
witgoed
vrijstaand
2013

KooKplaten

Magnetrons

Fornuizen

aFzuigKappen

Koel- en vriesKasten

vaatwassers

wasMachines en drogers



Inhoud

etna MaaKt 
Kwaliteit 

betaalbaar
ETNA zorgt ervoor dat kwaliteit en betaalbaarheid 

perfect samengaan. Of het nu gaat om kookplaten, 
ovens, vaatwassers, afzuigkappen of koelkasten, door 
de uitgebreide keuzemogelijkheden biedt ETNA altijd 
de juiste apparatuur. ETNA staat garant voor kwaliteit 

en jarenlang kookplezier!
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Kies je voor ETNA, dan kies  je voor ruim 155 jaar 

ervaring in het ontwikkelen van keukenapparatuur. 

Een nuchter, oer-Hollands merk met maar één doel 

voor ogen: kwaliteit binnen handbereik brengen van 

iedereen. Dat deden onze grondleggers, de befaamde 

ETNA-ijzergieters, met dezelfde passie voor je ouders 

en grootouders als wij dat nu voor jou doen. 

Maar hoe trots we ook zijn op onze rijke historie, we 

zijn nog enthousiaster over de toekomst. Elke dag 

opnieuw vertalen we de allerlaatste technieken naar 

nieuwe keukenapparaten die aan de strengste eisen op 

het gebied van design, vernieuwing, gebruiksgemak en 

betrouwbaarheid voldoen. Zo maken we waar wat we 

beloven: ETNA maakt kwaliteit betaalbaar. 

2 jaar volledige garantie

Een fornuis, koelkast of wasmachine koop je niet 

zomaar. Wij weten als geen ander dat je er jarenlang 

dag in dag uit plezier van wilt hebben. Een ETNA 

apparaat is daarom niet alleen mooi, modern en 

gebruiksvriendelijk, het is ook duurzaam. Je mag 

topkwaliteit van ons verwachten. Op alle vrijstaande 

apparaten van ETNA krijgt je daarom standaard 

2 jaar volledige fabrieksgarantie. De garantie 

dekt aantoonbare defecten in materiaal, fabricage 

en functioneren van onderdelen en is inclusief 

materiaalkosten, voorrijkosten en arbeidsloon.

*NB. Bovengenoemde bepalingen geven een deel van de service- en 
garantievoorwaarden weer. Voor de volledigheid en ter voorkoming 
van onduidelijkheden verwijzen wij je naar de officiële service- en 
garantievoorwaarden op onze website www.etna.nl/service of via 
ETNA-service: 0900 - 555 00 02.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn consumenten-
adviesprijzen, inclusief 21% BTW. De in deze brochure 
vermelde prijzen zijn voor sommige producten prijzen vanaf. 
De prijs kan afwijken doordat een product in verschillende 
kleuren en uitvoeringen leverbaar is.
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Historie

meer dan
155 jaar etna 

historie
Sinds de oprichting in 1856 is ETNA een begrip in Nederland.  
Het naar de bekende vulkaan genoemde familiebedrijf heeft 
meer dan een eeuw een belangrijke stempel gedrukt op de  

economie en cultuur van de stad Breda. Halverwege de  
twintigste eeuw groeide het bedrijf zo hard dat in bijna elke  

woning wel een ETNA te vinden was. Ruim 155 jaar later  
werkt ETNA nog steeds vol trots aan het realiseren van  

apparaten die perfect passen in iedere keuken  
én in elk budget! De geschiedenis in vogelvlucht:
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16 maart 1856: 
Cornelis Klep
start
‘De Etna’ 
ijzergieterij
in Breda.

‘De Etna’ specialiseert zich in kachels
en fornuizen en wordt Koninklijk onder 
de naam ‘Koninklijke IJzergieterijen 
en Emailleer fabrieken De Etna’.

Met de opvallende reclameborden 
en spraakmakende advertenties 
wordt de slogan: “in elk huis een 
Etna fornuis” bekend.

1856
1920

‘De Etna’ is 
de eerste in  
Nederland met 
elektrische  
koelkasten.

1933

1935

‘De Etna’ viert het 100 jarige
bestaan in Breda en is  absolute 
markt leider op het  gebied van 
 fornuizen en haarden.

1956

Nederland schakelt massaal 
over op aardgas en ‘De Etna’ 
breidt de productie uit met 
elektrische kachels  
en  fornuizen.

1966

De productie 
van ETNA 
verhuist van 
Breda naar Ulft.
Sindsdien richt 
ETNA zich met 
name op keuken-
apparatuur.

1983

ETNA gaat samen met de topmerken 
ATAG en Pelgrim en verhuist naar het 
nieuwe pand in Duiven.

2000

ETNA viert haar 150-jarig
jubileum en is marktleider 
in Nederland.

2006

2013
Tot op de dag van
vandaag maakt ETNA
kwaliteit betaalbaar voor 
iedereen.
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Zoon Frans Klep neemt het bedrijf 
over en bouwt in 1887 een nieuwe  
ijzergieterij aan de huidige  
Etnastraat.

1875

Daarom hebben we een eigen (gecertificeerd) laborato-
rium, een eigen ontwerpafdeling en een eigen test- 
centrum waar de meest ambitieuze specialisten 
werken. En die zijn allemaal even kritisch. Op zichzelf, 
maar ook op elkaar. Onze medewerkers werken met 
plezier bij ETNA en hun betrokkenheid is groot. Vanaf 
het eerste ontwerp tot het eindproduct in de keuken 
zorgen we hoogstpersoonlijk voor de allerbeste kwaliteit.

ETNA levert graag een bijdrage aan de kwaliteit
van onze leefomgeving
Bij de ontwikkeling van keukenapparatuur staan we 
natuurlijk ook stil bij de keuze van grondstoffen en 
materialen. Zo worden ETNA apparaten steeds zuiniger, 
duurzamer en dus milieuvriendelijker. Daarmee dragen 
we een steentje bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving. 
 
De milieubewuste apparaten zijn te herkennen aan het 
energiezuinige A+ label. Maar een echt groen huishouden 
gaat verder dan de aanschaf van milieuvriendelijke  
apparaten. Juist in de keuken staan apparaten die veel 
energie verbruiken. Door hier slim mee om te gaan  
kan veel energie worden bespaard. De ECO stand van 
de vaatwassers zorgt bijvoorbeeld voor een extra laag 
energieverbruik. Met zo min mogelijk water wast de 
vaatwasser de vaat blinkend schoon. Ook zijn er appa-
raten die zichzelf na gebruik automatisch uitschakelen.

Assortiment
We zijn trots op onze historie, maar kijken liever vooruit.
Daarbij stellen we onze klanten centraal. Om zo goed 
mogelijk aan de verschillende wensen van onze klanten 
te kunnen voldoen, biedt ETNA een uitgebreid assorti-
ment vrijstaande apparaten. Van slimme producten met 
een moderne vormgeving, optimale functionaliteit en 
een echt scherpe prijs tot geavanceerde apparatuur 
met een prachtige vormgeving, bijzondere prestaties en 
net wat meer luxe.

ETNA is overtuigend anders
Eigenwijs zijn we allemaal. Ook bij ETNA maken we 
heel eigen keuzes. Maar dan wel op basis van gezond 
verstand. Zo zijn wij ervan overtuigd dat mooie, stijlvolle 
en degelijke keukenapparaten helemaal niet duur 
hoeven te zijn. We werken steevast door aan het realiseren 
van producten waar onze klanten werkelijk behoefte 
aan hebben. Zo kunnen we onze belofte altijd blijven 
waarmaken: ETNA maakt kwaliteit betaalbaar.

De kenmerken van kwaliteit
Eén ding staat vast: elk ETNA-apparaat is van een 
hoogwaardige kwaliteit. En op het begrip kwaliteit
hebben we bij ETNA zo onze eigen visie. Een ETNA- 
apparaat dient niet alleen duurzaam te zijn, maar ook 
mooi, modern, gebruiksvriendelijk en vernieuwend. 

daarom kiezen voor
etna keukenapparatuur!
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Kookplaten



Kookplaten

5

vertrouwde
kwaliteit voor 
koken op gas
of elektrisch

Uitvoeringen
Let bij het kiezen van een kookplaat niet alleen op de 
verschillende vormen van koken maar ook op de diverse 
uitvoeringen. ETNA biedt diverse modellen in zowel wit 
als rvs. Bij de gaskookplaten zit het verschil met name in 
modellen met bandstalen of gietijzeren pandragers, de 
ontstekingswijze en aanwezigheid van een krachtige 
wokbrander.

Flessengas
Voor alle vrijstaande gaskookplaten is een ombouwset 
naar flessengas beschikbaar. Hierdoor is het mogelijk 
om de kookplaat eenvoudig aan te sluiten op een gasfles. 
Dit kan van pas komen bij gebruik in bijvoorbeeld een 
vakantiewoning.

Geïntegreerde vonkontsteking
De meeste gaskookplaten beschikken over een geïnte-
greerde vonkontsteking. Deze is in de bedieningsknop 
geïntegreerd. Door de knop in te drukken en om te draai-
en zijn de gasbranders in een handomdraai te ontsteken. 

Krachtige wokbrander
De luxe gaskookplaat EKP258VRVS is voorzien van een 
superkrachtige 3-rings wokbrander. Deze wokbrander 
heeft een zeer groot regelbereik en een vermogen van 
maximaal 3,8 kW. Er wordt standaard een gietijzeren 
wokring meegeleverd. Deze is perfect te gebruiken 
tijdens het koken met een wokpan met ronde bodem.

Koken op gas
Koken op gas is in Nederland nog altijd de meest 
populaire vorm van koken. Niet alleen omdat koken op 
gas een vertrouwde en snelle manier van koken is. Maar 
ook doordat de gasbrander een efficiënt en goed te 
regelen warmtebron is. Alle gaskookplaten zijn uitgerust 
met een vlambeveiliging. Die zorgt ervoor dat de 
gastoevoer wordt afgesloten als de vlam bijvoorbeeld 
uitwaait. Zo ontsnapt er nooit gas.

Elektrisch koken
ETNA heeft op het gebied van elektrisch koken verschil-
lende mogelijkheden. Een elektrische kookplaat is de 
voordeligste keuze. De verhoogde elektrische platen 
worden snel heet en koelen langzaam weer af. De 
bediening is door middel van draaiknoppen uiterst 
eenvoudig.

Keramisch koken
Een keramische kookplaat werkt eigenlijk hetzelfde als 
een elektrische kookplaat. In plaats van de ronde 
elektrische platen wordt de keramische glasplaat 
verwarmd door elektrische elementen, deze zorgen voor 
een gelijkmatige verhitting van de kookzones. De 
restwarmte-indicatie geeft aan of de zones nog te warm 
zijn om aan te raken en de vlakke glasplaat is makkelijk 
schoon te houden. 
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Kookplaten gas

530 580

60

• geïntegreerde vonkontsteking
• vangschaal wit
• tweedelige branders met geëmailleerde deksels (zt)
• twee bandstalen pandragers (zt)
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

• afmetingen (hxbxd) 60 x 580 x 530 mm
• 2 normale branders 1,75 kW
• 1 sterkbrander 3,00 kW
• 1 sudderbrander 1,00 kW

CS40N1FE  
ombouwset flessengas € 36,-

EKP227VWIT
EAN-code: 8715393114846
€ 169,-

EKP227VWIT  GASKOOKPLAAT MET VONKONTSTEKING
(58 CM)

540 580

60

580

• handmatige ontsteking
• vangschaal wit
• tweedelige branders met geëmailleerde deksels (zt)
• twee bandstalen pandragers (zt)
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
• luxe glazen sierdeksel (melkwit)

• afmetingen (hxbxd) 60 x 580 x 540 mm
• 2 normale branders 1,75 kW
• 1 sterkbrander 3,00 kW
• 1 sudderbrander 1,00 kW

CS40N1FE  
ombouwset flessengas € 36,-

EKP228HWIT
EAN-code: 8715393114853
€ 199,-

EKP228HWIT  GASKOOKPLAAT MET HANDONTSTEKING
(58 CM)
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Kookplaten gas

540 580

60

580

• geïntegreerde vonkontsteking
• vangschaal wit
• tweedelige branders met geëmailleerde deksels (zt)
• twee bandstalen pandragers (zt)
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
• luxe glazen sierdeksel (melkwit)

• afmetingen (hxbxd) 60 x 580 x 540 mm
• 2 normale branders 1,75 kW
• 1 sterkbrander 3,00 kW
• 1 sudderbrander 1,00 kW

CS40N1FE  
ombouwset flessengas € 36,-

EKP228VWIT
EAN-code: 8715393114877
€ 219,-

EKP228VWIT  GASKOOKPLAAT MET VONKONTSTEKING 
(58 CM)

540 580

60

580

• geïntegreerde vonkontsteking
• vangschaal rvs
• tweedelige branders met geëmailleerde deksels (zt)
• twee bandstalen pandragers (zt)
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
• luxe glazen sierdeksel (melkwit)

• afmetingen (hxbxd) 60 x 580 x 540 mm
• 2 normale branders 1,75 kW
• 1 sterkbrander 3,00 kW
• 1 sudderbrander 1,00 kW

CS40N1FE  
ombouwset flessengas € 36,-

EKP228VRVS
EAN-code: 8715393114860
€ 249,-

EKP228VRVS  GASKOOKPLAAT MET VONKONTSTEKING 
(58 CM)
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Kookplaten gas

540 580

60

580

• geïntegreerde vonkontsteking
• vangschaal wit
• tweedelige branders met matzwarte deksels
• twee gietijzeren pandragers (zt)
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
• luxe glazen sierdeksel (melkwit)

• afmetingen (hxbxd) 60 x 580 x 540 mm
• 2 normale branders 1,75 kW
• 1 sterkbrander 3,00 kW
• 1 sudderbrander 1,00 kW

CS40N1FE  
ombouwset flessengas € 36,-

EKP258VWIT
EAN-code: 8715393114891
€ 299,-

EKP258VWIT  GASKOOKPLAAT MET VONKONTSTEKING 
(58 CM)

540 580

60

580

• geïntegreerde vonkontsteking
• vangschaal rvs
• tweedelige branders met matzwarte deksels
• twee gietijzeren pandragers (zt)
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
• luxe glazen sierdeksel (melkwit)
• inclusief gietijzeren wokring

• afmetingen (hxbxd) 60 x 580 x 540 mm
• 2 normale branders 1,75 kW
• 1 wokbrander 3,80 kW
• 1 sudderbrander 1,00 kW

CS40W1FE  
ombouwset flessengas € 36,-

EKP258VRVS
EAN-code: 8715393114884
€ 339,-

EKP258VRVS  GASKOOKPLAAT MET WOKBRANDER 
(58 CM)
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Kookplaten elektrisch/keramisch

510 580

60

• 7 kookstanden per zone
• aan/uit indicatie kookzones
• bediening d.m.v. draaiknoppen

• kleur wit
• aansluitwaarde 5,00 kW
• afmetingen (hxbxd) 60 x 580 x 510 mm
• zone linksvoor ø 145 mm - 1000 W
• zone linksachter ø 180 mm - 1500 W
• zone rechtsvoor ø 180 mm - 1500 W
• zone rechtsachter ø 145 mm - 1000 W

 

EKP327WIT
EAN-code: 8715393110916
€ 229,-

EKP327WIT  ELEKTRO KOOKPLAAT 
(58 CM)

520 584

62

• 6 kookstanden per zone
• restwarmte indicatie per zone
• bediening d.m.v. draaiknoppen
• eenvoudig te reinigen door vlakke glasplaat

• kleur wit
• aansluitwaarde 5,80 kW
• afmetingen (hxbxd) 62 x 584 x 520 mm
• zone linksvoor ø 180 mm - 1700 W
• zone linksachter ø 145 mm - 1200 W
• zone rechtsvoor ø 145 mm - 1200 W
• zone rechtsachter ø 180 mm - 1700 W

 

EKP358WIT
EAN-code: 8715393118998
€ 459,-

EKP358WIT  KERAMISCHE KOOKPLAAT 
(58 CM)

520 584

62

• 6 kookstanden per zone
• restwarmte indicatie per zone
• bediening d.m.v. draaiknoppen
• eenvoudig te reinigen door vlakke glasplaat

• kleur rvs
• aansluitwaarde 5,80 kW
• afmetingen (hxbxd) 62 x 584 x 520 mm
• zone linksvoor ø 180 mm - 1700 W
• zone linksachter ø 145 mm - 1200 W
• zone rechtsvoor ø 145 mm - 1200 W
• zone rechtsachter ø 180 mm - 1700 W

 

EKP358RVS
EAN-code: 8715393118981
€ 519,-

EKP358RVS  KERAMISCHE KOOKPLAAT 
(58 CM)
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(Combi-) magnetrons
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(Combi-) magnetrons

eenvoudig 
opwarmen 
of uitgeBreid 
koken

Gebruiksgemak
Alle ETNA (combi-) magnetrons zijn d.m.v. draai- en 
druktoetsen eenvoudig te bedienen. Op het display kun je 
de gekozen instellingen gemakkelijk aflezen. Bij de 
keuze voor een (combi-) magnetron is ook de netto 
inhoud belangrijk. ETNA biedt de keuze uit compacte 
modellen van 17 liter, tot zeer ruime modellen met een 
inhoud van 20, 25 of zelfs 30 liter.

Veiligheid
Ook aan de veiligheid is gedacht. Alle (combi-) magne-
trons hebben een deurschakelaar die de functies 
uitschakelt op het moment dat de deur geopend wordt. 
Het kinderslot op de luxere modellen zorgt ervoor dat de 
bediening van de magnetron wordt geblokkeerd als deze 
functie is ingeschakeld.

Magnetron
Een solo magnetron zorgt voor een snelle en gelijkma-
tige verwarming van gerechten. Met een solo magnetron 
kun je eenvoudig ontdooien, opwarmen en koken. Het 
magnetronvermogen is bij alle ETNA magnetrons 
handmatig instelbaar.

Combi magnetron 
Een combi magnetron is een combinatie van een 
magnetron, grill en oven. Deze functies zijn afzonderlijk, 
maar ook gecombineerd te gebruiken. Met een combi 
magnetron kun je dus naast ontdooien en opwarmen ook 
uitgebreid bakken en grillen. De grill in een combi 
magnetron zorgt voor een bruin korstje op het gerecht. 
Een grillelement wordt vaak gebruikt bij het bereiden 
van vlees, maar is ook goed geschikt om bijvoorbeeld 
saucijzenbroodjes op te warmen. Deze worden dan 
lekker knapperig. De heteluchtfunctie in een combi  
magnetron zorgt voor een gelijkmatige circulatie van 
hete lucht. De ETNA combi magnetrons zijn snel op 
temperatuur en zorgen voor perfecte bakresultaten.
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Magnetrons

260

420 340

• inhoud 17 liter
• 5 magnetronstanden met snelstart
• draaiplateau ø 245 mm
• bediening d.m.v. draaiknoppen
• mechanische timer
• binnenruimte uitgevoerd in wit
• deurschakelaar

• kleur wit
• aansluitwaarde 1,25 kW
• afmetingen (hxbxd) 260 x 420 x 340 mm
• magnetronvermogen 100 - 700 W

 

ESM217WIT
EAN-code: 8715393112644
€ 69,-

ESM217WIT  SOLO MAGNETRON
(17 LITER)

• inhoud 17 liter
• 5 magnetronstanden met snelstart
• draaiplateau ø 245 mm
• bediening d.m.v. draaiknoppen
• mechanische timer
• binnenruimte uitgevoerd in wit
• deurschakelaar

• kleur zilvergrijs
• aansluitwaarde 1,25 kW
• afmetingen (hxbxd) 260 x 420 x 340 mm
• magnetronvermogen 100 - 700 W

 

ESM217ZIL
EAN-code: 8715393118950
€ 79,-

ESM217ZIL  SOLO MAGNETRON
(17 LITER)

260

420 340
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Magnetrons

258

433 312

• inhoud 20 liter
• 6 magnetronstanden met snelstart
• 8 automatische kookprogramma’s
• 2 automatische ontdooiprogramma’s
• draaiplateau ø 255 mm
• bediening d.m.v. draaiknoppen en druktoetsen
• digitale timer
• timer kan worden gebruikt als wekker
• klok met 24 uurs tijdsaanduiding
• binnenruimte uitgevoerd in wit
• kinderslot
• deurschakelaar

• kleur wit
• aansluitwaarde 1,25 kW
• afmetingen (hxbxd) 258 x 433 x 312 mm
• magnetronvermogen 80 - 800 W

 

ESM220WIT
EAN-code: 8715393118967
€ 89,-

ESM220WIT  SOLO MAGNETRON 
(20 LITER)

258

433 312

• inhoud 20 liter
• 6 magnetronstanden met snelstart
• 8 automatische kookprogramma’s
• 2 automatische ontdooiprogramma’s
• draaiplateau ø 255 mm
• bediening d.m.v. draaiknoppen en druktoetsen
• digitale timer
• timer kan worden gebruikt als wekker
• klok met 24 uurs tijdsaanduiding
• binnenruimte uitgevoerd in wit
• kinderslot
• deurschakelaar

• kleur zilvergrijs
• aansluitwaarde 1,25 kW
• afmetingen (hxbxd) 258 x 433 x 312 mm
• magnetronvermogen 80 - 800 W

 

ESM220ZIL
EAN-code: 8715393118974
€ 99,-

ESM220ZIL  SOLO MAGNETRON 
(20 LITER)
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(Combi-) magnetrons

300

510 430

• inhoud 25 liter
• 5 magnetronstanden met snelstart
• 8 automatische kookprogramma’s
• 2 automatische ontdooiprogramma’s
• 4 combinatiestanden mogelijk
• draaiplateau ø 315 mm
• bediening d.m.v. draaiknoppen en druktoetsen
• digitale timer
• timer kan worden gebruikt als wekker
• klok met 24 uurs tijdsaanduiding
• binnenruimte uitgevoerd in wit
• kinderslot
• deurschakelaar

• kleur wit
• aansluitwaarde 2,40 kW
• afmetingen (hxbxd) 300 x 510 x 430 mm
• magnetronvermogen 90 - 900 W
• grill 1100 W
• hetelucht 2400 W

 

ECM153WIT
EAN-code: 8715393112668
€ 149,-

ECM153WIT  COMBI MAGNETRON 
(25 LITER)

300

510 430

• inhoud 25 liter
• 5 magnetronstanden met snelstart
• 8 automatische kookprogramma’s
• 2 automatische ontdooiprogramma’s
• 4 combinatiestanden mogelijk
• draaiplateau ø 315 mm
• bediening d.m.v. draaiknoppen en druktoetsen
• digitale timer
• timer kan worden gebruikt als wekker
• klok met 24 uurs tijdsaanduiding
• binnenruimte uitgevoerd in rvs
• kinderslot
• deurschakelaar

• kleur zilvergrijs
• aansluitwaarde 2,40 kW
• afmetingen (hxbxd) 300 x 510 x 430 mm
• magnetronvermogen 90 - 900 W
• grill 1100 W
• hetelucht 2400 W

 

ECM153RVS
EAN-code: 8715393112675
€ 179,-

ECM153RVS  COMBI MAGNETRON
(25 LITER)
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(Combi-) magnetrons

300

510 430

• inhoud 25 liter
• 5 magnetronstanden met snelstart
• 8 automatische kookprogramma’s
• 2 automatische ontdooiprogramma’s
• 4 combinatiestanden mogelijk
• draaiplateau ø 315 mm
• bediening d.m.v. draaiknoppen en druktoetsen
• digitale timer
• timer kan worden gebruikt als wekker
• klok met 24 uurs tijdsaanduiding
• binnenruimte uitgevoerd in rvs
• kinderslot
• deurschakelaar

• kleur rvs
• aansluitwaarde 2,40 kW
• afmetingen (hxbxd) 300 x 510 x 430 mm
• magnetronvermogen 90 - 900 W
• grill 1100 W
• hetelucht 2400 W

 

ECM243RVS 
EAN-code: 8715393112651
€ 199,-

ECM243RVS  COMBI MAGNETRON 
(25 LITER)

340

520 510

• inhoud 30 liter
• 5 magnetronstanden met snelstart
• 8 automatische kookprogramma’s
• 2 automatische ontdooiprogramma’s
• 4 combinatiestanden mogelijk
• draaiplateau ø 315 mm
• bediening d.m.v. draaiknoppen en druktoetsen
• digitale timer
• timer kan worden gebruikt als wekker
• klok met 24 uurs tijdsaanduiding
• binnenruimte uitgevoerd in rvs
• kinderslot
• deurschakelaar

• kleur rvs
• aansluitwaarde 2,75 kW
• afmetingen (hxbxd) 340 x 520 x 510 mm
• magnetronvermogen 90 - 900 W
• grill 1100 W
• hetelucht 2500 W

 

ECM173RVS
EAN-code: 8715393107220
€ 229,-

ECM173RVS  COMBI MAGNETRON 
(30 LITER)
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Fornuizen
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Fornuizen

etna maakt
al ruim 155 jaar
oerdegelijke
fornuizen

Uitvoeringen
Let bij het kiezen van een fornuis niet alleen op de  
verschillende vormen van koken maar ook op de diverse 
uitvoeringen. ETNA biedt zowel 50 als 60 cm brede  
fornuizen in wit en rvs. De luxere modellen hebben  
gietijzeren pandragers en/of een digitaal display met 
uitschakelfunctie.

Flessengas
Voor vrijwel alle fornuizen met gaskookplaat is een 
ombouwset naar flessengas beschikbaar. Hierdoor is het 
mogelijk om het fornuis eenvoudig aan te sluiten op een 
gasfles. Dit kan van pas komen bij gebruik in bijvoorbeeld 
een vakantiewoning.

Geïntegreerde vonkontsteking
De meeste fornuizen met een gaskookplaat beschikken 
over een geïntegreerde vonkontsteking. Deze is in de 
bedieningsknop geïntegreerd. Door de knop in te drukken 
en om te draaien zijn de gasbranders in een handomdraai 
te ontsteken. 

Krachtige wokbrander
De luxe fornuizen EFG689VWIT en EFG689VRVS zijn 
voorzien van een superkrachtige 3-rings wokbrander. Deze 
wokbrander heeft een zeer groot regelbereik en een vermo-
gen van maximaal 3,8 kW. Er wordt standaard een giet-
ijzeren wokring meegeleverd. Deze is perfect te gebruiken 
tijdens het koken met een wokpan met ronde bodem.

Gas/gas fornuizen
Dit type fornuis kenmerkt zich door een gaskookplaat 
met traditionele gasoven. De gasbrander onder in de 
oven zorgt voor een zeer snelle opwarming. De lucht-
vochtigheid in een gasoven is relatief hoog, dit zorgt voor 
perfecte bakresultaten. Een fornuis met gasoven heeft 
geen elektrische aansluiting nodig.

Gas/elektro fornuizen
De gasfornuizen met een elektrische oven zijn er in twee 
soorten; de conventionele oven, die beschikt over 
onder- en bovenwarmte en een grill. En de hetelucht 
oven, deze beschikt naast de standaardfuncties over een 
ventilator in de achterwand. Dit zorgt voor een snelle en 
gelijkmatige bereiding van gerechten.

Elektro & Keramisch/elektro
ETNA biedt een tweetal fornuizen met zowel een 
elektrisch oven- als kookgedeelte. Een groot voordeel is 
dat er geen gasaansluiting nodig is. Bovendien zorgt het 
gladde oppervlak van het elektrische of keramische 
kookgedeelte voor extra schoonmaakgemak.
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Fornuizen (50 cm)

849-
874

600
500

• handmatige ontsteking
• twee bandstalen pandragers
• gasoven temperatuurbereik 150 - 270 ºC
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

• kleur wit
• afmetingen (hxbxd) 849/874 x 500 x 600 mm
• 2 normale branders 1,75 kW
• 1 sterkbrander 3,00 kW
• 1 sudderbrander 1,00 kW

 

EFG409HWIT
EAN-code: 8715393119681
€ 379,-

EFG409HWIT  GAS/GAS FORNUIS 
(50 CM)

849-
874

1423

600
500

• handmatige ontsteking
• twee bandstalen pandragers
• conventionele oven met grill
• 4 ovenprogramma’s: onder-en bovenwarmte, 

onderwarmte, bovenwarmte en grill
• energielabel B
• ovenverlichting
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
• geëmailleerde sierdeksel

• kleur wit
• aansluitwaarde 2,00 kW
• afmetingen (hxbxd) 849/874 x 500 x 600 mm
• 2 normale branders 1,75 kW
• 1 sterkbrander 3,00 kW
• 1 sudderbrander 1,00 kW

CS41N1FE  
ombouwset flessengas € 36,-

EFG609HWIT
EAN-code: 8715393119704
€ 339,-

EFG609HWIT  GAS/ELEKTRO FORNUIS 
(50 CM)

600
500

849-
874

1423

• 7 kookstanden per zone
• aan/uit indicatie kookzones
• conventionele oven met grill
• 4 ovenprogramma’s: onder-en bovenwarmte, 

onderwarmte, bovenwarmte en grill
• energielabel B
• ovenverlichting
• geëmailleerde sierdeksel

• kleur wit
• aansluitwaarde 7,00 kW
• afmetingen (hxbxd) 849/874 x 500 x 600 mm
• zone linksvoor ø 145 mm - 1000 W
• zone linksachter ø 180 mm - 1500 W
• zone rechtsvoor ø 180 mm - 1500 W
• zone rechtsachter ø 145 mm - 1000 W

 

EFE509WIT
EAN-code: 8715393119674
€ 359,-

EFE509WIT  ELEKTRO/ELEKTRO FORNUIS 
(50 CM)
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Fornuizen (60 cm)

849-
874

1423

600
600

• handmatige ontsteking
• twee bandstalen pandragers
• gasoven temperatuurbereik 145 - 270 ºC
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
• opbergvak met klep
• geëmailleerde sierdeksel

• kleur wit
• afmetingen (hxbxd) 849/874 x 600 x 600 mm
• 2 normale branders 1,75 kW
• 1 sterkbrander 3,00 kW
• 1 sudderbrander 1,00 kW

 

EFG469HWIT
EAN-code: 8715393119698
€ 419,-

EFG469HWIT  GAS/GAS FORNUIS 
(60 CM)

849-
874

1423

600
600

• geïntegreerde vonkontsteking
• twee bandstalen pandragers
• conventionele oven met grill
• 4 ovenprogramma’s: onder-en bovenwarmte, 

onderwarmte, bovenwarmte en grill
• energielabel B
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
• geëmailleerde sierdeksel

• kleur  wit
• aansluitwaarde 2,00 kW
• afmetingen (hxbxd) 849/874 x 600 x 600 mm
• 2 normale branders 1,75 kW
• 1 sterkbrander 3,00 kW
• 1 sudderbrander 1,00 kW

CS41N1FE  
ombouwset flessengas € 36,-

EFG659VWIT
EAN-code: 8715393119711
€ 359,-

EFG659VWIT  GAS/ELEKTRO FORNUIS 
(60 CM)

849-
874

1423

600
600

• geïntegreerde vonkontsteking
• twee bandstalen pandragers
• conventionele oven met grill
• 4 ovenprogramma’s: onder-en bovenwarmte, 

onderwarmte, bovenwarmte en grill
• energielabel A
• ovenverlichting
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
• opbergvak met klep
• geëmailleerde sierdeksel

• kleur  wit
• aansluitwaarde 2,00 kW
• afmetingen (hxbxd) 849/874 x 600 x 600 mm
• 2 normale branders 1,75 kW
• 1 sterkbrander 3,00 kW
• 1 sudderbrander 1,00 kW

CS41N1FE  
ombouwset flessengas € 36,-

EFG669VWIT
EAN-code: 8715393119735
€ 389,-

EFG669VWIT  GAS/ELEKTRO FORNUIS 
(60 CM)
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Fornuizen (60 cm)

849-
874

1426

600
600

• geïntegreerde vonkontsteking
• twee bandstalen pandragers
• conventionele oven met grill
• 4 ovenprogramma’s: onder-en bovenwarmte, 

onderwarmte, bovenwarmte en grill
• energielabel A
• ovenverlichting
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
• opbergvak met klep
• luxe glazen sierdeksel (melkwit)

• kleur  rvs
• aansluitwaarde 2,00 kW
• afmetingen (hxbxd) 849/874 x 600 x 600 mm
• 2 normale branders 1,75 kW
• 1 sterkbrander 3,00 kW
• 1 sudderbrander 1,00 kW

CS41N1FE  
ombouwset flessengas € 36,-

EFG669VRVS
EAN-code: 8715393119728
€ 449,-

EFG669VRVS  GAS/ELEKTRO FORNUIS 
(60 CM)

849-
874

1426

600
600

• geïntegreerde vonkontsteking
• twee bandstalen pandragers
• hetelucht oven met grill
• 5 ovenprogramma’s: onder-en bovenwarmte, 

hetelucht, grill, ventilator + grill en 
ontdooifunctie

• energielabel A
• ovenverlichting
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
• digitaal display met in- en uitschakelfunctie
• opbergvak met klep
• luxe glazen sierdeksel (melkwit)

• kleur  wit
• aansluitwaarde 2,30 kW
• afmetingen (hxbxd) 849/874 x 600 x 600 mm
• 2 normale branders 1,75 kW
• 1 sterkbrander 3,00 kW
• 1 sudderbrander 1,00 kW

CS41N1FE  
ombouwset flessengas € 36,-

EFG679VWIT
EAN-code: 8715393119759
€ 439,-

EFG679VWIT  GAS/ELEKTRO FORNUIS 
(60 CM)

849-
874

1426

600
600

• geïntegreerde vonkontsteking
• twee bandstalen pandragers
• hetelucht oven met grill
• 5 ovenprogramma’s: onder-en bovenwarmte, 

hetelucht, grill, ventilator + grill en 
ontdooifunctie

• energielabel A
• ovenverlichting
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
• digitaal display met in- en uitschakelfunctie
• opbergvak met klep
• luxe glazen sierdeksel (melkwit)

• kleur  rvs
• aansluitwaarde 2,30 kW
• afmetingen (hxbxd) 849/874 x 600 x 600 mm
• 2 normale branders 1,75 kW
• 1 sterkbrander 3,00 kW
• 1 sudderbrander 1,00 kW

CS41N1FE  
ombouwset flessengas € 36,-

EFG679VRVS
EAN-code: 8715393119742
€ 499,-

EFG679VRVS  GAS/ELEKTRO FORNUIS 
(60 CM)
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Fornuizen (60 cm)

600
600

849-
874

1426

• geïntegreerde vonkontsteking
• twee gietijzeren pandragers
• hetelucht oven met grill
• 8 ovenprogramma’s: onder-en bovenwarmte, 

hetelucht, ventilator + onderwarmte, grill, 
grill + bovenwarmte,  grill + bovenwarmte + 
ventilator en ontdooifunctie

• energielabel A
• ovenverlichting
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
• digitaal display met in- en uitschakelfunctie
• opbergvak met klep
• luxe glazen sierdeksel (melkwit)
• gietijzeren wokring

• kleur  wit
• aansluitwaarde 3,20 kW
• afmetingen (hxbxd) 849/874 x 600 x 600 mm
• 2 normale branders 1,75 kW
• 1 wokbrander 3,80 kW
• 1 sudderbrander 1,00 kW

CS41W1FE  
ombouwset flessengas € 36,-

EFG689VWIT
EAN-code: 8715393119766
€ 599,-

EFG689VWIT  GAS/ELEKTRO FORNUIS 
MET WOK (60 CM)

600
600

849-
874

1426

• geïntegreerde vonkontsteking
• twee gietijzeren pandragers
• hetelucht oven met grill
• 8 ovenprogramma’s: onder-en bovenwarmte, 

hetelucht, ventilator + onderwarmte, grill, 
grill + bovenwarmte,  grill + bovenwarmte + 
ventilator en ontdooifunctie

• energielabel A
• ovenverlichting
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
• digitaal display met in- en uitschakelfunctie
• opbergvak met klep
• luxe glazen sierdeksel (melkwit)
• gietijzeren wokring

• kleur  rvs
• aansluitwaarde 3,20 kW
• afmetingen (hxbxd) 849/874 x 600 x 600 mm
• 2 normale branders 1,75 kW
• 1 wokbrander 3,80 kW
• 1 sudderbrander 1,00 kW

CS41W1FE  
ombouwset flessengas € 36,-

EFG689VRVS
EAN-code: 8715393117441
€ 619,-

EFG689VRVS  GAS/ELEKTRO FORNUIS 
MET WOK (60 CM)

849-
874

600
600

• 6 kookstanden per zone
• restwarmte indicatie per zone
• conventionele oven met grill
• 4 ovenprogramma’s: onder-en bovenwarmte, 

onderwarmte, bovenwarmte en grill
• energielabel A
• ovenverlichting
• digitaal display met in- en uitschakelfunctie
• opbergvak met klep

• kleur wit
• aansluitwaarde 8,30 kW
• afmetingen (hxbxd) 849/874 x 600 x 600 mm
• zone linksvoor ø 180 mm - 1800 W
• zone linksachter ø 145 mm - 1200 W
• zone rechtsvoor ø 145 mm - 1200 W
• zone rechtsachter ø 180 mm - 1800 W

 

EFK769WIT
EAN-code: 8715393119773
€ 599,-

EFK769WIT  KERAMISCH/ELEKTRO 
FORNUIS (60 CM)
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Afzuigkappen

krachtig,
stil en
eenvoudig
te Bedienen

Recirculatie
Soms is het naar buiten afvoeren van kookdampen niet 
mogelijk of is er geen mechanische ventilatie in de 
keuken aanwezig. De oplossing is het toepassen van 
recirculatie op een gemotoriseerde afzuigkap. De 
afzuigkap filtert de kookdampen met behulp van een 
koolstoffilter en blaast de schone lucht weer terug de 
keuken in. Deze koolstoffilters moeten periodiek 
vervangen worden.

Aluminium cassettefilters
De onderbouw afzuigkappen van ETNA zijn voorzien van 
2 aluminium cassettefilters. Deze vetfilters zijn eenvou-
dig uitneembaar en gemakkelijk schoon te houden.

Onderhoud
Een afzuigkap krijgt het in de keuken zwaar te verduren. 
Vet, vocht en warmte eisen het uiterste van de afzuigkap 
en ook al houd je deze goed schoon, toch zullen kleine 
onderdelen zoals lampjes en vetfilters een keer vervan-
gen moeten worden. Om snel en eenvoudig het juiste 
onderdeel te kunnen leveren heeft ETNA de website 
www.etna.nl/service. Hier kun je snel en gemakkelijk 
bijna alle benodigde onderdelen nabestellen.

Gemotoriseerd
Een onderbouw afzuigkap neemt weinig ruimte in beslag 
en is eenvoudig onder een keukenkastje te plaatsen. De 
gemotoriseerde modellen voeren de lucht naar buiten af 
of blazen de gefilterde lucht met behulp van koolstof-
filters terug de keuken in. De ETNA afzuigkappen zijn op 
drie verschillende snelheden in te stellen en voorzien 
van aluminium cassettefilters.

Motorloos
Indien de afzuigkap wordt aangesloten op een centraal 
afzuigsysteem, zoals dat vaak voorkomt in
appartementen en nieuwbouwwoningen, dan is een 
motorloze afzuigkap de juiste keuze. Een motorloze 
ETNA afzuigkap filtert de lucht en voert deze met behulp 
van de mechanische ventilatie af naar buiten. Deze 
afzuigkappen zijn voorzien van een elektrische klep die 
het afvoerkanaal perfect afsluit.
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Afzuigkappen

495

150

500
600

125

495

150

500
600

125

• geschikt voor centraal afzuigsysteem
• afvoer aan bovenzijde
• 2 aluminium cassettefilters
• elektrisch bedienbare klep voor open en dicht
• inklapbaar glazen dampscherm

• diameter afvoer 125 mm
• aansluitwaarde 28 W
• verlichting 1 x 28 W halogeen

• geschikt voor centraal afzuigsysteem
• afvoer aan bovenzijde
• 2 aluminium cassettefilters
• elektrisch bedienbare klep voor open en dicht
• inklapbaar glazen dampscherm

• diameter afvoer 125 mm
• aansluitwaarde 28 W
• verlichting 1 x 28 W halogeen

TO100EWT
EAN-code: 8715393121110
€ 99,-

TO100ERVS
EAN-code: 8715393121103
€ 109,-

TO100EWT  TRENDLINE MOTORLOZE ONDERBOUW 
AFZUIGKAP (60 CM)

TO100ERVS  TRENDLINE MOTORLOZE ONDERBOUW 
AFZUIGKAP (60 CM)
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Afzuigkappen

495

150

500
600

125

• geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
• afvoer naar boven of achter
• 2 aluminium cassettefilters
• 1 thermisch beveiligde motor
• 3 snelheden
• inklapbaar glazen dampscherm

• diameter afvoer 125 mm
• aansluitwaarde 163 W
• verlichting 1 x 28 W halogeen
• max. afzuigcapaciteit 196 m³/h
• geluidsniveau (min.-max.) 45 - 64 dB(A)

• koolstoffilter (1x) EKF003 € 10,-/st.

TO200EWT
EAN-code: 8715393121134
€ 119,-

TO200EWT  TRENDLINE ONDERBOUW 
AFZUIGKAP (60 CM)

495

150

500
600

125

• geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
• afvoer naar boven of achter
• 2 aluminium cassettefilters
• 1 thermisch beveiligde motor
• 3 snelheden
• inklapbaar glazen dampscherm 

• diameter afvoer 125 mm
• aansluitwaarde 163 W
• verlichting 1 x 28 W halogeen
• max. afzuigcapaciteit 196 m³/h
• geluidsniveau (min.-max.) 45 - 64 dB(A)

• koolstoffilter (1x) EKF003 € 10,-/st.

TO200ERVS
EAN-code: 8715393121127
€ 129,-

TO200ERVS  TRENDLINE ONDERBOUW 
AFZUIGKAP (60 CM)
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Afzuigkappen

505

150

600

120

• geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
• afvoer naar boven of achter
• 2 aluminium cassettefilters
• 1 thermisch beveiligde motor
• 3 snelheden
• glazen dampscherm

• diameter afvoer 125 -120 mm
• aansluitwaarde 166 W
• verlichting 2 x 28 W halogeen
• max. afzuigcapaciteit 152 m³/h
• geluidsniveau (min.-max.) 45 – 62 dB(A)

• koolstoffilter (1x) 31028 € 12,-/st.

TO250TWT
EAN-code: 8715393121066
€ 139,-

TO250TWT  AVANCE ONDERBOUW 
AFZUIGKAP (60 CM)

505

150

600

120

• geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
• afvoer naar boven of achter
• 2 aluminium cassettefilters
• 1 thermisch beveiligde motor
• 3 snelheden
• glazen dampscherm

• diameter afvoer 125 -120 mm
• aansluitwaarde 166 W
• verlichting 2 x 28 W halogeen
• max. afzuigcapaciteit 152 m³/h
• geluidsniveau (min.-max.) 45 – 62 dB(A)

• koolstoffilter (1x) 31028 € 12,-/st.

TO250TRVS
EAN-code: 8715393121059
€ 159,-

TO250TRVS  AVANCE ONDERBOUW 
AFZUIGKAP (60 CM)
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Afzuigkappen

TO300TWT  AVANCE ONDERBOUW 
AFZUIGKAP 2 MOTOREN (60 CM)

TO300TRVS  AVANCE ONDERBOUW 
AFZUIGKAP 2 MOTOREN (60 CM)

TO400TRVS  AVANCE ONDERBOUW 
AFZUIGKAP 2 MOTOREN (60 CM)

505

150

600

120

505

150

600

120

505

150

600

120

• geschikt voor afvoer naar buiten en 
recirculatie

• afvoer naar boven of achter
• 2 aluminium cassettefilters
• 2 thermisch beveiligde motoren
• 3 snelheden
• glazen dampscherm

• diameter afvoer 125 -120 mm
• aansluitwaarde 276 W
• verlichting 2 x 28 W halogeen
• max. afzuigcapaciteit 244 m³/h
• geluidsniveau (min.-max.) 55 – 66 dB(A)

• koolstoffilter (2x) 31028 € 12,-/st.

• geschikt voor afvoer naar buiten en 
recirculatie

• afvoer naar boven of achter
• 2 aluminium cassettefilters
• 2 thermisch beveiligde motoren
• 3 snelheden
• glazen dampscherm

• diameter afvoer 125 -120 mm
• aansluitwaarde 276 W
• verlichting 2 x 28 W halogeen
• max. afzuigcapaciteit 244 m³/h
• geluidsniveau (min.-max.) 55 – 66 dB(A)

• koolstoffilter (2x) 31028 € 12,-/st.

• geschikt voor afvoer naar buiten en 
recirculatie

• afvoer naar boven of achter
• 2 aluminium cassettefilters
• 2 thermisch beveiligde motoren
• 3 snelheden
• inklapbaar glazen dampscherm

• diameter afvoer 125 -120 mm
• aansluitwaarde 260 W
• verlichting (spots) 2 x 20 W halogeen
• max. afzuigcapaciteit 244 m³/h
• geluidsniveau (min.-max.) 55 – 66 dB(A)

• koolstoffilter (2x) 31028 € 12,-/st.

TO300TWT
EAN-code: 8715393121080
€ 159,-

TO300TRVS
EAN-code: 8715393121073
€ 179,-

TO400TRVS
EAN-code: 8715393121097
€ 239,-
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Koel- en vrieskasten
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Koel- en vrieskasten

koel- en
vrieskasten in 
alle formaten en 
uitvoeringen 

Doordachte indeling
De ETNA koel- en vrieskasten hebben glazen draag-
plateaus, transparante deurbakjes en groentelades. De 
glazen draagplateaus zijn sterk, krasvrij en gemakkelijk 
te reinigen. Daarnaast zijn ze zeer eenvoudig in hoogte te 
verstellen. Dit biedt je alle vrijheid om de koelkast naar 
eigen inzicht in te delen.

Energieklasse
Kies je voor een koel- of vrieskast van ETNA, dan kies je 
voor een laag energieverbruik. Alle modellen hebben 
minimaal een A+ of zelfs een A++ energielabel en zijn 
daardoor extra zuinig. Dit is beter voor het milieu en 
goed voor je portemonnee. 

Diverse modellen
ETNA heeft een ruim assortiment vrijstaande koel- en 
vrieskasten. Op welk model de keuze valt, hangt vaak 
helemaal af van je gezinssamenstelling en hoevaak je 
per week boodschap doet. Houd er rekening mee dat je 
per persoon wekelijks ongeveer 50 liter aan koelruimte 
en 15 liter vriesruimte nodig hebt.

Formaten
Bij ETNA heb je de keuze uit diverse formaten en 
uitvoeringen, zowel met als zonder vriesvak. De tafel-
model koel- en vrieskasten zijn standaard 85 cm hoog en 
verkrijgbaar in de breedtematen 49 en 55 cm. De 
kastmodellen zijn er in de hoogtematen 143 en 180 cm 
en zijn standaard 55 cm breed. Bedenk dus van te voren 
goed hoeveel ruimte je beschikbaar hebt.
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Koel- en vrieskasten

847

494 494

• energieklasse A+
• totale netto inhoud 102 liter
• heldere binnenverlichting
• 3 glazen draagplateaus
• 1 groentelade
• deur met verwisselbare draairichting

• aansluitwaarde 118 W
• afmetingen (hxbxd) 847 x 494 x 494 mm
• klimaatklasse N-ST (16-38°C)
• verbruik per 24 uur 0,33 kWh
• geluidsniveau 43 dB(A)

 

EKK0842WIT
EAN-code: 8715393118776
€ 199,-

EKK0842WIT  TAFELMODEL KOELER 
(49 CM)

847

494 494

• energieklasse A+
• totale netto inhoud 96 liter
• netto inhoud koelgedeelte 86 liter
• netto inhoud vriesgedeelte 10 liter
• heldere binnenverlichting
• 2 glazen draagplateaus
• 1 groentelade
• vier sterren vriesvak
• deur met verwisselbare draairichting

• aansluitwaarde 90 W
• afmetingen (hxbxd) 847 x 494 x 494 mm
• klimaatklasse N-ST (16-38°C)
• verbruik per 24 uur 0,58 kWh
• invriescapaciteit 2 kg/24h
• geluidsniveau 43 dB(A)

 

EKV0842WIT
EAN-code: 8715393118783
€ 219,-

EKV0842WIT  TAFELMODEL KOELKAST 
(49 CM)

847

494 494

• energieklasse A+
• totale netto inhoud 65 liter
• 3 transparante vrieslades
• vier sterren vriesgedeelte
• deur met verwisselbare draairichting

• aansluitwaarde 90 W
• afmetingen (hxbxd) 847 x 494 x 494 mm
• klimaatklasse N-ST (16-38°C)
• verbruik per 24 uur 0,48 kWh
• invriescapaciteit 3,5 kg/24h
• geluidsniveau 43 dB(A)

 

EVV0842WIT
EAN-code: 8715393118790
€ 199,-

EVV0842WIT  TAFELMODEL VRIEZER 
(49 CM)
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Koel- en vrieskasten

850

550 580

• energieklasse A+
• totale netto inhoud 130 liter
• heldere binnenverlichting
• 3 glazen draagplateaus
• 1 groentelade
• deur met verwisselbare draairichting

• aansluitwaarde 80 W
• afmetingen (hxbxd) 850 x 550 x 580 mm
• klimaatklasse ST (16-38°C)
• verbruik per 24 uur 0,31 kWh
• geluidsniveau 41 dB(A)

 

EKK0852WIT
EAN-code: 8715393118806
€ 249,-

EKK0852WIT  TAFELMODEL KOELER 
(55 CM)

850

550 580

• energieklasse A++
• totale netto inhoud 130 liter
• heldere binnenverlichting
• 3 glazen draagplateaus
• 1 groentelade
• deur met verwisselbare draairichting

• aansluitwaarde 80 W
• afmetingen (hxbxd) 850 x 550 x 580 mm
• klimaatklasse ST (16-38°C)
• verbruik per 24 uur 0,25 kWh
• geluidsniveau 41 dB(A)

 

EKK0853WIT
EAN-code: 8715393118813
€ 269,-

EKK0853WIT  TAFELMODEL KOELER 
(55 CM)

850

550 580

• energieklasse A+
• totale netto inhoud 118 liter
• netto inhoud koelgedeelte 103 liter
• netto inhoud vriesgedeelte 15 liter
• heldere binnenverlichting
• 2 glazen draagplateaus
• 1 groentelade
• vier sterren vriesvak
• deur met verwisselbare draairichting

• aansluitwaarde 80 W
• afmetingen (hxbxd) 850 x 550 x 580 mm
• klimaatklasse N (16-32°C)
• verbruik per 24 uur 0,48 kWh
• invriescapaciteit 2 kg/24h
• geluidsniveau 41 dB(A)

 

EKV0852WIT
EAN-code: 8715393118844
€ 259,-

EKV0852WIT  TAFELMODEL KOELKAST 
(55 CM)
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Koel- en vrieskasten

850

550 580

• energieklasse A+
• totale netto inhoud 85 liter
• 4 transparante vrieslades
• vier sterren vriesgedeelte
• deur met verwisselbare draairichting

• aansluitwaarde 80 W
• afmetingen (hxbxd) 850 x 550 x 580 mm
• klimaatklasse N (16-32°C)
• verbruik per 24 uur 0,49 kWh
• invriescapaciteit 4 kg/24h
• geluidsniveau 41 dB(A)

 

EVV0852WIT
EAN-code: 8715393118851
€ 259,-

EVV0852WIT  TAFELMODEL VRIEZER 
(55 CM)

1430

550 580

• energieklasse A+
• totale netto inhoud 240 liter
• heldere binnenverlichting
• 5 glazen draagplateaus
• 1 groentelade
• deur met verwisselbare draairichting
• geschikt voor side-by-side combinatie met 

vriezer EVV1432WIT

• aansluitwaarde 90 W
• afmetingen (hxbxd) 1430 x 550 x 580 mm
• klimaatklasse ST (16-38°C)
• verbruik per 24 uur 0,36 kWh
• geluidsniveau 42 dB(A)

 

EKK1432WIT
EAN-code: 8715393118820
€ 339,-

EKK1432WIT  KOELER 
(55 CM)

1430

550 580

• energieklasse A+
• totale netto inhoud 170 liter
• 6 transparante vrieslades
• vier sterren vriesgedeelte
• deur met verwisselbare draairichting
• geschikt voor side-by-side combinatie met 

koeler EKK1432WIT

• aansluitwaarde 85 W
• afmetingen (hxbxd) 1430 x 550 x 580 mm
• klimaatklasse N (16-32°C)
• verbruik per 24 uur 0,61 kWh
• invriescapaciteit 8 kg/24h
• geluidsniveau 42 dB(A)

 

EVV1432WIT
EAN-code: 8715393118868
€ 359,-

EVV1432WIT  VRIEZER 
(55 CM)
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Koel- en vrieskasten

1430

550 580

• energieklasse A+
• totale netto inhoud 212 liter
• netto inhoud koelgedeelte 171 liter
• netto inhoud vriesgedeelte 41 liter
• heldere binnenverlichting
• 4 glazen draagplateaus
• 1 groentelade
• vier sterren vriesgedeelte
• deur met verwisselbare draairichting

• aansluitwaarde 80 W
• afmetingen (hxbxd) 1430 x 550 x 580 mm
• klimaatklasse N (16-32°C)
• verbruik per 24 uur 0,62 kWh
• invriescapaciteit 2 kg/24h
• geluidsniveau 42 dB(A)

 

EKT1432WIT
EAN-code: 8715393118837
€ 339,-

EKT1432WIT  DUBBELDEURS KOEL-VRIESCOMBINATIE 
(55 CM)

1800

554 551

• energieklasse A+
• totale netto inhoud 268 liter
• netto inhoud koelgedeelte 195 liter
• netto inhoud vriesgedeelte 73 liter
• heldere binnenverlichting
• 4 glazen draagplateaus
• 1 groentelade
• 3 transparante vrieslades
• vier sterren vriesgedeelte
• deur met verwisselbare draairichting

• aansluitwaarde 105 W
• afmetingen (hxbxd) 1800 x 554 x 551 mm
• klimaatklasse N-ST (16-38°C)
• verbruik per 24 uur 0,69 kWh
• invriescapaciteit 3,5 kg/24h
• geluidsniveau 41 dB(A)

 

EKV1801WIT
EAN-code: 8715393116222
€ 419,-

EKV1801WIT  DUBBELDEURS KOEL-VRIESCOMBINATIE 
(55 CM)
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Vaatwassers



Vaatwassers
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stil, zuinig,
water-
Besparend
en... schoon!

Gebruiksgemak
De capaciteit van vaatwassers wordt aangegeven in het 
aantal couverts. Een couvert is het servies dat je per 
persoon gebruikt bij een voor-, hoofd-, en nagerecht. De 
ETNA vaatwassers hebben een capaciteit van 6 tot maar 
liefst 14 couverts. De vaatwassers hebben neerklapbare 
rekjes en een bovenkorf die in hoogte verstelbaar is. Dit 
maakt het in- en uitpakken extra makkelijk. 

Energieklasse
Kies je voor een vrijstaande vaatwasser van ETNA, dan 
kies je voor een laag energieverbruik. Vrijwel alle 
modellen hebben een A+ energielabel en zijn daardoor 
extra zuinig. Dit is beter voor het milieu en goed voor je 
portemonnee. 

Diverse modellen
Een vrijstaande vaatwasser is gemakkelijk toe te voegen 
aan zowel een nieuwe als bestaande keuken. Omdat elke 
keuken anders is, heeft ETNA naast de standaard 45 en 
60 cm brede modellen, een compacte tafelmodel 
vaatwasser. Deze is dankzij zijn breedte van 55 cm 
perfect te combineren met een tafelmodel koelkast. 
Ideaal voor kleine huishoudens of voor in de bijkeuken. 
ETNA vaatwassers zijn van alle gemakken voorzien. Zo 
beschikken de meeste modellen over een elektronische 
bediening, uitgestelde start functie en diverse program-
ma’s en reinigingstemperaturen. 
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Vaatwassers

436

500
550

• 6 programma’s: snel, glas, spaarprogramma, 
normaal, intensief, multi-tablet

• reinigingstemperaturen 40°C, 45°C, 50°C, 
60°C, 70°C

• drogen met restwarmte
• zeer eenvoudige elektronische bediening
• geschikt voor 6 couverts
• multi tablets functie
• vlotter overloop beveiliging
• elektronische controle voor zout en 

glansmiddel
• geïntegreerd verwarmingselement

• kleur wit
• afmetingen (hxbxd) 436 x 550 x 500 mm
• aansluitwaarde 1,28 kW
• energieverbruik* 0,61 kWh
• waterverbruik* 8,0 liter
• geluidsniveau 55 dB(A)
• energieklasse* A+

*  geldt voor het gedeclareerde 
standaardprogramma

 

EVW7862WIT
EAN-code: 8715393120052
€ 269,-

EVW7862WIT  VRIJSTAANDE TAFELMODEL 
VAATWASSER (55 CM)

850

580 450

• 3 programma’s: spoelen, snel en 
spaarprogramma

• reinigingstemperaturen 40°C, 50°C, 65°C
• drogen met restwarmte
• bovenkorf in hoogte verstelbaar
• zeer eenvoudige elektronische bediening
• geschikt voor 9 couverts
• vlotter overloop beveiliging
• elektronische controle voor zout en 

glansmiddel
• geïntegreerd verwarmingselement

• kleur wit
• afmetingen (hxbxd) 850 x 450 x 580 mm
• aansluitwaarde 1,93 kW
• energieverbruik* 0,77 kWh
• waterverbruik* 10 liter
• geluidsniveau 49 dB(A)
• energieklasse* A+

*  geldt voor het gedeclareerde 
standaardprogramma

 

EVW7947WIT
EAN-code: 8715393120069
€ 359,-

EVW7947WIT  VRIJSTAANDE SLIMLINE 
VAATWASSER (45 CM)

850

580 600

• 3 programma’s: spoelen, snel, normaal
• reinigingstemperaturen 40°C, 50°C, 65°C
• drogen met restwarmte
• bovenkorf in hoogte verstelbaar
• zeer eenvoudige elektronische bediening
• geschikt voor 12 couverts
• vlotter overloop beveiliging
• elektronische controle voor zout en 

glansmiddel
• geïntegreerd verwarmingselement

• kleur wit
• afmetingen (hxbxd) 850 x 600 x 580 mm
• aansluitwaarde 1,93 kW
• energieverbruik* 1,13 kWh
• waterverbruik* 17 liter
• geluidsniveau 49 dB(A)
• energieklasse* A

*  geldt voor het gedeclareerde 
standaardprogramma

 

EVW7961WIT
EAN-code: 8715393116277
€ 379,-

EVW7961WIT  VRIJSTAANDE VAATWASSER 
(60 CM)
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Vaatwassers

850

580 600

• 3 programma’s: spoelen, snel, normaal
• reinigingstemperaturen 40°C, 50°C, 65°C
• drogen met restwarmte
• bovenkorf in hoogte verstelbaar
• zeer eenvoudige elektronische bediening
• geschikt voor 12 couverts
• vlotter overloop beveiliging
• elektronische controle voor zout en 

glansmiddel
• geïntegreerd verwarmingselement

• kleur zilvergrijs
• afmetingen (hxbxd) 850 x 600 x 580 mm
• aansluitwaarde 1,93 kW
• energieverbruik* 1,13 kWh
• waterverbruik* 17 liter
• geluidsniveau 49 dB(A)
• energieklasse* A

*  geldt voor het gedeclareerde 
standaardprogrammaa

 

EVW7961RVS
EAN-code: 8715393116284
€ 419,-

EVW7961RVS  VRIJSTAANDE VAATWASSER 
(60 CM)

850

580 600

• 6 programma’s: snel, spaarprogramma, 
1-uur programma, normaal, intensief,  
multi-tablet

• reinigingstemperaturen 40°C, 50°C, 55°C, 
60°C, 65°C

• drogen met restwarmte
• bovenkorf in hoogte verstelbaar
• zeer eenvoudige elektronische bediening
• uitgestelde start 2-4-6-8 uur
• geschikt voor 12 couverts
• multi tablets functie
• vlotter overloop beveiliging
• elektronische controle voor zout en 

glansmiddel
• geïntegreerd verwarmingselement

• kleur wit
• afmetingen (hxbxd) 850 x 600 x 580 mm
• aansluitwaarde 1,93 kW
• energieverbruik* 1,02 kWh
• waterverbruik* 12 liter
• geluidsniveau 47 dB(A)
• energieklasse* A+

*  geldt voor het gedeclareerde 
standaardprogramma

EVW8162WIT
EAN-code: 8715393120076
€ 429,-

EVW8162WIT  VRIJSTAANDE VAATWASSER 
(60 CM)

850

630 600

• 6 programma’s: snel, spaarprogramma,  
1-uur, normaal, intensief, glas

• reinigingstemperaturen 40°C, 50°C, 55°C,  
60°C, 65°C

• drogen met restwarmte
• bovenkorf in hoogte verstelbaar
• zeer eenvoudige elektronische bediening
• led display
• uitgestelde start 1-24 uur
• geschikt voor 14 couverts
• multi tablets functie
• halve belading (handmatig instelbaar)
• mechanische aquastop
• vlotter overloop beveiliging
• elektronische controle voor zout en glansmiddel
• geïntegreerd verwarmingselement

• kleur rvs
• afmetingen (hxbxd) 850 x 600 x 630 mm
• aansluitwaarde 1,93 kW
• energieverbruik* 1,04 kWh
• waterverbruik* 12 liter
• geluidsniveau 47 dB(A)
• energieklasse* A+

*  geldt voor het gedeclareerde 
standaardprogramma

EVW8262RVS
EAN-code: 8715393120106
€ 619,-

EVW8262RVS  VRIJSTAANDE VAATWASSER 
(60 CM)
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Wasmachines en drogers
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Wasmachines en drogers

etna heeft 
voor iedere was 
een passend 
programma

Gebruiksgemak
Tijdens het wassen en drogen geeft de led-indicatie het 
verloop van het programma weer. Bij luxere modellen is 
dit een display waarop je de resterende tijd in één 
oogopslag kunt aflezen. Wil je dat de wasmachine of 
droger op een later tijdstip start, dan is de uitgestelde 
start functie een handige optie. Dankzij deze functie kun 
je het programma met maximaal 24 uur uitstel laten 
starten op ieder gewenst tijdstip. 

Veiligheid
Om te voorkomen dat de knoppen tijdens het wassen 
bediend worden kan het kinderslot worden ingeschakeld. 
Alle toetsen zijn nu buiten werking. Ideaal als er 
bijvoorbeeld kinderen in de buurt zijn.

Wasmachines
ETNA biedt keuze uit vier energiezuinige wasmachines 
met 1200 of 1400 toeren. De machines hebben een laag 
waterverbruik en beschikken standaard over 15 verschil-
lende programma’s met praktische opties voor extra 
water, anti kreuk, ECO of intensief. Daarmee kun je zelf 
bepalen hoe het wasgoed uit de machine komt. Het 
centrifugetoerental is bij alle modellen handmatig instel-
baar, wat handig is voor fijne was en tere kleding. Het 
vulgewicht is 5 of 6 kg en de grote deur kan tot maar 
liefst 180 graden geopend worden.

Luchtafvoer- en condensdroger
De luchtafvoerdroger is het meest eenvoudig. Deze is 
uitgerust met een afvoerslang die de warme lucht 
inclusief het opgenomen vocht via het raam of een 
rooster in de muur naar buiten afvoert. Het grootste 
voordeel van een luchtafvoerdroger is dat de program-
ma’s kort zijn en het wasgoed dus relatief snel droog is. 
Anders dan bij een luchtafvoerdroger wordt het vocht bij 
een condensdroger niet afgevoerd maar opgeslagen in 
een reservoir. Dit reservoir dient regelmatig leegge-
maakt te worden, maar biedt daarmee als grootste 
voordeel, dat de droger op iedere gewenste plek in huis 
geplaatst kan worden.
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Wasmachines en drogers

850

523 595

• vulgewicht 5 kg
• centrifugetoerental (omw/min) 400 - 1200
• centrifugetoerental instelbaar
• laag waterverbruik 43 liter
• Nederlandstalig bedieningspaneel
• grote deur, 160 graden te openen
• 15 programma’s
• opties: extra water, anti kreuk, ECO, intensief
• weergave programmaverloop

• kleur wit
• afmetingen (hxbxd) 850 x 595 x 523 mm
• aansluitwaarde 2,10 kW
• energieklasse A+
• wasresultaat A
• droogresultaat B
• geluidsniveau dB(A) 62 (wassen)
• geluidsniveau dB(A) 77 (centrifugeren)

 

EWM125BWIT
EAN-code: 8715393119421
€ 349,-

EWM125BWIT  WASMACHINE 
(5 KG / 1200 TPM)

855

495 595

• vulgewicht 6 kg
• centrifugetoerental (omw/min) 400 - 1200
• centrifugetoerental instelbaar
• laag waterverbruik 45 liter
• Nederlandstalig bedieningspaneel
• grote deur, 180 graden te openen
• 15 programma’s
• opties: extra water, anti kreuk, ECO, intensief
• display met uitgestelde start (24u) en resttijd 

indicatie

• kleur wit
• afmetingen (hxbxd) 855 x 595 x 495 mm
• aansluitwaarde 2,10 kW
• energieklasse A+
• wasresultaat A
• droogresultaat B
• geluidsniveau dB(A) 62 (wassen)
• geluidsniveau dB(A) 77 (centrifugeren)
 

EWM126LWIT
EAN-code: 8715393119438
€ 379,-

EWM126LWIT  WASMACHINE MET DISPLAY 
(6 KG / 1200 TPM)

850

530 595

• vulgewicht 6 kg
• centrifugetoerental (omw/min) 400 - 1400
• centrifugetoerental instelbaar
• laag waterverbruik 45 liter
• Nederlandstalig bedieningspaneel
• kinderslot
• grote deur, 180 graden te openen
• 15 programma’s
• opties: extra water, anti kreuk, ECO, intensief
• weergave programmaverloop

• kleur wit
• afmetingen (hxbxd) 850 x 595 x 530 mm
• aansluitwaarde 2,10 kW
• energieklasse A+
• wasresultaat A
• droogresultaat B
• geluidsniveau dB(A) 62 (wassen)
• geluidsniveau dB(A) 78 (centrifugeren)
 

EWM146BWIT
EAN-code: 8715393119445
€ 429,-

EWM146BWIT  WASMACHINE 
(6 KG / 1400 TPM)
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Wasmachines en drogers

850

530 595

• vulgewicht 6 kg
• centrifugetoerental (omw/min) 400 - 1400
• centrifugetoerental instelbaar
• laag waterverbruik 45 liter
• Nederlandstalig bedieningspaneel
• kinderslot
• grote deur, 180 graden te openen
• 15 programma’s
• opties: extra water, anti kreuk, ECO, intensief
• display met uitgestelde start (24u) en resttijd 

indicatie

• kleur wit
• afmetingen (hxbxd) 850 x 595 x 530 mm
• aansluitwaarde 2,10 kW
• energieklasse A+
• wasresultaat A
• droogresultaat B
• geluidsniveau dB(A) 62 (wassen)
• geluidsniveau dB(A) 78 (centrifugeren)

 

EWM146LWIT
EAN-code: 8715393119452
€ 499,-

EWM146LWIT  WASMACHINE MET DISPLAY 
(6 KG / 1400 TPM)

840

555 597

• vulgewicht 6 kg
• Nederlandstalig bedieningspaneel
• grote deur, 180 graden te openen
• 4 programma’s
• opties: anti kreuk

• kleur wit
• afmetingen (hxbxd) 840 x 597 x 555 mm
• aansluitwaarde 1,70 kW
• energieklasse C

 

EDM106BWIT
EAN-code: 8715393119407
€ 339,-

EDM106BWIT  LUCHTAFVOERDROGER 
(6 KG)

855

565 595

• vulgewicht 7 kg
• Nederlandstalig bedieningspaneel
• grote deur, 180 graden te openen
• 11 programma’s
• kinderslot
• opties: anti kreuk
• elektronische vochtmeting
• display met uitgestelde start (24u) en resttijd 

indicatie
• aansluiting op afvoer mogelijk

• kleur wit
• afmetingen (hxbxd) 855 x 595 x 565 mm
• aansluitwaarde 2,00 kW
• energieklasse B

 

EDM207LWIT
EAN-code: 8715393119414
€ 449,-

EDM207LWIT  CONDENSDROGER 
(7 KG)
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Technische specificaties

een compleet 
technisch 
overzicht

ETNA biedt uitgebreide keuzemogelijkheden als het om 
keukenapparatuur gaat. Altijd ontworpen met de beste 

specificaties. We zetten van alle producten de  
kenmerken overzichtelijk op een rij.
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Technische specificaties

Typenummer EKP227VWIT EKP228HWIT EKP228VWIT EKP228VRVS EKP258VWIT EKP258VRVS

Kenmerken       

Kleur wit wit wit rvs wit rvs

Netto gewicht (kg) 11,7 11,7 11,7 11,7 13,0 13,3

Kookzones       

Aantal zones 4 4 4 4 4 4

Type vonkontsteking geïntegreerd in 
knop

geïntegreerd in 
knop

geïntegreerd in 
knop

geïntegreerd in 
knop

geïntegreerd in 
knop

Linksvoor (kW/soort) 0,90-3,00 / 
sterkbrander

0,90-3,00 / 
sterkbrander

0,90-3,00 / 
sterkbrander

0,90-3,00 / 
sterkbrander

0,90-3,00 / 
sterkbrander

1,60-3,80 / wok

Linksachter (kW/soort) 0,50-1,75 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

Rechtsvoor (kW/soort) 0,30-1,00 / 
sudderbrander

0,30-1,00 / 
sudderbrander

0,30-1,00 / 
sudderbrander

0,30-1,00 / 
sudderbrander

0,30-1,00 / 
sudderbrander

0,30-1,00 / 
sudderbrander

Rechtsachter (kW/soort) 0,50-1,75 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

Aantal pandragers 2 2 2 2 2 2

Materiaal pandragers bandstaal bandstaal bandstaal bandstaal geëmailleerd 
gietijzer

geëmailleerd 
gietijzer

Sierdeksel - • • • • •

Sierdeksel materiaal mat glas mat glas mat glas mat glas mat glas

Vlambeveiliging thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

Afmetingen       

Hoogte (mm) 60 60 60 60 60 60

Breedte (mm) 580 580 580 580 580 580

Diepte (mm) 530 540 540 540 540 540

Totale hoogte met sierdeksel geopend (mm) 580 580 580 580 580

Aansluitgegevens       

Totale aansluitwaarde gas (kW) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,3

Gastype g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar

Positie gasaansluiting rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter

Elektrische aansluitwaarde (W) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Aantal fasen 1 1 1 1 1

Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50

Aansluitsnoer meegeleverd • • • • •

Positie aansluitsnoer rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter

Lengte aansluitsnoer (m) 1,6 m 1,6 m 1,6 m 1,6 m 1,6 m

Wordt met stekker geleverd • • • • •

Stekkertype YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

Gaskookplaten
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Technische specificaties

Typenummer EKP327WIT EKP358WIT EKP358RVS

Kenmerken    

Kleur wit wit rvs

Netto gewicht (kg) 10,6 9,0 9,0

Kookzones    

Aantal zones 4 4 4

Linksvoor (Ø mm / W) 145 / 1000 180 / 1700 180 / 1700

Linksachter (Ø mm / W) 180 / 1500 145 / 1200 145 / 1200

Rechtsvoor (Ø mm / W) 180 / 1500 145 / 1200 145 / 1200

Rechtsachter (Ø mm / W) 145 / 1000 180 / 1700 180 / 1700

Type bediening draaiknoppen draaiknoppen draaiknoppen

Aantal standen (incl. boost) 7 6 6

Restwarmte indicatie - • •

Aan/uit indicatie • • •

Afmetingen    

Hoogte (mm) 60 62 62

Breedte (mm) 580 584 584

Diepte (mm) 510 520 520

Aansluitgegevens    

Elektrische aansluitwaarde (W) 5000 5800 5800

Aantal fasen 2 2 2

Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Aansluitsnoer meegeleverd • • •

Positie aansluitsnoer middenachter rechtsachter rechtsachter

Lengte aansluitsnoer (m) 1,0 m 1,2 m 1,2 m

Wordt met stekker geleverd • • •

Stekkertype Perilex 
stekker (2 2N 

230V/50Hz 16A- 
DIN 49446)

Perilex 
stekker (2 2N 

230V/50Hz 16A- 
DIN 49446)

Perilex 
stekker (2 2N 

230V/50Hz 16A- 
DIN 49446)

Kookplaten elektrisch/keramisch
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Technische specificaties

Typenummer ESM217WIT ESM217ZIL ESM220WIT ESM220ZIL ECM153WIT ECM153RVS ECM243RVS ECM173RVS

Kenmerken         

Kleur wit zilvergrijs wit zilvergrijs wit zilvergrijs rvs rvs

Bruto inhoud (liter) 17 17 20 20 25 25 25 30

Type deur draaideur draaideur draaideur draaideur draaideur draaideur draaideur draaideur

Deurschakelaar • • • • • • • •

Netto gewicht (kg) 11,0 11,0 9,8 9,8 16,5 16,5 16,5 19,5

Bediening en weergave         

Aantal magnetronstanden 5 5 6 6 5 5 5 5

Aantal automatische programma’s 8 8 8 8 8 8

Automatische ontdooiprogramma’s 2 2 2 2 2 2

Aantal combinatiestanden 4 4 4 4

Gewicht ingave functie bij automatische 
programma’s

- - • • • • • •

Snelstart functie • • • • • • • •

Type bediening draaiknoppen draaiknoppen draaiknoppen, 
druktoetsen

draaiknoppen, 
druktoetsen

draaiknoppen, 
druktoetsen

draaiknoppen, 
druktoetsen

draaiknoppen, 
druktoetsen

draaiknoppen, 
druktoetsen

Kinderslot - - • • • • • •

Display led display led display led display led display led display led display

Klokweergave 24 uurs 24 uurs 24 uurs 24 uurs 24 uurs 24 uurs

Timer • • • • • • • •

Timer kan worden gebruikt als wekker - - • • • • • •

Resttijd indicatie - - • • • • • •

Vermogens         

Magnetron vermogen (W) 100 - 700 100 - 700 80 - 800 80 - 800 90 - 900 90 - 900 90 - 900 90 - 900

Hetelucht vermogen (W) 2400 2400 2400 2500

Grill vermogen (W) 1100 1100 1100 1100

Afmetingen         

Draaiplateau Ø (mm) 245 245 255 255 315 315 315 315

Hoogte (mm) 260 260 258 258 300 300 300 340

Breedte (mm) 420 420 433 433 510 510 510 520

Diepte (mm) 340 340 312 312 430 430 430 510

Afmetingen oven inwendig (hxbxd) (mm) 214 / 275 / 282 214 / 275 / 282 217 / 306 / 291 217 / 306 / 291 206 / 368 / 328 206 / 368 / 328 206 / 368 / 328 225 / 330 / 330

Aansluitgegevens         

Elektrische aansluitwaarde (W) 1250 1250 1250 1250 2400 2400 2400 2750

Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50

Aansluitsnoer meegeleverd • • • • • • • •

Positie aansluitsnoer rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter

Lengte aansluitsnoer (m) 1,0 m 1,0 m 1,0 m 1,0 m 1,0 m 1,0 m 1,0 m 1,0 m

Wordt met stekker geleverd • • • • • • • •

Stekkertype YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

(Combi-) Magnetrons
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Technische specificaties

Typenummer EFG409HWIT EFG609HWIT EFG469HWIT EFG659VWIT EFG669VWIT EFG669VRVS EFG679VWIT EFG679VRVS EFG689VWIT

Kenmerken          

Kleur wit wit wit wit wit rvs wit rvs wit

Netto gewicht (kg) 43,2 44,7 46,5 47,0 47,0 47,0 47,5 47,5 47,0

Kookgedeelte          

Aantal kookzones 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Vonkontsteking geïntegreerd in 
knop

geïntegreerd in 
knop

geïntegreerd in 
knop

geïntegreerd in 
knop

geïntegreerd in 
knop

geïntegreerd in 
knop

geïntegreerd in 
knop

Linksvoor (kW/soort) 0,85-3,00 / 
sterkbrander

0,85-3,00 / 
sterkbrander

0,85-3,00 / 
sterkbrander

0,85-3,00 / 
sterkbrander

0,85-3,00 / 
sterkbrander

0,85-3,00 / 
sterkbrander

0,85-3,00 / 
sterkbrander

0,85-3,00 / 
sterkbrander

1,50-3,80 / wok

Linksachter (kW/soort) 0,60-1,75 / 
normaal

0,60-1,75 / 
normaal

0,60-1,75 / 
normaal

0,60-1,75 / 
normaal

0,60-1,75 / 
normaal

0,60-1,75 / 
normaal

0,60-1,75 / 
normaal

0,60-1,75 / 
normaal

0,60-1,75 / 
normaal

Rechtsvoor (kW/soort) 0,40-1,00 / 
sudderbrander

0,40-1,00 / 
sudderbrander

0,40-1,00 / 
sudderbrander

0,40-1,00 / 
sudderbrander

0,40-1,00 / 
sudderbrander

0,40-1,00 / 
sudderbrander

0,40-1,00 / 
sudderbrander

0,40-1,00 / 
sudderbrander

0,40-1,00 / 
sudderbrander

Rechtsachter (kW/soort) 0,60-1,75 / 
normaal

0,60-1,75 / 
normaal

0,60-1,75 / 
normaal

0,60-1,75 / 
normaal

0,60-1,75 / 
normaal

0,60-1,75 / 
normaal

0,60-1,75 / 
normaal

0,60-1,75 / 
normaal

0,60-1,75 / 
normaal

Aantal pandragers 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Materiaal pandragers bandstaal bandstaal bandstaal bandstaal bandstaal bandstaal bandstaal bandstaal geëmailleerd 
gietijzer

Sierdeksel - • • • • • • • •

Sierdeksel materiaal emaille emaille emaille emaille mat glas mat glas mat glas mat glas

Vlambeveiliging thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

Ovengedeelte          

Type oven gas conventioneel gas conventioneel conventioneel conventioneel conventioneel 
+ fan

conventioneel 
+ fan

conventioneel 
+ fan

Inhoud oven (liter) 53 53 61 61 61 61 56 56 56

Type verlichting gloeilamp gloeilamp gloeilamp gloeilamp gloeilamp gloeilamp

Ovenverlichting (W) 25 25 25 25 25 25

Aantal insteekhoogtes 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Aantal ovenfuncties 1 4 1 4 4 4 5 5 8

Min.-max. oventemperatuur ºC 150 - 270 50 - 275 145 - 270 50 - 275 50 - 275 50 - 275 50 - 275 50 - 275 50 - 275

Bovenelement (W) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Onderelement (W) 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

Grillelement (W) 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200

Ventilator - - - - - - • • •

Opbergvak geen geen klep geen klep klep klep klep klep

Energieklasse B B A A A A A

Display type geen geen geen geen geen geen led display led display led display

Timer met eindsignaal - - - - - - • • •

Timer kan worden gebruikt als wekker - - - - - - • • •

Afmetingen          

Hoogte (mm) 849 -874 849 -874 849 -874 849 -874 849 -874 849 -874 849 -874 849 -874 849 -874

Breedte (mm) 500 500 600 600 600 600 600 600 600

Diepte (mm) 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Totale hoogte met sierdeksel geopend 
(mm)

1423 1423 1423 1423 1426 1426 1426 1426

Aansluitgegevens          

Aansluitwaarde gas (kW) 10,3 7,5 10,3 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,3

Gastype g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar

Positie gasaansluiting rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter

Elektrische aansluitwaarde (W) 2000 2000 2000 2000 2300 2300 3200

Aantal fasen 1 1 1 1 1 1 1

Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50

Aansluitsnoer meegeleverd • • • • • • •

Positie aansluitsnoer linksachter linksachter linksachter linksachter linksachter linksachter linksachter

Lengte aansluitsnoer (m) 1,6 m 1,6 m 1,6 m 1,6 m 1,6 m 1,6 m 1,6 m

Wordt met stekker geleverd • • • • • • •

Stekkertype YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

Accessoires          

Ovenroosters 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Geëmailleerde bakplaten 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fornuizen gas
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Technische specificaties

Typenummer EFG689VRVS

Kenmerken  

Kleur rvs

Netto gewicht (kg) 47,0

Kookgedeelte  

Aantal kookzones 4

Vonkontsteking geïntegreerd in 
knop

Linksvoor (kW/soort) 1,50-3,80 / wok

Linksachter (kW/soort) 0,60-1,75 / 
normaal

Rechtsvoor (kW/soort) 0,40-1,00 / 
sudderbrander

Rechtsachter (kW/soort) 0,60-1,75 / 
normaal

Aantal pandragers 2

Materiaal pandragers geëmailleerd 
gietijzer

Sierdeksel •

Sierdeksel materiaal mat glas

Vlambeveiliging thermo-
elektrisch

Ovengedeelte  

Type oven conventioneel 
+ fan

Inhoud oven (liter) 56

Type verlichting gloeilamp

Ovenverlichting (W) 25

Aantal insteekhoogtes 5

Aantal ovenfuncties 8

Min.-max. oventemperatuur ºC 50 - 275

Bovenelement (W) 1200

Onderelement (W) 1100

Grillelement (W) 3200

Ventilator •

Opbergvak klep

Energieklasse A

Display type led display

Timer met eindsignaal •

Timer kan worden gebruikt als wekker •

Afmetingen  

Hoogte (mm) 849 -874

Breedte (mm) 600

Diepte (mm) 600

Totale hoogte met sierdeksel geopend 
(mm)

1426

Aansluitgegevens  

Aansluitwaarde gas (kW) 8,3

Gastype g25-25mbar

Positie gasaansluiting rechtsachter

Elektrische aansluitwaarde (W) 3200

Aantal fasen 1

Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) 220/240 / 50

Aansluitsnoer meegeleverd •

Positie aansluitsnoer linksachter

Lengte aansluitsnoer (m) 1,6 m

Wordt met stekker geleverd •

Stekkertype YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

Accessoires  

Ovenroosters 1

Geëmailleerde bakplaten 1

Fornuizen gas

Typenummer EFE509WIT

Kenmerken  

Kleur wit

Netto gewicht (kg) 46,2

Kookgedeelte  

Aantal kookzones 4

Linksvoor (Ø mm / W) 145 / 1000

Linksachter (Ø mm / W) 180 / 1500

Rechtsvoor (Ø mm / W) 180 / 1500

Rechtsachter (Ø mm / W) 145 / 1000

Sierdeksel •

Sierdeksel materiaal emaille

Ovengedeelte  

Type oven conventioneel

Inhoud oven (liter) 53

Type verlichting gloeilamp

Ovenverlichting (W) 25

Aantal insteekhoogtes 5

Aantal ovenfuncties 4

Min.-max. oventemperatuur ºC 50 - 275

Bovenelement (W) 1200

Onderelement (W) 1100

Grillelement (W) 3200

Ventilator -

Opbergvak geen

Energieklasse B

Display type geen

Timer met eindsignaal -

Timer kan worden gebruikt als wekker -

Afmetingen  

Hoogte (mm) 849 -874

Breedte (mm) 500

Diepte (mm) 600

Totale hoogte met sierdeksel geopend 
(mm)

1423

Aansluitgegevens  

Elektrische aansluitwaarde (W) 7000

Aantal fasen 3

Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) 220/240 / 50

Aansluitsnoer meegeleverd •

Positie aansluitsnoer linksachter

Lengte aansluitsnoer (m) 1,6 m

Wordt met stekker geleverd •

Stekkertype Perilex 
stekker (3 1N 

400V/50Hz 16A 
- DIN 49446

Accessoires  

Ovenroosters 1

Geëmailleerde bakplaten 1

Fornuizen elektrisch

Typenummer EFK769WIT

Kenmerken  

Kleur wit

Netto gewicht (kg) 48,5

Kookgedeelte  

Aantal kookzones 4

Linksvoor (Ø mm / W) 180 / 1800

Linksachter (Ø mm / W) 145 / 1200

Rechtsvoor (Ø mm / W) 145 / 1200

Rechtsachter (Ø mm / W) 180 / 1800

Sierdeksel -

Ovengedeelte  

Type oven conventioneel

Inhoud oven (liter) 61

Type verlichting gloeilamp

Ovenverlichting (W) 25

Aantal insteekhoogtes 5

Aantal ovenfuncties 4

Min.-max. oventemperatuur ºC 50 - 275

Bovenelement (W) 1200

Onderelement (W) 1100

Grillelement (W) 3200

Ventilator -

Opbergvak klep

Energieklasse A

Display type led display

Timer met eindsignaal •

Timer kan worden gebruikt als wekker •

Afmetingen  

Hoogte (mm) 849 -874

Breedte (mm) 600

Diepte (mm) 600

Aansluitgegevens  

Elektrische aansluitwaarde (W) 8300

Aantal fasen 3

Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) 220/240 / 50

Aansluitsnoer meegeleverd •

Positie aansluitsnoer linksachter

Lengte aansluitsnoer (m) 1,6 m

Wordt met stekker geleverd •

Stekkertype Perilex 
stekker (3 1N 

400V/50Hz 16A 
- DIN 49446

Accessoires  

Ovenroosters 1

Geëmailleerde bakplaten 1

Fornuizen Keramisch
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Typenummer TO100EWT TO100ERVS TO200EWT TO200ERVS TO250TWT TO250TRVS TO300TWT TO300TRVS TO400TRVS

Kleur wit rvs wit rvs wit rvs wit rvs rvs

Netto gewicht (kg) 6,5 6,7 7,5 7,5 5,3 5,3 6,0 6,0 6,0

Uitrusting          

Aantal motoren 1 1 1 1 2 2 2

Aantal standen 1 1 3 3 3 3 3 3 3

Reinigingsindicatie vetfilter - - - - - - - - -

Reinigingsindicatie koolstoffilter - - - - - - - - -

Type afsluitklep elektrisch 
met thermo 

actuator

elektrisch 
met thermo 

actuator

Aantal lampen / vermogen per lamp (W) 1 / 28 1 / 28 1 / 28 1 / 28 2 / 28 2 / 28 2 / 28 2 / 28 2 / 20

Type verlichting halogeen met 
fitting voor 
gloeilamp

halogeen met 
fitting voor 
gloeilamp

halogeen met 
fitting voor 
gloeilamp

halogeen met 
fitting voor 
gloeilamp

halogeen met 
fitting voor 
gloeilamp

halogeen met 
fitting voor 
gloeilamp

halogeen met 
fitting voor 
gloeilamp

halogeen met 
fitting voor 
gloeilamp

halogeen spot

Aantal vetfilters 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Materiaal vetfilter aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium

Uitklapbaar scherm • • • • - - - - •

Aansluiting          

Positie afvoer bovenzijde bovenzijde bovenzijde, 
achterkant

bovenzijde, 
achterkant

bovenzijde, 
achterkant

bovenzijde, 
achterkant

bovenzijde, 
achterkant

bovenzijde, 
achterkant

bovenzijde, 
achterkant

Afvoermaat Ø (mm) 125 125 125 125 125 -120 125 -120 125 -120 125 -120 125 -120

Capaciteit (EU norm EN 61591)          

Capaciteit stand 1 (m3/h) 117 117 87 87 157 157 157

Capaciteit stand 2 (m3/h) 150 150 117 117 205 205 205

Capaciteit stand 3 (m3/h) 196 196 152 152 244 244 244

Geluidsniveau (EU norm EN 60704-2-13)          

Geluidsniveau dB(A) stand 1 45 45 55 55 55

Geluidsniveau dB(A) stand 2 53 53 60 60 60

Geluidsniveau dB(A) stand 3 64 64 62 62 66 66 66

Aansluitgegevens          

Elektrische aansluitwaarde (W) 28 28 163 163 166 166 276 276 260

Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50

Aansluitsnoer meegeleverd • • • • • • • • •

Positie aansluitsnoer rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde

Lengte aansluitsnoer (m) 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,0 m 1,0 m 1,0 m 1,0 m 1,0 m

Wordt met stekker geleverd • • • • • • • • •

Stekkertype YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

Koolstoffilters          

Aantal koolstoffilters benodigd 1 1 1 1 2 2 2

Koolstoffilter (1 stuk) EKF003 EKF003 31028 31028 31028 31028 31028

Afzuigkappen
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Technische specificaties

Typenummer EKK0842WIT EKV0842WIT EVV0842WIT EKK0852WIT EKK0853WIT EKV0852WIT EVV0852WIT

Gebruiksgegevens        

Type koel/vrieskast 1) koelkast met 
één of meer 

bewaarruimten 
voor verse 

levensmiddelen

7) koel-
vrieskast

8) diepvrieskast 1) koelkast met 
één of meer 

bewaarruimten 
voor verse 

levensmiddelen

1) koelkast met 
één of meer 

bewaarruimten 
voor verse 

levensmiddelen

7) koel-
vrieskast

8) diepvrieskast

Energie-efficiëntieklasse A+ A+ A+ A+ A++ A+ A+

EU-Milieukeur - - - - - - -

Energieverbruik (AEc ) in kWh per jaar 118 173 174 120 91 175 179

Netto inhoud koelgedeelte (liter) 102 86 0,0 130 130 103 0,0

Netto inhoud 4 sterren vriesgedeelte (liter) 0,0 10 65 0,0 0,0 15 85

Netto inhoud 2 sterren vriesgedeelte (liter) 0 0 0 0 0 0 0

Steraanduiding vriezer 0 4 4 0 0 4 4

Temperatuur overige ruimten nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

No frost koelgedeelte - - - - - - -

No frost vriesgedeelte - - - - - - -

Max. bewaartijd bij stroomuitval (uur) 0 10 12 0 0 11 15

Vriesvermogen (kg/24u) 0 2 3,5 0 0 2 4

Klimaatklasse N-ST (16-38°C) N-ST (16-38°C) N-ST (16-38°C) ST (16-38°C) ST (16-38°C) N (16-32°C) N (16-32°C)

Geluidsemissie dB(A) 43 43 43 41 41 41 41

Inbouwapparaat - - - - - - -

Wijnbewaarkast - - - - - - -

Akoestisch alarm bij te hoge temperatuur - - - - - - -

Uitvoering        

Aantal deuren 1 1 1 1 1 1 1

Draairichting deur omkeerbaar • • • • • • •

Eierrek(jes) aanwezig • • - - • • -

Aantal glazen draagplateaus 3 2 3 3 2

Waarvan in hoogte verstelbaar 2 1 2 2 1

Boter/kaasvakken - - - - - - -

Aantal vriesladen 3 4

Totaal aantal deurvakken/flessenrekken 3 3 3 3 3

IJsblokjeshouder - • • - - • •

Invriesschakelaar - - - - - - -

Aantal groentebakken 1 1 1 1 1

Aantal compressoren 1 1 1 1 1 1 1

Afmetingen en massa        

Hoogte (mm) 847 847 847 850 850 850 850

Breedte (mm) 494 494 494 550 550 550 550

Diepte (mm) 494 494 494 580 580 580 580

Netto gewicht (kg) 27,0 28,0 29,0 29,0 29,0 30,0 33,0

Aansluitgegevens        

Elektrische aansluitwaarde (W) 118 90 90 80 80 80 80

Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Aansluitsnoer meegeleverd • • • • • • •

Positie aansluitsnoer linksachter linksachter linksachter linksachter linksachter linksachter linksachter

Lengte aansluitsnoer (m) 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m

Wordt met stekker geleverd • • • • • • •

Stekkertype YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

Koel- en vrieskasten
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Technische specificaties

Koel- en vrieskasten

Typenummer EKK1432WIT EVV1432WIT EKT1432WIT EKV1801WIT

Gebruiksgegevens     

Type koel/vrieskast 1) koelkast met 
één of meer 

bewaarruimten 
voor verse 

levensmiddelen

8) diepvrieskast 7) koel-
vrieskast

7) koel-
vrieskast

Energie-efficiëntieklasse A+ A+ A+ A+

EU-Milieukeur - - - -

Energieverbruik (AEc ) in kWh per jaar 131 223 226 252

Netto inhoud koelgedeelte (liter) 240 0,0 171 195

Netto inhoud 4 sterren vriesgedeelte (liter) 0,0 170 41 73

Netto inhoud 2 sterren vriesgedeelte (liter) 0 0 0 0

Steraanduiding vriezer 0 4 4 4

Temperatuur overige ruimten nvt nvt nvt nvt

No frost koelgedeelte - - - -

No frost vriesgedeelte - - - -

Max. bewaartijd bij stroomuitval (uur) 0 13 15 12

Vriesvermogen (kg/24u) 0 8 2 3,5

Klimaatklasse ST (16-38°C) N (16-32°C) N (16-32°C) N-ST (16-38°C)

Geluidsemissie dB(A) 42 42 42 41

Inbouwapparaat - - - -

Wijnbewaarkast - - - -

Akoestisch alarm bij te hoge temperatuur - - - -

Uitvoering     

Aantal deuren 1 1 2 2

Draairichting deur omkeerbaar • • • •

Eierrek(jes) aanwezig • - • -

Aantal glazen draagplateaus 5 4 4

Waarvan in hoogte verstelbaar 4 3 3

Boter/kaasvakken - - - -

Aantal vriesladen 6 3

Totaal aantal deurvakken/flessenrekken 5 4 4

IJsblokjeshouder - • • -

Invriesschakelaar - - - -

Aantal groentebakken 1 1 1

Aantal compressoren 1 1 1 1

Afmetingen en massa     

Hoogte (mm) 1430 1430 1430 1800

Breedte (mm) 550 550 550 554

Diepte (mm) 580 580 580 551

Netto gewicht (kg) 45,0 55,0 45,0 64,0

Aansluitgegevens     

Elektrische aansluitwaarde (W) 90 85 80 105

Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) 230 / 50 230 / 50 230 / 50 220/240 / 50

Aansluitsnoer meegeleverd • • • •

Positie aansluitsnoer linksachter linksachter linksachter linksachter

Lengte aansluitsnoer (m) 1,5 m 1,5 m 1,5 m 2,0 m

Wordt met stekker geleverd • • • •

Stekkertype YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)
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Typenummer EVW7862WIT EVW7947WIT EVW7961WIT EVW7961RVS EVW8162WIT EVW8262RVS

Gebruiksgegevens       

Standaard couverts 6 9 12 12 12 14

Energie efficientieklasse A+ A+ A A A+ A+

EU-Milieukeur - - - - - -

Gewogen jaarlijks energie verbruik (AEc) 174 222 320 320 291 299

Energieverbruik standaard cyclus (Et) 0,61 0,77 1,13 1,13 1,02 1,04

Opgenomen vermogen in uitstand (Po) 0,3 0 0 0 0 0,4

Opgenomen vermogen in sluimerstand (Pl) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6

Jaarlijks waterverbruik (per jaar bij 280 
wasbeurten) 

2240 2940 4760 4760 3360 3500

Droog efficientieklasse A A A A A A

Standaard programma eco eco normaal normaal eco eco

Programmatijd standaardcyclus 170 160 160 160 165 165

Geluidsemissie volgens IEC 60704-3 55 49 49 49 47 47

Inbouwapparaat - - - - - -

Uitvoering      

Kleur bedieningspaneel wit wit wit zilvergrijs wit rvs

Netto gewicht (kg) 22,5 39,0 45,0 45,0 49,0 52,0

Aantal sproeiarmen 1 2 2 2 2 2

Bovenkorf in hoogte verstelbaar - • • • • •

Maximaal aantal couverts 6 9 12 12 12 14

Halve belading geen geen geen geen geen handmatig

Uitgestelde start (uur) geen geen geen geen 2-4-6-8 1-24

Display type geen geen geen geen geen led display

Aquastop geen geen geen geen geen mechanisch

Type droogsysteem drogen met 
restwarmte

drogen met 
restwarmte

drogen met 
restwarmte

drogen met 
restwarmte

drogen met 
restwarmte

drogen met 
restwarmte

Afmetingen      

Hoogte (mm) 436 850 850 850 850 850

Breedte (mm) 550 450 600 600 600 600

Diepte (mm) 500 580 580 580 580 630

Aansluitgegevens      

Elektrische aansluitwaarde (W) 1280 1930 1930 1930 1930 1930

Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50

Aansluitsnoer meegeleverd • • • • • •

Positie aansluitsnoer linksachter linksachter linksachter linksachter linksachter linksachter

Lengte aansluitsnoer (m) 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m

Wordt met stekker geleverd • • • • • •

Stekkertype YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

Aansluiting toevoerslang 3/4 inch 
binnendraad

3/4 inch 
binnendraad

3/4 inch 
binnendraad

3/4 inch 
binnendraad

3/4 inch 
binnendraad

3/4 inch 
binnendraad

Positie toevoerslang linksachter linksachter linksachter linksachter linksachter linksachter

Lengte toevoerslang (m) 2,4 m 1,75 m 1,75 m 1,75 m 1,75 m 1,75 m

Positie afvoerslang rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter

Lengte afvoerslang (m) 1,20 m 1,75 m 1,75 m 1,75 m 1,75 m 1,75 m

Warmwater aansluiting mogelijk niet van 
toepassing

niet van 
toepassing

niet van 
toepassing

niet van 
toepassing

niet van 
toepassing

niet van 
toepassing

Vaatwassers
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Wasmachines Drogers

Typenummer EWM125BWIT EWM126LWIT EWM146BWIT EWM146LWIT

Gebruiksgegevens     

Capaciteit (kg) 5 6 6 6

Energie-efficiëntieklasse A+ A+ A+ A+

EU-Milieukeur - - - -

Energieverbruik standaard katoen 
programma op 60°C volledig geladen (Et) 

0,75 1,35 0,93 0,93

Energieverbruik standaard katoen 
programma op 60°C half geladen (Et)

0,79 0,9 0,92

Energieverbruik standaard katoen 
programma op 40°C half geladen (Et)

0,58 0,59 0,57

Opgenomen vermogen in uitstand (Po) 0 0 0 0

Opgenomen vermogen in sluimerstand (Pl) 0,71 0,71 0,98 0,98

Jaarlijks waterverbruik (AWc) (bij 220 
wasbeurten)

9500 9900 9900 9900

Rotatie efficiëntieklasse B B B B

Maximale centrifugesnelheid (rpm) 1200 1200 1400 1400

Duur van standaard katoen programma op 
60°C volledig geladen (Ti)

180 120 146 197

Duur van standaard katoen programma op 
40°C half geladen (Ti)

150 111 164

Geluidsemissie dB(A) 62 62 62 62

Inbouwapparaat - - - -

Uitvoering     

Kleur wit wit wit wit

Netto gewicht (kg) 50,0 56,0 56,0 56,0

Maximaal te openen deurhoek (°) 160 180 180 180

Uitgestelde start (uur) geen 1-24 geen 1-24

Display type geen led display geen led display

Resttijd indicatie - • - •

Kinderslot - • • •

Automatisch balanssysteem • • • •

Afmetingen     

Hoogte (mm) 850 855 850 850

Breedte (mm) 595 595 595 595

Diepte (mm) 523 495 530 530

Aansluitgegevens     

Elektrische aansluitwaarde (W) 2100 2150 2150 2150

Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50

Aansluitsnoer meegeleverd • • • •

Positie aansluitsnoer rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter

Lengte aansluitsnoer (m) 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,2 m

Wordt met stekker geleverd • • • •

Stekkertype YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

Aansluiting toevoerslang 3/4 inch 
binnendraad

3/4 inch 
binnendraad

3/4 inch 
binnendraad

3/4 inch 
binnendraad

Positie toevoerslang linksachter linksachter linksachter linksachter

Lengte toevoerslang (m) 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,2 m

Positie afvoerslang linksachter linksachter rechtsachter rechtsachter

Lengte afvoerslang (m) 1,6 m 1,6 m 1,6 m 1,6 m

Typenummer EDM106BWIT EDM207LWIT

Kenmerken  

Kleur bedieningspaneel wit wit

Netto gewicht (kg) 38,0 47,0

Uitvoering  

Soort droger luchtafvoer condens

Capaciteit (kg) 6 7

Energie-efficiëntieklasse C B

Maximaal te openen deurhoek (°) 180 180

Uitgestelde start (uur) geen 1-24

Display type geen led display

Resttijd indicatie - •

Kinderslot • •

Afmetingen  

Hoogte (mm) 840 855

Breedte (mm) 597 595

Diepte (mm) 555 565

Aansluitgegevens  

Elektrische aansluitwaarde (W) 1700 2000

Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) 230 / 50 230 / 50

Aansluitsnoer meegeleverd • •

Positie aansluitsnoer rechtsachter rechtsachter

Lengte aansluitsnoer (m) 1,5 m 1,5 m

Wordt met stekker geleverd • •

Stekkertype YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

Lengte afvoerslang (m) 1,0 m 1,0 m

Aansluiting op afvoer mogelijk - •



Deze brochure is bedoeld ter promotie en verduidelijking van het ETNA-programma. Informatie over gebruik, installatie en detail-specificaties 
kunt u te allen tijde opvragen bij de ETNA-organisatie of via etna.nl en etnaservice.nl. Via etnaservice.nl kunt u alle relevante informatie vragen en 
vinden rond uw gebruik, installatie, veiligheid en onderhoud. Hiermee kunt u uw keuze voor ETNA-apparatuur verder onderbouwen en het jarenlange 
gebruik ervan zo plezierig mogelijk laten verlopen. Mocht u nog verdere informatie nodig hebben; onze serviceorganisatie staat voor u klaar.  
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud.

ETNA maakt kwaliteit betaalbaar



Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden. ETNA afd. Marketing, 88023431 september 2012

ETNA Keukenapparatuur onderdeel van ATAG Nederland B.V.

Bezoekadres: Impact 83, 6921 RZ Duiven

Postadres: Postbus 1033, 6920 BA Duiven

Contact: T: 026 - 882 11 00, F: 026 - 882 11 10, E: info@etna.nl, I: www.etna.nl

Afdeling Verkoop: T: 026 - 882 14 95, F: 0800 - 888 80 08, E: vrijstaand@atagnederland.nl

Afdeling Service en Verkooponderdelen: T: 0900 - 555 00 02, F: 026 - 882 12 22, I: www.etnaservice.nl


