kartuşu 
aksesuarı gibi büyük ve değerli parçalar için akıllı 
yükleme seçeneklerinden mükemmel kurutma 
için Zeolit teknolojisine, bulaşık makinesi hem 
içiyle hem de dışıyla etkileyicidir. Dokun aç 
fonksiyonu, bulaşık makinesi kapağında kulp 
gerekliliğini ortadan kaldırır ve paslanmaz çelik 
kapı paneli, kapağın mutfağa tamamen uyumlu 
bir şekilde konumlandırılmasına olanak sağlar. 
Opsiyonel hareketli kapak sistemi, uzun boylu bir 
üniteye daha estetik entegrasyon imkanı yaratır 
ve neredeyse her türlü mutfak mobilyası ile 
uyumlu hale getirilebilir.

Son derece sessiz ve yenilikçi, eşsiz LED arka 
panelleriyle, yemek takımınızı derinden, kusursuz 
bir biçimde aydınlatır.

400 serisi
Bulaşık makineleri



Hassas verimli

Kulpsuz kapağa hafifçe dokunarak açtığınızda, 
mükemmel aydınlatılmış iç bölmeyle 
karşılaşacaksınız. Pürüzsüz hareket eden raylar ve 
yumuşak kapanan raflar, hassas cam ve 
porselenlerinizi ani hareketlerden korur.

TFT ekranlı kumanda paneli üzerinden sekiz 
yıkama programı ve beş opsiyon sınırsızca 
ayarlanabilir. Yoğun kirli tencereleri alt rafa ve 
narin cam bardakları aynı zamanda üst rafa 
güvenle yerleştirin. Kapak kapatıldığında, kalan 
yıkama süresi zemine yansıtılır. Esnek menteşeli 
ürünlerde ise, zemine makinenin çalışmakta 
olduğunu belirten bir bilgi ışığı yansıtılır.     
Yenilikçi Zeolit teknolojisi, A+++ verimlilik sınıfını* 
mümkün hale getirir, tam yüklü bir makineyi 
saatten kısa sürede temizler ve hassas 
kadehlerinizi daha düşük sıcaklıkta kurutarak 
korur.

* A+++ ila D arasında enerji verimlilik sınıfında.

400 serisi bulaşık makineleri 
filmimizi web sitemizde izleyin.

Derinden aydınlatmayı
tecrübe edin
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 400 serisi bulaşık makinemizin mükemmel aydınlatılmış iç bölmesi
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Seçkin, sağduyulu, ince
ve etkili 200 serisi bulaşık
makineleri.



Neredeyse her seçeneğe sahip bulaşık makineleri. 

İki farklı yükseklik, iki farklı genişlik, altı program ve 
sınırsızca seçilebilen üç opsiyon ile tamamen 
ankastre. Büyük veya uzun parçaları da 
yerleştirebileceğiniz esnek sepetin yüksekliğini 
kolayca ayarlayabilirsiniz. Kurutma işlemine yardımcı 
olan ve enerji tasarrufu sağlayan Zeolit içeren 
bulaşık makineleri de mevcuttur.                                                           
Bulaşık makinelerimizi tanımlayan ve kullanıcılarına 
fayda sağlayan diğer özellikler, pürüzsüz hareket 
eden raylar, TFT ekran ve kalan sürenin zemine 
yansıtılmasıdır.

Eşsiz bas aç fonksiyonu, makinenin kulpsuz 
kapağının mutfak tasarımınızda kaybolmasını sağlar.

200 serisi
Bulaşık makineleri
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 200 serisi bulaşık makineleri
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139200 serisi bulaşık makineleri

Ankastre mükemmellik

200 serisi bulaşık makinelerinin her biri, birçok 
fonksiyonla akıllı bir şekilde tasarlanmıştır. 
Bazılarında, değerli yemek takımlarınız pürüzsüz 
hareket eden rayların üzerinde kayar. 

Esnek bir sepet sisteminden, katlanabilir 
dikmelerden ve alanın en iyi şekilde kullanılmasını 
sağlayan ve erişiminizi kolaylaştıran uzatılabilir ve 
yüksekliği ayarlanabilir bir üst sepetten de 
faydalanabileceksiniz. Buna Home Connect 
seçeneğini de eklediğinizde, bulaşık makinenizi 
özgürce uzaktan kontrol edebilirsiniz. 

Bu modern ve detayları düşünülmüş bulaşık 
makineleri, enerji verimliliğine de yansır; 
makinelerin tümü, etkileyici bir şekilde A++ veya 
A+++* sınıfındadır.

* A+++ ila D arasında enerji verimlilik sınıfında.
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200 serisi bulaşık makinelerimize web 
sitemizde göz atın.

Beklentileri geride bırakan 
bulaşık bakımı
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Mükemmel birliktelik

Gaggenau çamaşır makinesi ve kurutma 
makinesini ister solo isterseniz üst üste 
konumlandırarak, gayet modern, işlevsel ve 
yaratıcı bir iç mekan tasarımı elde edebilirsiniz. 
Etkileyici tasarımı ve kullanım kolaylığının yanı 
sıra Gaggenau çamaşır makinesi ve kurutma 
makinesi hem hızlı hem de verimli çalışarak 
büyük oranda zaman ve enerji tasarrufu sağlar. 
Gaggenau çamaşır makinesi 9 kg yıkama 
kapasitesi ve IDOS akıllı dozajlama sistemi ile 
deterjan ve yumuşatıcıyı otomatik olarak ve 
gerektiği kadar kullanır. Aynı zamanda Home 
Connect özelliği ile uzaktan kontrolün yanı sıra 
deterjan ve yumuşatıcı miktar takibi imkanı sunar. 

Otomatik yük sensörü, özel leke programı, hızlı 
yıkama özellikleri ile giysilerinizi korur. Gaggenau 
kurutma makinesi 8 kg kapasitesi ile bu 
mükemmel birlikteliği tamamlar. Isı sensörleri ile 
çamaşırlarınızı korur. Her iki ürün de özel 
aydınlatmalı büyük tambur, LCD ekranları ile 
farklarını ortaya koyar.

Çamaşır ve kurutma
makineleri
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Fırınlar

Ocaklar

Havalandırma

Soğutcular

Şarap dolapları

Bulaşık makineleri

Cihazlara genel
bakış



Isıtma çekmecesi

WS 461
Genişlik 60 cm
Yükseklik 14 cm
6 kişilik yemek takımı
Net hacim 19 l

Isıtma çekmecesi

WS 482
Genişlik 76 cm
Yükseklik 21 cm 
10 kişilik yemek takımı
Net hacim 38 l

Vakum çekmecesi

DV 461/061**

Isıtma çekmecesi

WS 462
Genişlik 60 cm
Yükseklik 29 cm
12 kişilik yemek takımı
Net hacim 51 l

Fırın

BO 480/481 
Genişlik 76 cm
Pirolitik temizleme
17 ısıtma metodu
Otomatik programlar
3 noktalı çekirdek ısı ölçer,
çevirme şişi ve fırın taşı fonksiyonu 
Net hacim 110 l
Enerji verimlilik sınıfı: A*

Kombi buharlı fırın

BS 484/485 
Genişlik 76 cm
Sabit su bağlantısı ve su çıkışı
Tam otomatik temizleme sistemi 
Sous-vide pişirme, ızgara, nem 
seviyesi ile kombine edilebilen 
sıcak hava
Otomatik programlar
3 noktalı çekirdek ısı ölçer
Net hacim 50 l
Enerji verimlilik sınıfı: A*

Kombi mikrodalga fırın

BM 484/485
Genişlik 76 cm
Izgara fonksiyonu ile
mikrodalga ve fırın
Net hacim 36 l

Çiftli fırın

BX 480/481 
Genişlik 76 cm
Pirolitik temizleme
17 ısıtma metodu
3 noktalı çekirdek ısı ölçer,
çevirme şişi ve fırın taşı fonksiyonu 
Net hacim 2 x 110 l
Enerji verimlilik sınıfı: A*

Fırın

BO 470/471 
Genişlik 60 cm
Pirolitik temizleme
17 ısıtma metodu
Otomatik programlar
3 noktalı çekirdek ısı ölçer,
çevirme şişi ve fırın taşı fonksiyonu 
Net hacim 76 l
Enerji verimlilik sınıfı: A*

Fırın

BO 450/451 
Genişlik 60 cm
Pirolitik temizleme
13 ısıtma metodu
Otomatik programlar
3 noktalı çekirdek ısı ölçer,
fırın taşı fonksiyonu
Net hacim 76 l
Enerji verimlilik sınıfı: A*

Fırın

BO 420/421 
Genişlik 60 cm
Pirolitik temizleme
9 ısıtma metodu
Fırın taşı fonksiyonu
Net hacim 76 l
Enerji verimlilik sınıfı: A*

Kombi buharlı fırın

BS 450/451/454/455 ■ 

Genişlik 60 cm
Çıkarılabilir 1,7 l su tankları
Tam otomatik temizleme sistemi 
Sous-vide pişirme, ızgara, nem 
seviyesi ile kombine edilebilen 
sıcak hava
Otomatik programlar
3 noktalı çekirdek ısı ölçer
Net hacim 50 l
Enerji verimlilik sınıfı: A*

Kombi mikrodalga fırın

BM 450/451/454/455 ■
Genişlik 60 cm
Izgara fonksiyonu ile 
mikrodalga ve fırın
Net hacim 36 l

Tam otomatik espresso 
makinesi

CM 470 
Genişlik 60 cm
Sabit su bağlantısı ve su çıkışı 
İçecekler kişiselleştirilebilir ve 
hafızaya kaydedilebilir

Tam otomatik espresso 
makinesi

CM 450 
Genişlik 60 cm
İçecekler kişiselleştirilebilir ve 
hafızaya kaydedilebilir

Kombi buharlı fırın

BS 470/471/474/475 ■ 

Genişlik 60 cm
Sabit su bağlantısı ve su çıkışı
Tam otomatik temizleme sistemi 
Sous-vide pişirme, ızgara, nem 
seviyesi ile kombine edilebilen 
sıcak hava
Otomatik programlar
3 noktalı çekirdek ısı ölçer
Net hacim 50 l
Enerji verimlilik sınıfı: A*

Genişlik 60 cm
Yükseklik 14 cm
Vakum havuzu içinde ve dışında 
vakumlama için 3 seviye
Hemyüzey montaj ile tam ankastre 
seçeneği
Maksimum yük 10 kg
Net hacim 8 l

400 serisi fırınlar
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■ Üstten veya alttan kumanda  
 seçeneği mevcuttur

 Home Connect

* Enerji verimlilik sınıfı: A+++ ila D 
enerji verimlilik sınıfı aralığında

** 400 ve 200 serisi için uygun

Espresso makinesi, ısıtma 
çekmecesi ve vakum çekmecesi 
hariç tüm 400 serisi ürünler için 
kapı yönü sağa ya da sola açılır 
olarak tercih edilmelidir.

Renk seçenekleri
400 serisi ürünlerin tümü şu renk seçenekleriyle sunulur:

Cam yüzey ardında,
Gaggenau Antrasit

Cam yüzey ardında, 
Çelik



Fırın

BOP 220/221 
Genişlik 60 cm
Pirolitik temizleme
9 ısıtma metodu
Fırın taşı fonksiyonu
Net hacim 76 l
Enerji verimlilik sınıfı: A*

Fırın

BOP 210/211 
Genişlik 60 cm
Katalitik kaplama
9 ısıtma metodu
Fırın taşı fonksiyonu
Net hacim 76 l
Enerji verimlilik sınıfı: A*

Fırın

BOP 250/251 
Genişlik 60 cm
Pirolitik temizleme
13 ısıtma metodu
Otomatik programlar
3 noktalı çekirdek ısı ölçer ve fırın 
taşı fonksiyonu
Net hacim 76 l
Enerji verimlilik sınıfı: A*

Kombi buharlı fırın

BSP 250/251 
Genişlik 60 cm
Çıkarılabilir 1,7 l su tankı 
Sous-vide pişirme, ızgara, nem 
seviyesi ile kombine edilebilen 
sıcak hava
Otomatik programlar
3 noktalı çekirdek ısı ölçer
Net hacim 50 l
Enerji verimlilik sınıfı: A*

Kombi buharlı fırın

BSP 270/271 
Genişlik 60 cm
Sabit su bağlantısı ve su çıkışı
Tam otomatik temizleme sistemi 
Sous-vide pişirme, ızgara, nem 
seviyesi ile kombine edilebilen 
sıcak hava
Otomatik programlar
3 noktalı çekirdek ısı ölçer
Net hacim 50 l
Enerji verimlilik sınıfı: A*

Kombi buharlı fırın

BSP 260/261 
Genişlik 60 cm
Sabit su bağlantısı ve su çıkışı 
Sous-vide pişirme, ızgara, nem 
seviyesi ile kombine edilebilen 
sıcak hava
Otomatik programlar
3 noktalı çekirdek ısı ölçer
Net hacim 50 l
Enerji verimlilik sınıfı: A*

Buharlı fırın

BSP 220/221 
Genişlik 60 cm
Çıkarılabilir 1,7 l su tankı
Sous-vide pişirme
Basınçsız buharda pişirme
Net hacim 58 

Mikrodalga fırın

BMP 224/225
Genişlik 60 cm
Mikrodalga ve ızgara
Net hacim 21 l

Kombi mikrodalga fırın

BMP 250/251
Genişlik 60 cm
Izgara fonksiyonu ile
mikrodalga ve fırın
Net hacim 36 l

Tam otomatik espresso 
makinesi

CMP 250
Genişlik 60 cm
İçecekler kişiselleştirilebilir

Tam otomatik espresso 
makinesi

CMP 270 
Genişlik 60 cm
Sabit su bağlantısı ve su çıkışı
İçecekler kişiselleştirilebilir

Isıtma çekmecesi

WSP 221
Genişlik 60 cm
Yükseklik 14 cm
6 kişilik yemek takımı
Net hacim 20 l

Isıtma çekmecesi

WSP 222
Genişlik 60 cm
Yükseklik 29 cm
12 kişilik yemek takımı
Net hacim 52 l

Vakum çekmecesi

DVP 221
Genişlik 60 cm
Yükseklik 14 cm
Bölmenin içinde ve dışında 
vakumlama için 3 seviye 
Maksimum yük 10 kg
Net hacim 8 l

200 serisi fırınlar



Fırın

EB 333 
Genişlik 90 cm
Pirolitik temizleme
17 ısıtma metodu
3 noktalı çekirdek ısı ölçer, 
çevirme şişi ve fırın taşı fonksiyonu 
Otomatik programlar
Net hacim 83 l
Enerji verimlilik sınıfı: A*
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Renk seçenekleri
200 serisi ürünlerin tümü şu renk seçenekleriyle sunulur:

Gaggenau Antrasit Gaggenau Metalik Gaggenau Gümüş

  Home Connect

* Enerji verimlilik sınıfı: A+++ ila D 
enerji verimlilik sınıfı aralığında

Espresso makinesi, ısıtma 
çekmecesi ve vakum çekmecesi 
hariç tüm 200 serisi ürünler için 
kapı yönü sağa ya da sola açılır 
olarak tercih edilmelidir.

EB 333 Fırın



Çekirdek ısı ölçer Çevirme şişi Fırın taşı

Teleskopik sürgü sistemi Emaye ızgara tepsisi

Emaye

Emaye fırın tepsisi

Emaye

Gastronorm tandır kabı Gastronorm tepsi

Paslanmaz çelik, GN 1/3 
Delikli/Deliksiz 

Gastronorm tepsi

Paslanmaz çelik, GN 2/3 
Delikli/Deliksiz

Tel ızgara

Krom kaplamalı

Cam tepsi Pişirme kabı

Paslanmaz çelik
Delikli/Deliksiz
Kombi buharlı fırın için

Pişirme kabı

Yapışmaz
Delikli/Deliksiz
Kombi buharlı fırın için
 

Gastronorm uyarlayıcı

Siyah kontrol düğmeleri

EB 333 için

Pizza küreği

2’li set

Tel ızgara

Kombi buharlı fırın için

3 katlı teleskopik sürgü 
sistemi
Kombi buharlı fırın için

Aksesuarlar
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Sınırsız yüzeyli indüksiyonlu 
ocak

CX 492 ■
Genişlik 90 cm
Tek parça büyük pişirme yüzeyi
TFT dokunmatik ekran
Pişirme kaplarını serbest 
konumlandırma

Sınırsız yüzeyli indüksiyonlu 
ocak 

CX 482 ■ 
Genişlik 80 cm
Tek parça büyük pişirme yüzeyi
TFT dokunmatik ekran
Pişirme kaplarını serbest 
konumlandırma

Vario flex indüksiyonlu ocak

VI 492 ■
Genişlik 90 cm
5 pişirme alanı
Tezgah üstü veya hemyüzey montaj
Tezgah alnına monte edilebilen 
kontrol düğmeleri
 

Asansörlü tezgah aspiratörü 

AL 400 ■
Genişlik 120/90 cm
Kullanılmıyorken tezgah içine 
tamamen gizlenir
Tezgah üstü veya hemyüzey montaj
Enerji verimlilik sınıfı: emme motoru 
AR 400 142 ile bir konfigürasyonda 
A+*

Vario tezgah aspiratörü

VL 414 ■
Genişlik 11 cm
Tezgah üzerinde verimli 
havalandırma sistemi
Tezgah üstü veya hemyüzey montaj
Öne monte kontrol düğmesi
Enerji verimlilik sınıfı: emme motoru 
AR 403 122 ile bir konfigürasyonda 
A+*

400 serisi Vario ocaklar

Vario gazlı ocak

VG 425 ■
Genişlik 38 cm
2 ocak gözü
Tam elektronik güç seviyesi 
kontrolü
Tezgah üstü veya hemyüzey montaj
Tezgah alnına monte edilebilen 
kontrol düğmeleri

Vario Teppan Yaki

VP 414 ■ 

Vario elektrikli ızgara

VR 414 ■ 

Vario flex indüksiyonlu ocak 

VI 482 ■
Genişlik 80 cm
4 pişirme alanı
Tezgah üstü veya hemyüzey montaj
Tezgah alnına monte edilebilen 
kontrol düğmeleri

Vario flex indüksiyonlu ocak

VI 414 ■ 

Vario gazlı ocak

VG 491 ■ 

Vario flex indüksiyonlu ocak

VI 422 ■ 
Genişlik 38 cm
2 pişirme alanı
Tezgah üstü veya hemyüzey montaj 
Tezgah alnına monte edilebilen 
kontrol düğmeleri

Vario flex indüksiyonlu ocak

VI 462 ■ 
Genişlik 60 cm
4 pişirme alanı
Tezgah üstü veya hemyüzey montaj
Tezgah alnına monte edilebilen 
kontrol düğmeleri

Genişlik 38 cm
1 pişirme alanı
Wok tavası ve wok ayağı ile ideal 
kullanım
Tezgah üstü veya hemyüzey montaj
Tezgah alnına monte edilebilen 
kontrol düğmeleri

Genişlik 90 cm
5 ocak gözü
Wok gözü ile
Tam elektronik güç seviyesi kontrolü
Tezgah üstü veya hemyüzey montaj
Tezgah alnına monte edilebilen kontrol 
düğmeleri

Vario gazlı wok

VG 415 ■ 
Genişlik 38 cm
1 wok gözü
Tam elektronik güç seviyesi 
kontrolü
Tezgah üstü veya hemyüzey montaj
Tezgah alnına monte edilebilen 
kontrol düğmeleri

Genişlik 38 cm
Bir adet sert krom çelik yüzey
Tam sıcaklık kontrolü
Tezgah üstü veya hemyüzey montaj
Tezgah alnına monte edilebilen 
kontrol düğmeleri

Genişlik 38 cm
2 pişirme alanı
Açık döküm ızgara ve lav taşları
Tezgah üstü veya hemyüzey montaj
Tezgah alnına monte edilebilen 
kontrol düğmeleri
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400 serisi ocaklar

Sınırsız yüzeyli indüksiyonlu 
ocak

CX 492 ■
Genişlik 90 cm
Tek parça büyük pişirme yüzeyi
TFT dokunmatik ekran
Pişirme kaplarını serbest 
konumlandırma

Sınırsız yüzeyli indüksiyonlu 
ocak

CX 492 ▲
Genişlik 90 cm
Tek parça büyük pişirme yüzeyi
TFT dokunmatik ekran
Pişirme kaplarını serbest 
konumlandırma

Sınırsız yüzeyli indüksiyonlu 
ocak

CX 482 ■
Genişlik 80 cm
Tek parça büyük pişirme yüzeyi
TFT dokunmatik ekran
Pişirme kaplarını serbest 
konumlandırma

Sınırsız yüzeyli indüksiyonlu 
ocak

CX 482 ▲
Genişlik 80 cm
Tek parça büyük pişirme yüzeyi
TFT dokunmatik ekran
Pişirme kaplarını serbest 
konumlandırma

Gazlı ocak

CG 492 

Tasarım seçenekleri
▲ Çerçevesiz
■ Paslanmaz çelik çerçeve 
● Paslanmaz çelik kumanda
paneli

  Home Connect
* A++ ila E arasında enerji 

verimlilik sınıfı

Genişlik 100 cm
5 ocak gözü
Paslanmaz çelik kumanda 
düğmeleri
Tam elektronik güç seviyesi 
kontrolü
Tezgah üstü veya hemyüzey montaj
Tezgah alnına monte edilebilen 
kontrol düğmeleri



Vario gazlı ocak

VG 264 ••
Genişlik 60 cm
4 ocak gözü
Siyah kumanda paneli ve 
aydınlatmalı düğmeler

Vario gazlı ocak

VG 232 ••
Genişlik 28 cm
2 ocak gözü
Siyah kumanda paneli ve 
aydınlatmalı düğmeler

Vario gazlı wok

VG 231 ••
Genişlik 28 cm
Bir wok gözü
Siyah kumanda paneli ve
aydınlatmalı düğme

Vario Teppan Yaki

VP 230 ••
Genişlik 28 cm
1 metal yüzey
Hassas sıcaklık kontrolü
Siyah kumanda paneli ve 
aydınlatmalı düğme

Vario elektrikli ızgara

VR 230 ••
Genişlik 28 cm
2 ayrı kontrol edilebilen alan
Açık döküm ızgara ve lav taşları
Siyah kumanda paneli ve 
aydınlatmalı düğmeler

Vario tezgah aspiratörü

VL 200 ••
Genişlik 15 cm
Tezgah üzerine entegre verimli 
havalandırma sistemi
Siyah kumanda paneli ve 
aydınlatmalı düğme
Enerji verimlilik sınıfı: A+*

200 serisi Vario ocaklar

Vario flex indüksiyonlu ocak

VI 242 ••
Genişlik 40 cm
2 pişirme alanı
Siyah kumanda paneli ve 
aydınlatmalı düğmeler

Vario flex indüksiyonlu ocak

VI 232 ••
Genişlik 28 cm
2 pişirme alanı
Siyah kumanda paneli ve 
aydınlatmalı düğmeler

Vario gazlı ocak

VG 295
Genişlik 90 cm
5 ocak gözü
Wok gözü ile
Siyah kumanda paneli ve 
aydınlatmalı düğmeler

Vario flex indüksiyonlu ocak

VI 262 •• 
Genişlik 60 cm
4 pişirme alanı
Siyah kumanda paneli ve 
aydınlatmalı düğmeler
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200 serisi ocaklar

Flex indüksiyonlu ocak

CI 283 ▲ ■ 
Genişlik 80 cm
5 pişirme alanı
Twist-Pad manyetik kumanda 
düğmesi

Flex indüksiyonlu ocak

CI 282 ▲ ■
Genişlik 80 cm
4 pişirme alanı
Twist-Pad manyetik kumanda 
düğmesi

Flex indüksiyonlu ocak

CI 272 ▲ ■
Genişlik 70 cm
4 pişirme alanı
Twist-Pad manyetik kumanda 
düğmesi

Flex indüksiyonlu ocak

CI 292 ▲ ■ 
Genişlik 90 cm
5 pişirme alanı
Twist-Pad manyetik kumanda 
düğmesi

Flex indüksiyonlu ocak

CI 262 ▲ ■ 
Genişlik 60 cm
4 pişirme alanı
Twist-Pad manyetik kumanda 
düğmesi

İndüksiyonlu ocak

CI 261 ■
Genişlik 60 cm
4 pişirme alanı
Sensör kontrollü

Entegre havalandırma sistemli 
flex indüksiyonlu ocak

CV 282 ▲ ■
Genişlik 80 cm
4 pişirme alanı
Twist-Pad manyetik kumanda düğmesi
Enerji verimlilik sınıfı: A*

Cam seramik ocak

CE 291 ▲ ■
Genişlik 90 cm
5 pişirme alanı
Sensör kontrollü

Flex indüksiyonlu ocak

CI 290 ■ 
Genişlik 90 cm
3 pişirme alanı
Twist-Pad manyetik kumanda 
düğmesi

Gazlı ocak

CG 291
Width 90 cm
Genişlik 90 cm
5 ocak gözü
Mekanik güç ayarı
Wok gözü ile
Entegre kumanda düğmeleri

Gazlı ocak

CG 261
Genişlik 60 cm
4 ocak gözü
Mekanik güç ayarı
Wok gözü ile
Entegre kumanda düğmeleri

Cam seramik ocak

CE 261 ■ 
Genişlik 60 cm
4 pişirme alanı
Sensör kontrollü

Tasarım seçenekleri
▲ Çerçevesiz
■ Paslanmaz çelik çerçeve 
● Paslanmaz çelik kumanda
paneli

  Home Connect
* A++ ila E arasında enerji 

verimlilik sınıfı



Izgara tepsisi

Döküm alüminyum
Yapışmaz kaplama

Teppan Yaki tepsisi

Çok katmanlı özel alaşım

Wok tavası

Çok katmanlı metal

Aksesuarlar

Wok ayağı

Wok tavası için

Pişirme sensörü

Tencere iç sıcaklığını kontrol eder
Flex indüksiyonlu ocaklar için

Soket

Siyah cihaz kapağıSensörlü kızartma tavası

Paslanmaz çelik
Teflon kaplama
Pişirme bölgelerine uyacak şekilde 
4 boyut seçeneği: Ø 15, Ø 18, Ø 
21, Ø 28

Lav taşları

Yeniden doldurmak için

Siyah Twist-Pad
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400 serisi havalandırma cihazları 

Vario tavan havalandırması

AC 402
Filtre modülü
Boyutlar 80 x 40 cm
Paslanmaz çelik

Asansörlü tezgah aspiratörü

AL 400
Genişlik 120/90 cm
Paslanmaz çelik
Enerji verimlilik sınıfı:
Uzaktan kumandalı emme motoru 
AR 400 142 ile bir konfigürasyonda 
A* AL 400 121 için enerji verimliliği 
sınıfı yoktur

Ada davlumbaz

AI 442
Genişlik 160/120/100 cm Paslanmaz 
çelik
Enerji verimlilik sınıfı:
Uzaktan kumandalı emme motoru
AR 400 143 ile bir konfigürasyonda A

Vario tavan havalandırması

AC 462/482 
Kontrol modülü
Boyutlar 80 x 14 cm
Paslanmaz çelik
 

Vario tezgah aspiratörü 

VL 414
Genişlik 11 cm
Paslanmaz çelik
Diğer 400 serisi Vario cihazlar ile 
mükemmel kombinasyon
Enerji verimlilik sınıfı: Uzaktan 
kumandalı emme motoru AR 403 
122 ile bir konfigürasyonda A*

Duvar davlumbazı

AW 442
Genişlik 160/120/90 cm
Paslanmaz çelik
Enerji verimlilik sınıfı AW 442 190 / 
AW 442 120: A,
AW 442 160: Uzaktan kumandalı 
emme motoru AR 400 143 ile B*

Vario tavan havalandırması

AC 472 
Aydınlatma modülü
Boyutlar 80 x 14 cm
Paslanmaz çelik

Filtre modülü, kontrol modülleri ve aydınlatma modülü gibi ayrı bileşenlerle ayrı ayrı yapılandırılabilen 
modüler tavan havalandırması. Enerji verimlilik sınıfı (yalnızca AC 402): Uzaktan kumandalı emme motoru 
AR 400 142 ile bir konfigürasyonda B*
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200 serisi havalandırma cihazları

Tavan havalandırması       
asansörlü davlumbaz 

AC 270 
Genişlik 105 cm
Motorlu yükseklik ayarı
Gaggenau Siyah

Vario tezgah aspiratörü

VL 200 
Genişlik 15 cm
Gaggenau Siyah
Enerji verimlilik sınıfı: A*

Duvar davlumbazı

AW 240  
Genişlik 90 cm
Paslanmaz Çelik
Gaggenau Antrasit ön cam
Enerji verimlilik sınıfı: A*

Tavan havalandırması
Entegre davlumbaz 

AC 250 
Genişlik 120 cm
Gaggenau Bronz
Enerji verimlilik sınıfı: A+*

Ada davlumbaz 

AI 240  
Genişlik 90 cm
Paslanmaz Çelik
Gaggenau Antrasit ön cam
Enerji verimlilik sınıfı: A*

Duvar davlumbazı

AW 270 
Genişlik 90 cm
Düşey panel
Gaggenau Antrasit
Enerji verimlilik sınıfı: B*

Duvar davlumbazı

AW 250 
Genişlik 70/90 cm
Açılı panel
Gaggenau Antrasit
Enerji verimlilik sınıfı: A+*

Sürgülü aspiratör 

AF 210
Genişlik 90/60 cm
Paslanmaz çelik
Enerji verimlilik sınıfı: A*

Tavan havalandırması
Yüzeye monte

AC 230 
Genişlik 105 cm
Gaggenau Bronz

Sürgülü aspiratör 

AF 200
Genişlik 60 cm
Paslanmaz çelik
Enerji verimlilik sınıfı: B*

Gömme aspiratör 

AC 200
Genişlik 86/70/52 cm
Paslanmaz çelik ve cam
Üst dolap içine tamamen gizlenir 
Enerji verimlilik sınıfı: A++*

 Home Connect

* Enerji verimlilik sınıfı: A+++ ila D enerji verimlilik sınıfı aralığında



400 serisi Vario soğutucular

Vario soğutucu ve derin 
dondurucu

RY 492 
Niş genişliği 91,4 cm
Niş yüksekliği 213,4 cm
Kulpsuz tasarım
Yumuşak kapı kapanma sistemi
0°C’ye yakın taze tutma çekmecesi
Sabit su bağlantılı entegre buz 
makinesi
Sıcak beyaz, gözü rahatsız 
etmeyen LED aydınlatmalar
Net hacim 518 l
Enerji verimlilik sınıfı A++*

Vario soğutucu

RC 472    
Niş genişliği 76.2 cm
Niş yüksekliği 213.4 cm
Kulpsuz tasarım
Yumuşak kapı kapanma sistemi
0 °C taze tutma çekmecesi 
Sıcak beyaz, gözü rahatsız 
etmeyen LED aydınlatmalar
Net hacim 463 l
Enerji verimlilik sınıfı  A++*

Vario derin dondurucu

RF 461 
Niş genişliği 61 cm
Niş yüksekliği 213.4 cm
Kulpsuz tasarım
Yumuşak kapı kapanma sistemi
Entegre buz makinesi 
Sıcak beyaz, gözü rahatsız 
etmeyen LED aydınlatmalar
Net hacim 328 l
Enerji verimlilik sınıfı  A++*

Vario soğutucu ve derin 
dondurucu

RB 492 
Niş genişliği 91.4 cm
Niş yüksekliği 213.4 cm
Kulpsuz tasarım
Yumuşak kapı kapanma sistemi
0°C’ye yakın taze tutma çekmecesi
Sabit su bağlantılı entegre buz 
makinesi
Sıcak beyaz, gözü rahatsız 
etmeyen LED aydınlatmalar
Net hacim 521 l
Enerji verimlilik sınıfı  A++*

Vario soğutucu

RC 462 
Niş genişliği 61 cm
Niş yüksekliği 213.4 cm
Kulpsuz tasarım
Yumuşak kapı kapanma sistemi
0 °C taze tutma çekmecesi 
Sıcak beyaz, gözü rahatsız 
etmeyen LED aydınlatmalar
Net hacim 356 l
Enerji verimlilik sınıfı  A++*

Vario derin dondurucu

RF 411 
Niş genişliği 45.7 cm
Niş yüksekliği 213.4 cm
Kulpsuz tasarım
Yumuşak kapı kapanma sistemi
Entegre buz makinesi 
Sıcak beyaz, gözü rahatsız 
etmeyen LED aydınlatmalar
Net hacim 226 l
Enerji verimlilik sınıfı  A++*

Vario soğutucu ve derin 
dondurucu

RB 472 
Niş genişliği 76.2 cm
Niş yüksekliği 213.4 cm
Kulpsuz tasarım
Yumuşak kapı kapanma sistemi
0°C’ye yakın taze tutma çekmecesi
Sabit su bağlantılı entegre buz 
makinesi
Sıcak beyaz, gözü rahatsız 
etmeyen LED aydınlatmalar
Net hacim 418 l
Enerji verimlilik sınıfı  A++*

Vario derin dondurucu

RF 463 
Niş genişliği 61 cm
Niş yüksekliği 213.4 cm
Kulpsuz tasarım
Yumuşak kapı kapanma sistemi
Su ve buz pınarı için yaklaşma
sensörü ve aydınlatma
Net hacim 300 l
Enerji verimlilik sınıfı  A+*

  
Vario soğutucu

RC 492 
Niş genişliği 91.4 cm
Niş yüksekliği 213.4 cm
Kulpsuz tasarım
Yumuşak kapı kapanma sistemi
0 °C taze tutma çekmecesi 
Sıcak beyaz, gözü rahatsız 
etmeyen LED aydınlatmalar
Net hacim 567 l
Enerji verimlilik sınıfı  A++*

  
Vario derin dondurucu

RF 471 
Niş genişliği 76.2 cm
Niş yüksekliği 213.4 cm
Kulpsuz tasarım
Yumuşak kapı kapanma sistemi
Entegre buz makinesi 
Sıcak beyaz, gözü rahatsız 
etmeyen LED aydınlatmalar
Net hacim 429 l
Enerji verimlilik sınıfı  A++*
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200 serisi Vario soğutucular

Vario soğutucu ve derin 
dondurucu

RB 289 
Niş genişliği 56 cm
Niş yüksekliği 177.5 cm
0°C’ye yakın taze tutma çekmecesi 
dahil dört soğutma bölgesi
Net hacim 245 l
Enerji verimlilik sınıfı  A++*

Vario derin dondurucu

RF 287 
Niş genişliği 56 cm
Niş yüksekliği 177.5 cm
Net hacim 210 l
Enerji verimlilik sınıfı  A++*

Vario soğutucu ve derin 
dondurucu

RB 287 
Niş genişliği 56 cm
Niş yüksekliği 177.5 cm
Net hacim 258 l
Enerji verimlilik sınıfı  A++*

  
Vario soğutucu

RC 289
Niş genişliği 56 cm
Niş yüksekliği 177.5 cm
0°C’ye yakın taze tutma çekmecesi 
dahil üç soğutma bölgesi
Net hacim 302 l
Enerji verimlilik sınıfı  A++*

 Home Connect

* Enerji verimlilik sınıfı: A+++ ila D enerji verimlilik sınıfı aralığında



Soğutucu

RC 200 
Niş genişliği 60 cm
Niş yüksekliği 82 cm
Net hacim 137 l
Enerji verimlilik sınıfı  A++*

200 serisi soğutucular

Side-by-side

RS 295 
Niş genişliği 91.4 cm
Niş yüksekliği 178 cm
Solo, Gaggenau Antrasit cam 
kapılı,  0°C’ye yakın taze tutma 
çekmecesi ve su ve buz pınarı 
Net hacim 541 l
Enerji verimlilik sınıfı  A++*

Soğutucu ve derin
dondurucu

RB 282 
Niş genişliği 56 cm
Niş yüksekliği 177.5 cm
Tam ankastre
Dört soğutma bölgesi
İki adet 0°C’ye yakın taze tutma 
çekmecesi
Yumuşak kapı kapanma 
sistemi  Net hacim 223 l
Enerji verimlilik sınıfı  A+++*

Derin dondurucu

RF 200
Niş genişliği 60 cm
Niş yüksekliği 82 cm
Net hacim 98 l
Enerji verimlilik sınıfı  A+*

  
Soğutucu

RC 282 
Niş genişliği 56 cm
Niş yüksekliği 177.5 cm
Tam ankastre
Üç soğutma bölgesi
Üç adet 0°C’ye yakın taze tutma 
çekmecesi
Yumuşak kapı kapanma sistemi
Net hacim 284 l
Enerji verimlilik sınıfı  A+++*

 Home Connect

* Enerji verimlilik sınıfı: A+++ ila D enerji verimlilik sınıfı aralığında
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Aksesuarlar

Saklama kabı

Şeffaf kapaklı

Gastronorm tepsi, teflon

Yapışmaz, GN 1/3
Deliksiz

Gastronorm tepsi, paslanmaz 
çelik
Paslanmaz çelik, GN 1/3
Deliksiz

Tutma kolu, paslanmaz çelik

Gastronorm tepsi, teflon

Yapışmaz, GN 2/3
Deliksiz

Gastronorm tepsi, paslanmaz 
çelik
Paslanmaz çelik, GN 2/3
Deliksiz

Havalandırma menfezi

Aksesuarlar cihaza göre değişiklik 
gösterir

Paslanmaz çelik kapı ön 
paneli
Kulplu ve kulpsuz olarak mevcuttur 
Aksesuarlar cihaza göre değişiklik 
gösterir

Vario 400 serisi aksesuarlar

Vario 400 serisi, Vario 200 serisi, 200 serisi aksesuarlar



400 serisi Vario şarap dolapları

Tezgahaltı şarap dolapları

Vario şarap dolabı

RW 466 
Niş genişliği 61 cm
Niş yüksekliği 213,4 cm
Üç saklama bölgesi
Cam kapak, kulpsuz seçenek 
Yumuşak kapı kapanma sistemi
Önceden ayarlı beş ışık senaryosu
Sıcak beyaz, gözü rahatsız 
etmeyen LED aydınlatmalar 
Kapasite 99 şişe 
Enerji verimlilik sınıfı A**

Vario şarap dolabı

RW 414 
Niş genişliği 45,7 cm
Niş yüksekliği 213,4 cm
İki saklama bölgesi
Cam kapak, kulpsuz seçenek 
Yumuşak kapı kapanma sistemi
Önceden ayarlı beş ışık senaryosu
Sıcak beyaz, gözü rahatsız 
etmeyen LED aydınlatmalar
Kapasite 70 şişe
Enerji verimlilik sınıfı A**

Şarap dolabı

RW 404
Niş genişliği 60 cm
Niş yüksekliği 82 cm
İki saklama bölgesi
Tezgahaltı, paslanmaz çelik 
çerçeveli cam kapak
Sunum aydınlatması seçeneği 
Kapasite 34 şişe
Enerji verimlilik sınıfı A**

Şarap dolabı

RW 402
Niş genişliği 60 cm
Niş yüksekliği 82 cm
Bir saklama bölgesi
Tezgahaltı, paslanmaz çelik 
çerçeveli cam kapak
Sunum aydınlatması seçeneği 
Kapasite 42 şişe
Enerji verimlilik sınıfı A**

 Home Connect
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Havalandırma menfezi

Aksesuarlar cihaza göre değişiklik 
gösterir

Şişe rafı

Bölme aralarında şişelerin ideal 
bir şekilde saklanması için meşe 
şişe rafı

Sunum tepsisi

Karaf, şişe ve tütün malzemeleri 
için uygun

Paslanmaz çelik kapı ön 
paneli

Kulplu ve kulpsuz olarak mevcuttur 
Aksesuarlar cihaza göre değişiklik 
gösterir

Paslanmaz çelik kapak 
paneli

Kulplu ve kulpsuz olarak mevcuttur 
Aksesuarlar cihaza göre değişiklik 
gösterir

Şişe rafı

Tamamen açılabilir
Meşe ve alüminyum

Sunum ayağı

Meşe ve alüminyum

Tutma kolu

Paslanmaz çelik

Aksesuarlar

Vario 400 serisi aksesuarlar



400 serisi bulaşık makineleri

200 serisi bulaşık makineleri

Bulaşık makinesi

DF 480/481 
Genişlik 60 cm
8 program, 5 opsiyon
Mükemmel aydınlatmalı iç hazne 
Kalan süre projeksiyonu veya 
bilgilendirme  ışığı
Bas-aç fonksiyonu
Zeolit
Çok sessiz 43 dB
Enerji verimlilik sınıfı: A+++*

Bulaşık makinesi

DF 260/261 
Genişlik 60 cm
6 program, 3 opsiyon
Kalan süre projeksiyonu
Zeolit
Çok sessiz 42 dB
Enerji verimlilik sınıfı: A+++*

Bulaşık makinesi

DF 250/251 
Genişlik 60 cm
6 program, 3 opsiyon
Bilgilendirme  ışığı
Çok sessiz 44 dB
Enerji verimlilik sınıfı: A++*

Bulaşık makinesi

DF 250 
Genişlik 45 cm
6 program, 2 opsiyon
Kalan süre projeksiyonu
Çok sessiz 44 dB
Enerji verimlilik sınıfı: A+++*

Bulaşık makinesi

DF 270/271 
Genişlik 60 cm
6 program, 3 opsiyon
Kalan süre projeksiyonu veya 
bilgilendirme  ışığı
Basarak açma
Zeolit
Çok sessiz 42 dB
Enerji verimlilik sınıfı: A+++*

 Home Connect

* Enerji verimlilik sınıfı: A+++ ila D enerji verimlilik sınıfı 
aralığında.

60 cm genişliğinde bulaşık makineleri 86,5 cm ve 81,5 cm 
boyunda üniteler olarak mevcuttur. 45 cm genişliğindeki 
bulaşık makinesi 81,5 cm boyundadır.

Çamaşır makinesi

WM 260 
Genişlik 60 cm
Kapasite 9 kg
Enerji verimliliği sınıfı A+++

Kurutma makinesi

WT 260 
Genişlik 60 cm
Kapasite 8 kg
Enerji verimliliği sınıfı A+++

Çamaşır ve kurutma makineleri 
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Aksesuarlar

Kaşıklık çekmecesi

Pürüzsüz hareket eden raylar ile

Tutma kolu paslanmaz çelik

Tüm bulaşık makineleri için

Gümüş koruma kartuşu

Tüm bulaşık makineleri için

Kadeh yıkama ayaklığı

Uzun saplı kadehler için

Bardak yıkama sepeti



Soğutucu ve derin dondurucu cihazlar için örnek enerji etiketi:
Tüm derin dondurucu ve soğutucu alanlarının toplam kullanılabilir hacmine ek olarak, etiket 
cihazın ses değerlerini belirtmektedir. Enerji verimlilik sınıfı, bu cihazlar için özellikle önemlidir. 
Enerji verimlilik sınıfı ne yüksekse o ölçüde enerji masrafı azaltılabilir – bu cihazlar daimi 
kullanımda olduğundan bu önemli bir noktadır.

Anahtar

1  Enerji verimlilik sınıfı

2  Enerji tüketimi kWh/yıl (standart koşullar altında hesaplanmıştır)

3  Ses emilimi dB(A) re 1 PW

4  Tüm derin dondurucu alanlarının toplam hacmi

5  Tüm soğutucu alanlarının toplam hacmi

Mevcut Enerji Etiketi:
28 Şubat 2021’e kadar geçerli.

Enerji tasarruflu ev aletleri kullanarak, bütçenizin yanı sıra değerli kaynakları da korursunuz. Bu nedenle, yeni bir 
ev aleti alırken düşük enerji ve su tüketimi değerlerini göz önünde bulundurmalısınız. 1995’ten beri Avrupa enerji 
etiketi, ev aletlerinin enerji ve su tüketimi ile ilgili standart bilgilendirmeyi sağlamaktadır.
2012’den beri aşağıdaki tasarıma sahip olan enerji etiketi, ilgili cihazın verimlilik sınıfını belirtmektedir. Ayrıca, 
enerji ve su tüketiminin yanı sıra ses seviyesi ve kapasitesi ile ilgili dil bağımsız simgeler kullanarak ek bilgi sağla-
maktadır. Çamaşır makineleri ve bulaşık makineleri için mevcut enerji etiketi enerji ve su tüketimini, yıllık değerleri 
baz alarak vermektedir. Aşağıdaki mevcut enerji etiketini, soğutucu cihazlarımızdan bir örnek kullarak açıklaya-
cağız. 

1

2

345



167Enerji etiketi

Yeni enerji etiketlerinde en önemli değişiklik A+++ gibi “+” değerli enerji 
verimlilik sınıflarının kaldırılmasıdır. Gelecekte sınıflandırma A ile G arasın-
da yapılacaktır. Etiket sınıfına karar verilirken ve enerji tüketimi hesap-
lanırken yeni yöntemler kullanılacaktır. EU spesifikasyonlarına göre, 
etiketler mümkün olduğu ölçüde “ürünün gerçek hayat kullanımını dikkate 
almalı ve ortalama tüketici davranışını yansıtmalı”. Bu da demek oluyor ki, 
örneğin, çamaşır makineleri, kurutma makineleri ve bulaşık makineleri için 
enerji tüketimi yıllık olarak belirtilmek yerine her cihaz grubu için 100 
kullanım döngüsü için verilecektir. Bu cihazlar için test edilen etiket 
programının süresi de belirtilecek ve hatta çamaşır makineleri ve kurutma 
makineleri için aşılmaması gereken maksimum program süresi belirle-
necektir.

Çamaşır makineleri ve kurutma makinelerinin etiket test programları da 
değişmektedir. Yeni “Eco 40-60” programı cihaz panelinde bulunacaktır. 
Bulaşık makineleri için standart yerleşim düzeni değişecektir. Bu gibi 
sebeplerden dolayı mevcut enerji etiketini direkt olarak yeni enerji etike-
tine dönüştürmek mümkün değildir.
Ek olarak, ilave ürün bilgisine enerji etiketi üzerinde bulunan QR kod 
aracılığı ile direkt olarak ulaşabileceksiniz. QR kod sizi 1 Mart 2021 tarihi 
itibariyle EU tarafından yürütülen veritabanına aktaracaktır. Burada yeni 
enerji etiketi gerektiren tüm cihazların veri sayfalarını görebilecek ve 
indirebileceksiniz. Veritabanına internet üzerinden erişim de mümkündür. 
Enerji etiketi ile ilgili daha fazla bilgi için:
www.gaggenau.com

Soğutucu ve derin dondurucu cihazlar için örnek enerji etiketi:
Enerji sınıfı belirleme prosedürü artık daha kapsamlı. Cihaz tipi, operasyon prensibi, oda 
sıcaklığı, saklama alanlarının sayısı ve büyüklüğü hesaba alınmaktadır. Yeni enerji etiketindeki 
diğer unsurlar ise aynı kalmaktadır. Enerji tüketimi, yıllık tüketimde kWh olarak belirtilmeye 
devam etmektedir. Ayrıca etiket tüm soğutucu alanlarının ve derin dondurucu alanlarının toplam 
hacmi ve mevcut ise ses emilimi ve ses emilim sınıfı ile ilgili bilgi sağlamaktadır.

Anahtar

1  QR kod

2  Enerji verimlilik sınıfı

3  Enerji tüketimi kWh/yıl (yeni standart koşullarda hesaplanmıştır)

4   Ses emilimi dB(A) re 1 PW ve ses emilim sınıfı

5  Tüm derin dondurucu alanlarının toplam hacmi

6  Tüm soğutucu alanlarının toplam hacmi

Yeni Enerji Etiketi:
1 Mart 2021’den itibaren geçerli.

Son yıllardaki teknolojik gelişmeler, A+ ve üzeri etiket değerlerine sahip ürünler üzerine yoğunlaşılmasına yol 
açmıştır. Sonuç olarak etiket, önceden sağladığı satın alma kararı vermede yardımcı olma işlevini sağlayamaz du-
ruma gelmiştir. Kullanıcı davranışı gibi diğer temel koşullar da değişmiştir. Bu sebeple mevcut enerji etiketlerini 
yenileme ihtiyacı doğmuştur. Yeni enerji etiketine geçecek ilk ev aletleri çamaşır makineleri, kurutma makineleri, 
bulaşık makineleri, soğutucular ve şarap soğutucuları olacaktır.
1 Mart 2021 itibariyle bu cihazlar mağazada ya da online kanallarda satıldığında yeni enerji etiketine 
sahip olmalıdır. Bu bilgi nezdinde yeni enerji etiketlerinin cihazlara eklenmesi zorunlu olduğundan, gelecek enerji 
etiketleri ile ilgili bilgilendirme yapmak isteriz. 
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Home Connect, 
daha sofistike 
yaşam
Eviniz daima parmaklarınızın ucunda.

Yaşam ve evlerimiz her zamankinden daha da 
bağlantılı hale geliyor. Ev aletlerimiz her zaman 
müşterilerimizin olağanüstü yemekler yaratmasını 
sağlamıştır. Şimdi, dijital hizmetler mutfağı 
modern yaşam tarzlarımıza entegre ettikleri için 
bu prensibe değerli birer eklentidir.

Home Connect, ev aletinizle dijital, uzaktan ve 
sezgisel olarak iletişim kurmanızı sağlar. Örneğin 
meşgul şef, yemek pişirirken Alexa’dan bir fincan 
kahve hazırlamasını ve aspiratörü çalıştırmasını 
isteyebilir. Ayrıca fırını önceden ısıtabilir, bulaşık 
makinesini başlatabilir, dijital kullanım kılavuzlarını 
indirebilir ve bir teknisyenin mobil cihazınızdan 
arıza teşhisi yapmasını sağlayabilirsiniz.

Mutfaktaki ve mutfaktan uzaktaki zamanınızı 
geliştiren Home Connect. Diğer olanakları web 
sitemizde keşfedebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için: home-connect.com



Bizi ziyaret
edin

65 showroomumuz 
sizi bekliyor. Dünyamızı 
deneyimlemek için bir 
randevu ayarlamanız 
yeterli.
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 Amiral gemisi 
 Showroom
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Fark yaşamak için Gaggenau.

www.gaggenau.com  

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:51 34771 Ümraniye/İstanbul Q
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