2020. ÉVI ÉRTÉKESÍTÉSI KÉZIKÖNYV
SÜTÉS ÉS
FŐZÉS

PÁRAELSZÍVÁS

MOSOGATÁS

HŰTÉS ÉS
FAGYASZTÁS

Junker beépíthető készülékek kizárólag itt:
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MODERN TECHNIKA ÉS
HARMÓNIA A TŰZHELY
KÖRÜL.
Élje át, ahogyan a konyhája az otthona nyugodt központjaként felváltja a nappalit.
A természetes anyagoknak és a lehetőleg nyitott kialakításnak köszönhetően ma már
többet jelent az ételek hatékony elkészítésének helyszínénél. Most az elkészítés és az
élvezet egyensúlyba kerül.
A kiváló minőségben feldolgozott beépíthető készülékek hozzájárulnak ehhez a
nyugalomhoz. Az elegáns fekete üveg dizájn élvezetté varázsolja a főzést és a sütést.
Az intuitív kezelés és a 40 automata program segít Önnek, hogy a megjelent vendégekre,
barátokra és családtagokra koncentráljon.
Konyhája így otthoni tűzzé változik, mely körül mindenki összegyűlik és nyugodtan
élvezi a főzést és a sütést. Merüljön el a harmonikus világban, melyben minden még
szabadabban hat.

JUNKER –
MINŐSÉG A KEZDETEKTŐL

04 – 05

SÜTÉS ÉS FŐZÉS

06–31

Beépíthető sütők
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kiegészítő tartozékok
Beépíthető tűzhelyek
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Önálló főzőlapok 	
Önálló gáz főzőlapok
Főzőlapok

12 – 16

21
22 – 28
29
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PÁRAELSZÍVÓ

32 – 47
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38 – 43
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62–73
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69–71
Beépíthető hűtőszekrények
Professional frissen tartó rendszerrel 72–73

Szerviz / kapcsolat

74-75
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A KEZDETEKTŐL FOGVA: JÖVŐ.
ÉS MINŐSÉG.

50-es
évek

1870

1904

1870

1904

50-ES ÉVEK

Minden 1870-ben vette kezdetét.
Karl Junker és August Ruh
kiváló minőségű varrógépek
gyártóiként válnak ismertté, majd
termékpalettájukat folytonégő
kályhákkal bővítik, és ezeket
világszerte értékesítik. Már
akkoriban elkezdenek dolgozni
első gáztűzhelyük kifejlesztésén.

Elkezdődik a gáztűzhelyek
sorozatgyártása. A gáztűzhelyek
igazi innovációként hozzájárulnak
a mindennapi élet gazdagításához,
megkönnyítéséhez, és egyre
nagyobb jelentőségre tesznek szert.
Junker és Ruh
tűzhelye lesz Németországban a
legkelendőbb gáztűzhely.

Az innovációra törekvő
vállalkozásként a Junker és
Ruh folyamatosan bővíti
termékpalettáját. Ehhez teljesen
biztosított gáztűzhely, konyhai
páraelszívók, elektromos
tűzhelyek, valamint elektromos
kiskészülékek tartoznak.
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90-es
évek

2011

2019

90-ES ÉVEK

2011

2019

Az alapítás után mintegy
130 évvel a Junker és Ruh
konyhai beépíthető készülékek
széles, attraktív választékát
kínálja. A német hagyományos
márka termelési spektrumának
középpontjában továbbra is a
sütők és tűzhelyek állnak.

A főzés felkapott téma lett
a társadalomban. A Junker
a konyhaművészetet mint
kedvtelést választékának modern,
innovatív technológiákkal
való bővítésével kíséri – olyan
lehetőségekkel, amelyek szinte
egyáltalán nem hagynak
kívánnivalót. A Junker kiváló
minőségű beépíthető készülékei
most exkluzív a nobilia
konyhákkal kaphatók.

A meleg színek nyugalmat
visznek az egyre inkább nyitott
kialakítású konyhába. A főzés
lazábbá válik.
A Junker konyhai készülékek
új, intuitív módon kezelhető
kényelmes görgethető kezelése
megfelel ennek a nyugodt
életmódnak. Üdvözöljük az
innovatív technikánál, mely
mindenek előtt egyet biztosan
tud: Önt ellazítani.
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A FŐZÉS ELKÉNYEZTETI AZ ÉRZÉKEKET.
JUNKER SÜTŐK FEKETEÜVEG DIZÁJNNAL.
Az ember cél nélkül olyan, mint egy elveszett lélek. Az új fekete
üveg dizájnnal rendelkező sütőben való sütéskor azonban az út
már maga a cél. Már az elkészítés is örömöt okoz. A mikrohullámú
sütős kompakt sütővel és az új kiegészítő tartozék fiókkal ideálisan
kiegészítésnek köszönhetően számos új lehetőség nyílik a konyha
kialakításában.
Az intuitív kényelmes görgethető kezelés és a 40 automata program
megnyugtató biztonágot nyújt sokféle étel elkészítése során, így Ön
jobban hagytkozhat pozitív érzéseire, azaz a vendégeire. Minden
könnyebbé válik. Örüljön neki!

Sütés és főzés
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A HELYES FŰTÉSI MÓD –
GARANTÁLTAN.
Előnyök:
Automatic
programs

40 AUTOMATA PROGRAM

Jog dial

KÉNYELMES GÖRGETHETŐ
KEZELÉS

Soft Close
door

SZÍNÜVEG BELSŐ AJTÓ SOFT
CLOSE FUNKIÓVAL

A Junker automata programoknak
köszönhetően úgy sikerülnek az ételek,
mintha egy szellem varázsolta volna
azokat. Hal vagy hús: Egyszerűen helyezze a sütőtérbe a nyers húst, válassza ki a
megfelelő ételt, valamint állítsa be a
tömeget és indítsa el.

A kényelmes görgethető kezeléssel a sütő
érintéssel vagy simítással vezérelhető. Így
különösen könnyen és gombok, valamint
szabályozók nélkül állítható be a fűtési mód
és hőmérséklet. Ennek köszönhetően a
kezelőlap még könnyebben tisztítható.

A Junkder Soft Close funkciójának segítségével a sütő rendkívül finoman és csendesen
záródik. A kiváló minőségű színüveg belső
ajtón könnyedén be lehet látni a belső térbe,
emellett kényelmesen tisztítható.

ÌEgyszerű
Ì
beállítás
ÌOptimális
Ì
eredmény

ÌEgy
Ì
kölönösen intuitív módja
a készülék kezelésének
-ÌÌ Gombok és szabályozók
nélküli vezérlés

ÌÌA sütő ajtaja finoman
és csendesen záródik
ÌÌKönnyen tisztítható a fugamentes
színüveg felületnek köszönhetően

Fast
preheat

GYORS FELFŰTÉS

Pyrolytic

PIROLÍZIS

Hydro Clean

HYDRO CLEAN

A gyors felfűtés funkció ugyanakkora
energiafelhasználás mellett akár 30%-kal
rövidebb előfűtési időt biztosít. Ehhez
állítsa be a hőmérsékletet és válassza
ki a gyors felfűtés funkciót. A kívánt
hőmérséklet elérését követően hangjelzés
jelzi, hogy be lehet állítani a kívánt fűtési
módot.

Gombnyomásra a sütés, pirítás vagy
grillezés összes maradványa magas
hőmérsékleten hamuvá ég, ami aztán
egy törlőkendővel egészen egyszerűen
letörölhető. A szennyeződés jellegétől
függően 3 különböző fokozat szolgál a
sütő optimális tisztítására.

A kihűlt alsó mélyedésbe egy csepp
mosogatószerrel vizet öntünk, és elindítjuk
a Hydro Clean funkciót. A szennyeződések
a gőzben fellazulnak. Elég kitörölni. A Hydro
Clean funkciós készülékek emellett öntisztító
sütőhátfallal is rendelkeznek.


ê 
Hamar működőképes

és különösen hatékony


ê 
Nincs szükség vegyszerre

ê 

Makacs szennyeződések

esetén is működik

ê 

Környezetkímélő tisztítás

ê 

Idő- és energiatakarékos


SÜLLYESZTHETŐ GOMBOK

GYEREKZÁR

BIZTONSÁGI LEKAPCSOLÁS

A kezelőgombok kikapcsolt állapotban egy
gombnyomással teljesen elsüllyeszthetők.
Így egyetlen pillantással felismerhető,
hogy minden ki van-e kapcsolva.
Biztonságos és kényelmes.

A gyerekzár gombbal minden digitális
funkciókijelzővel ellátott üvegkerámia
főzőlap és minden elektronikus órát
tartalmazó tűzhely/sütő esetében
gyorsan, egyszerűen megakadályozható,
hogy "illetéktelen" kezek használják.
A gyerekzár gombnyomásra valamennyi
funkciót zárolja.

Soha többé nem kell aggódnia, hogy lekapcsolta-e a tűzhelyt. A biztonsági lekapcsolás
egy bizonyos idő eltelte után automatikusan
lekapcsolja a készüléket.


ê 
A sík kezelőfelület könnyen tisztítható

ê 

Nem fordulhat elő többé

véletlen bekapcsolás


ê 
Véd az illetéktelen használat ellen


ê 
Főzőlapokhoz is, sütőkhöz

is rendelkezésre áll

ê 

A tűzhely egy bizonyos idő után

biztonságosan, automatikusan
magától lekapcsol

Sütés és főzés

A LEGFONTOSABB ÜZEMMÓDOK ÁTTEKINTÉSE:

Hotair

FELSŐ/ALSÓ FŰTÉS

GYENGÉD FORRÓ LEVEGŐ

NAGY FELÜLETŰ GRILL

Egy szinten való sütéshez, és ezzel a
hagyományos ételek bevált programja.

Intelligens fűtési mód, mely hasznosítja a
maradékhőt. A hús, hal és sütemény egy
szinten történő kíméletes elkészítéséhez
előmelegítés nélkül.

Nagyobb mennyiségű lapos grillezett
ételek (pl. steak) grillezéséhez és
csőben sütéséhez.

ALSÓ FŰTÉS

LÉGKEVERŐS GRILLEZÉS

INTENZÍV FŰTÉS

Olyan ételekhez és péksüteményekhez,
melyek alulról erősebb pirítást igényelnek.

Célzott hő minden oldalrók, a grill
és a ventilátor bekapcsolása váltakozva
történik.

Az erős alsó fűtés enyhe felső fűtéssel
kombinálva. Különösen alkalmas lédús
gyülmölcsös sütemények vagy kiadós
hagymás sütemények készítésére.

3D FORRÓ LEVEGŐ

KIS FELÜLETŰ GRILL

PIZZAFOKOZAT

A leginkább alkalmas grillezésre vagy
kisebb mennyiségek átsütésére (pl. pirítós).

Olyan, mint az olasz pizza: A nagy hő
optimálisan eloszlik, így a tészta
ropogós lesz.

Elkészítési lehetőség akár egyszerre
3 szinten is: A sütőtérben a hőeloszlás
gondoskodik az optimális eredményről.
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MINDEN ÍZLÉST KIELÉGÍT –
ÖNÁLLÓ FŐZŐZÓNÁK ÉS MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK A JUNKERTŐL.
Előnyök:
Combi
Induction

KOMBI INDUKCIÓ

Induction

INDUKCIÓ

Induction

INDUKCIÓS SÜTŐZÓNA

Két főzőzónát össze lehet kapcsolni egy
főzőzónává, így különösen nagy edények is
használhatók. A két 21 cm méretű főzőlap
természetesen külön-külön is használható.

Az edény alját közvetlenül melegíti fel az
indukciós tekercs. A hő csak ott keletkezik,
ahol szükség van rá, tehát az edény alján.
Ez rövid felfőzési időt, nagyobb biztonságot
és jóval könnyebb tisztítást jelent.

Végre akkor is ki tudja használni a Power Induktion előnyeit, ha a főzésnél
sütőedényre van szüksége. Ekkor nem kell
semmit aktiválni. A készülék felismeri a
sütőedényt, és automatikusan hozzákapcsolja a sütőzónát.

Ì
Ì
Nagy rugalmasság a főzésnél
ÌÌ
Nagy méretű edények használatát
is lehetővé teszi

ÌÌGyors, biztonságos és
könnyen tisztítható
ÌÌRövid felfűtési és lehűlési idők a
nagy időmegtakarítás érdekében

Ì
Ì
Ovális és szögletes
edényhez is alkalmas
Ì
Ì
Nem szükséges külön aktiválás

Jog dial

KÉNYELMES GÖRGETHETŐ
KEZELÉS

POWER BOOST FUNKCIÓ

Residual heat
Indicator

MARADÉKHŐ-KIJELZŐ

A kényelmes görgethető kezeléssel
a főzőlap simítással nagyon egyszerűen
vezérelhető. A főzőzóna szabályozása a
legmagasabb, 9-es beállítás eléréséig fél
lépésekben történik.

A Junker Power Boost funkcióval a
vízforralás, ételmelegítés ideje akár
20 százalékkal is lecsökken..

A maradékhő-kijelzővel egyetlen
pillantással felismeri a még forró
főzőzónákat. Így a még meglévő hő
teljesen kihasználható, és csökken annak a
veszélye, hogy megégetjük az ujjunkat.

ÌEgy
Ì
különösen intuitív kezelés

ÌÌNagy időmegtakarítás most
a hagyományos főzőlapoknál is

ÌÌForró főzőzónákra
figyelmeztető kijelző

BIZTONSÁGI LEKAPCSOLÁS

MEMÓRIA FUNKCIÓ

SÚLYAUTOMATIKA

A memória funkcióval saját programot
állíthat össze, majd azt egyetlen gombnyomással lehívhatja

A súlyautomatikával ellátott mikrohullámú
sütők minden felolvasztási, főzési és
kombinált programnál szabályozzák a
felvett energiát. Csak a programot és a
súlyt kell beállítani, a többi feladatot a
készülék magától elvégzi

ÌA
Ì kedvenc program – gombnyomásra

Ì
Ì
Optimális energiafelvétel

Soha többé nem kell aggódnia amiatt,
hogy ki van-e kapcsolva a készülék. A
biztonsági lekapcsolás egy bizonyos idő
eltelte után lekapcsolja a készükéket.
ÌÌA tűzhely egy bizonyos idő után
biztonságosan, automatikusan
magától lekapcsolódik

Sütés és főzés
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BEÉPÍTHETŐ SÜTŐK

Energy

All-glass
inside door

Energy

All-glass
inside door

JF 1100050

JF 1300050

DIZÁJN

Nemesacél

Nemesacél

FELSZERELTSÉG

Sütőrendszer 5 üzemmóddal,
50 °C és 275 °C között szabályozható:
}} Felső/alsó fűtés
}} Kímélő felső/alsó sütés
}} Nagy felületű grill
}} Kis felületű grill
}} Alsó hűtés

Sütőrendszer 5 üzemmóddal,
50 °C és 275 °C között szabályozható:
}} 3D forró levegő
}} Felső/alsó fűtés
}} Légkeverős grillezés
}} Nagy felületű grill
}} Kímélő forró levegő

KOMFORT

}} Sütőtér térfogat: 71 l
}} Színüveg belső ajtó
}} Alacsony, max. 50 °C ablakhőmérséklet
}} Halogén belső világítás
}} Hűtőventilátor
}} Sima, saválló zománc, barna
}} Tartozékok: 1 kombirács,
1 univerzális serpenyő
}} Kiegészítő tartozékok: lásd a 17. oldalon

}} Gyors felfűtés
}} Sütőtér térfogat: 66 l
}} Színüveg belső ajtó
}} Alacsony, max. 50 °C ablakhőmérséklet
}} Halogén belső világítás
}} Hűtőventilátor
}} Sima, saválló zománc, barna
}} Tartozékok: 1 kombirács,
1 univerzális serpenyő
}} Kiegészítő tartozékok: lásd a 17. oldalon

Teljesítmény
és méretek
(ma. x sz. x mé.)

}} Energiahatékonysági osztály: A*
}} Csatlakoztatási érték:
220 - 240 V / 2,85 kW
}} Készülékméret:
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
}} Beépítési méret:
57.5-59.7 x 56.0-56.8 x 55.0 cm

}} Energiahatékonysági osztály: A*
}} Csatlakoztatási érték:
220 - 240 V /3,3 kW
}} Készülékméret:
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
}} Beépítési méret:
57.5-59.7 x 56.0-56.8 x 55.0 cm

Beépíthető sütő

* Az A+++ és D közötti energiahatékonysági osztály skáláján.

Beépíthető sütő
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Energy

All-glass
inside door

Electronic
clock

Energy

All-glass
inside door

Electronic
clock

Eco Clean

Energy

All-glass
inside door

Electronic
clock

Pyrolytic

Automatic
programs

JF 2306050

JF 2346050

JF 2377050

Nemesacél

Nemesacél

Nemesacél

Sütőrendszer 5 üzemmóddal,
50 °C és 275 °C között szabályozható:
}} 3D forró levegő
}} Felső/alsó fűtés
}} Légkeverős grillezés
}} Nagy felületű grill
}} Kímélő forró levegő

Sütőrendszer 5 üzemmóddal,
50 °C és 275 °C között szabályozható:
}} 3D forró levegő
}} Felső/alsó fűtés
}} Légkeverős grillezés
}} Nagy felületű grill
}} Kímélő forró levegő

Sütőrendszer 7 üzemmóddal,
50 °C és 275 °C között szabályozható:
}} 3D forró levegő
}} Felső/alsó fűtés
}} Légkeverős grillezés
}} Pizzafokozat
}} Nagy felületű grill
}} Alsó hűtés
}} Kímélő forró levegő

}} Gyors felfűtés
}} Sütőtér térfogat: 66 l
}} Színüveg belső ajtó
}} Teljesen elsüllyeszthető kezelőgomb
}} Elektronikus óra
}} Gyerekzár
}} Alacsony, max. 50 °C ablakhőmérséklet
}} Halogén belső világítás
}} Hűtőventilátor
}} Sima, saválló zománc, barna
}} Tartozékok: 1 kombirács,
1 univerzális serpenyő
}} Kiegészítő tartozékok: lásd a 17. oldalon

}} Gyors felfűtés
}} Sütőtér térfogat: 66 l
}} Színüveg belső ajtó
}} Teljesen elsüllyeszthető kezelőgomb
}} Elektronikus óra
}} Gyerekzár
}} Eco-Clean
}} Eco Clean felszereltség: oldalfalak,
hátfal, felső fal
}} Alacsony, max. 50 °C ablakhőmérséklet
}} Halogén belső világítás
}} Hűtőventilátor
}} Tartozékok: 1 kombirács,
1 univerzális serpenyő

}} Gyors felfűtés
}} Sütőtér térfogat: 63 l
}} Színüveg belső ajtó
}} 10 automata program
}} Elektronikus sütővezérlés
elektronikus órával
}} Teljesen elsüllyeszthető kezelőgomb
}} Gyerekzár
}} Pirolitikus öntisztítás
}} Javasolt hőmérséklet, felfűtésellenőrzés
}} Alacsony, max. 30 °C ablakhőmérséklet
}} Halogén belső világítás
}} Hűtőventilátor
}} Sima, saválló zománc, szürke
}} Tartozékok: 1 kombirács,
1 univerzális serpenyő

}} Energiahatékonysági osztály: A*
}} Csatlakoztatási érték:
220 - 240 V /3,3 kW
}} Készülékméret:
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
}} Beépítési méret:
57.5-59.7 x 56.0-56.8 x 55.0 cm

}} Energiahatékonysági osztály: A*
}} Csatlakoztatási érték:
220 - 240 V /3,3 kW
}} Készülékméret:
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
}} Beépítési méret:
57.5-59.7 x 56.0-56.8 x 55.0 cm

}} Energiahatékonysági osztály: A*
}} Csatlakoztatási érték:
220 - 240 V /3,25 kW
}} Készülékméret:
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
}} Beépítési méret:
57.5-59.7 x 56.0-56.8 x 55.0 cm

Beépíthető sütő

Beépíthető sütő

Beépíthető sütő
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BEÉPÍTHETŐ SÜTŐK

Energy

All-glass
inside door

Soft Close
door

Electronic
clock

Energy

All-glass
inside door

Soft Close
door

Electronic
clock

Eco Clean

JF 4306060

JF 4346060

DIZÁJN

Sütő és kezelőfelület
fekete üveg-dizájnnal

Sütő és kezelőfelület
fekete üveg-dizájnnal

FELSZERELTSÉG

Sütőrendszer 7 üzemmóddal,
50 °C és 275 °C között szabályozható:
}} 3D forró levegő
}} Felső/alsó fűtés
}} Légkeverős grillezés
}} Nagy felületű grill
}} Pizzafokozat
}} Alsó fűtés
}} Kímélő forró levegő

Sütőrendszer 7 üzemmóddal,
50 °C és 275 °C között szabályozható:
}} 3D forró levegő
}} Felső/alsó fűtés
}} Légkeverős grillezés
}} Nagy felületű grill
}} Pizzafokozat
}} Alsó fűtés
}} Kímélő forró levegő

KOMFORT

}} Gyors felfűtés
}} Sütőtér térfogat: 71 l
}} Színüveg belső ajtó Soft Close funkióval
}} Teljesen elsüllyeszthető kezelőgomb
}} Elektronikus óra
}} Gyerekzár
}} Alacsony, max. 50 °C ablakhőmérséklet
}} Halogén belső világítás
}} Hűtőventilátor
}} Sima, saválló zománc, szürke
}} Belső tér befüggeszthető rácsokkal,
teleszkópos kihúzósínnel felszerelhető
}} Tartozékok: 1 kombirács,
1 univerzális serpenyő
}} Kiegészítő tartozékok: lásd a 17. oldalon

}} Gyors felfűtés
}} Sütőtér térfogat: 71 l
}} Színüveg belső ajtó Soft Close funkióval
}} Teljesen elsüllyeszthető kezelőgomb
}} Elektronikus óra
}} Gyerekzár
}} Eco-Clean
}} Eco Clean felszereltség:
oldalfalak, hátfal, felső fal
}} Alacsony, max. 40 °C ablakhőmérséklet
}} Halogén belső világítás
}} Hűtőventilátor
}} Belső tér befüggeszthető rácsokkal,
teleszkópos kihúzósínnel felszerelhető
}} Tartozékok: 1 kombirács,
1 univerzális serpenyő
}} Kiegészítő tartozékok: lásd a 17. oldalon

Teljesítmény
és méretek
(ma. x sz. x mé.)

}} Energiahatékonysági osztály: A*
}} Csatlakoztatási érték:
220 - 240 V / max. 3,4 kW
}} Készülékméret:
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
}} Beépítési méret:
58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

}} Energiahatékonysági osztály: A*
}} Csatlakoztatási érték:
220 - 240 V / max. 3,4 kW
}} Készülékméret:
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
}} Beépítési méret:
58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

Beépíthető sütő

* Az A+++ és D közötti energiahatékonysági osztály skáláján.

Beépíthető sütő
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Energy

All-glass
inside door

Soft Close
door

Electronic
clock

Pyrolytic

Automatic
programs

Energy

All-glass
inside door

Soft Close
door

Electronic
clock

Jog dial

Hydro Clean

JF 4377060

JF 4319060

Sütő és kezelőfelület
fekete üveg-dizájnnal

Sütő és kezelőfelület
fekete üveg-dizájnnal

Sütőrendszer 7 üzemmóddal,
50 °C és 275 °C között szabályozható:
}} 3D forró levegő
}} Felső/alsó fűtés
}} Légkeverős grillezés
}} Nagy felületű grill
}} Pizzafokozat
}} Alsó fűtés
}} Kímélő forró levegő

Sütőrendszer 12 üzemmóddal,
30 °C és 275 °C között szabályozható:
}} 3D forró levegő
}} Felső/alsó fűtés
}} Légkeverős grillezés
}} Nagy felületű grill
}} Kis felületű grill
}} Pizzafokozat
}} Intenzív fűtés

}} Gyors felfűtés
}} Sütőtér térfogat: 71 l
}} Színüveg belső ajtó Soft Close funkióval
}} 10 automata program
}} Teljesen elsüllyeszthető kezelőgomb
}} Elektronikus sütővezérlés
elektronikus órával
}} Gyerekzár
}} Pirolitikus öntisztítás
}} Javasolt hőmérséklet, felfűtésellenőrzés
}} Alacsony, max. 30 °C ablakhőmérséklet
}} Halogén belső világítás
}} Hűtőventilátor
}} Sima, saválló zománc, szürke
}} Belső tér befüggeszthető rácsokkal,
teleszkópos kihúzósínnel felszerelhető
}} Tartozékok: 1 zománcozott sütőlap,
1 kombirács, 1 univerzális serpenyő
}} Kiegészítő tartozékok: lásd a 17. oldalon

}} Gyors felfűtés
}} Sütőtér térfogat: 71 l
}} Színüveg belső ajtó Soft Close funkióval
}} 40 automata program
}} Kényelmes görgethető kezelés
}} Elektronikus sütővezérlés
elektronikus órával
}} Gyerekzár
}} Hydro Clean
}} Javasolt hőmérséklet, felfűtésellenőrzés
}} Alacsony, max. 40 °C ablakhőmérséklet
}} Halogén belső világítás
}} Hűtőventilátor
}} Sima, saválló zománc, szürke
}} Belső tér befüggeszthető rácsokkal,
teleszkópos kihúzósínnel felszerelhető
}} Tartozékok: 1 zománcozott sütőlap,
1 kombirács, 1 univerzális serpenyő
}} Kiegészítő tartozékok: lásd a 17. oldalon

}} Energiahatékonysági osztály: A*
}} Csatlakoztatási érték:
220 - 240 V / max. 3,6 kW
}} Készülékméret:
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
}} Beépítési méret:
58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

}} Energiahatékonysági osztály: A*
}} Csatlakoztatási érték:
220 - 240 V / max. 3,6 kW
}} Készülékméret:
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
}} Beépítési méret:
58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

Beépíthető sütő

Automatic
programs

Beépíthető sütő

}} Felolvasztás
}} Előmelegítés
}} Melegentartás
}} Alsó fűtés
}} Kímélő forró levegő
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BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ / KOMPAKT SÜTŐ

Energy

All-glass
inside door

Soft Close
door

Electronic
clock

Jog dial

Pyrolytic

Automatic
programs

JF 4379060

Beépíthető sütő

DIZÁJN

Sütő és kezelőfelület
fekete üveg-dizájnnal

FELSZERELTSÉG

Sütőrendszer 12 üzemmóddal,
30 °C és 275 °C között szabályozható:
}} 3D forró levegő
}} Felső/alsó fűtés
}} Légkeverős grillezés
}} Nagy felületű grill
}} Kis felületű grill
}} Pizzafokozat
}} Intenzív fűtés
}} Felolvasztás

KOMFORT

}} Gyors felfűtés
}} Sütőtér térfogat: 71 l
}} Színüveg belső ajtó Soft Close funkióval
}} 40 automata program
}} Kényelmes görgethető kezelés
}} Elektronikus sütővezérlés
elektronikus órával
}} Gyerekzár
}} Pirolitikus öntisztítás
}} Javasolt hőmérséklet, felfűtésellenőrzés
}} Alacsony, max. 30 °C ablakhőmérséklet
}} Halogén belső világítás
}} Hűtőventilátor
}} Sima, saválló zománc, szürke
}} Belső tér befüggeszthető rácsokkal,
teleszkópos kihúzósínnel felszerelhető

Teljesítmény
és méretek
(ma. x sz. x mé.)

}} Energiahatékonysági osztály: A*
}} Csatlakoztatási érték:
220 - 240 V / max. 3,6 kW
}} Készülékméret:
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
}} Beépítési méret:
58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

* Az A+++ és D közötti energiahatékonysági osztály skáláján.

}} Előmelegítés
}} Melegentartás
}} Alsó fűtés
}} Kímélő forró levegő

}} Tartozékok: 1 zománcozott sütőlap,
1 kombirács, 1 univerzális serpenyő
}} Kiegészítő tartozékok: lásd a 17. oldalon

17

Sütés és főzés

J U N K E R 2020. évi értékesítési kézikönyv

Beépíthető wütők és tűzhelyek
Einbau-Backöfen / Einbau-Herde

60

Electronic
clock

Jog dial

Hydro Clean

JC 4119860

Beepithető mikrohullamu kombinalt keszulek

Energy

All-glass
inside door

Electronic
clock

JC 4306060

Cikk

JZ 11BE11

Zománcozott sütőlap
JH 1.., JH 2.., JF 1.., JF 2..
készülékekhez (kivéve JF
2346050, JF... és JH 2377050)

JZ 11CB10E0

Zománcozott, szürke sütőlap
JH 4.., JF 4.. készülékekhez és
JC 4306060

JZ 11CU13B0

Univerzális serpenyő JH1.. és
JH2.., JF1.. és JF2 készülékekhez (kivéve JF 2346050, JF... és
JH 2377050)

JZ 11CU10E0

Zománcos, szürke univerzális
serpenyő JH 4.. és JF 4.. készülékekhez és JC 4306060

JZ 11CR13X0

Kombirács JH1.. és JH2.., JF1..
és JF2 készülékekhez (kivéve JF
2346050, JF... és JH 2377050)

JZ 11CR10X0

Zománcos, szürke Kombinált
rácsr JH 4.. és JF 4.. készülékekhez és JC 4306060

JZ 11TE25X0

2 szintes teleszkópos
kihúzósín JH 4.. és JF 4..
készülékekhez

JZ 11TF25X0

3 szintes teleszkópos kihúzó
JH 4.. és JF 4.. készülékekhez

JZ 1352X0

Pizzasütő lap

Beepithető kompakt sutő

Beépíthető mikrohullámú sütő forró levegős
Sütő és kezelőfelület
funkcióval és fekete üvegből készült kezelőfelülettel fekete üveg-dizájnnal
Beépíthető mikrohullámú sütő 5 üzemmóddal,
40 °C és 230 °C között szabályozható:
}} Mikrohullámú sütő
}} Standard forró levegő
}} Légkeverős grillezés
}} Nagy felületű grill
}} Pizzafokozat

Rend. sz.

Sütőrendszer 7 üzemmóddal,
50 °C és 275 °C között szabályozható:
}} 3D forró levegő
}} Felső/alsó fűtés
}} Légkeverős grillezés
}} Nagy felületű grill
}} Pizzafokozat
}} Alsó fűtés
}} Kímélő forró levegő

}} 60 cm széles, magas szekrénybe való beépítéshez
}} Főzési térfogat: 44 l
}} 15 automatikus program
}} Comfort Scroll művelet
}} Elektronikus óra
}} Hydro Clean
}} 4 leolvasztás és 3 főzési program mikrohullámú üzemmódban, 8 program kombinált
működéshez
}} 5 mikrohullámú teljesítményszint: 90 W, 180
W, 360 W, 600 W, 900 W
}} 90 W, 180 W, 360 W, 600 W teljesítményszintű grill
}} kombinálható
}} Tartozékok: 1 rács magas, 1 rács alacsony, 1
forgótányér (36 cm)

}} 60 cm széles, magas szekrénybe való beépítéshez
}} Gyors felfűtés
}} Sütőtér térfogat: 47 l
}} Színüveg belső ajtó
}} Teljesen elsüllyeszthető kezelőgomb
}} Elektronikus óra
}} Gyerekzár
}} Alacsony, max. 50 °C ablakhőmérséklet
}} Halogén belső világítás
}} Hűtőventilátor
}} Sima, saválló zománc, szürke
}} Tartozékok: 1 kombirács,
1 univerzális serpenyő
}} Kiegészítő tartozékok: lásd a 17. oldalon

}} Csatlakoztatási érték:
220 - 230 V / max. 3,35 kW
}} Készülékméret:
45,4 x 59,4 x 57,0 cm
}} Beépítési méret:
45,2 x 56,0 x 55,0 cm

}} Energiahatékonysági osztály: A*
}} Csatlakoztatási érték:
220 - 240 V / max. 2,8 kW
}} Készülékméret:
45,5 x 59,4 x 54,8 cm
}} Beépítési méret:
45,0 - 45,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

JZ 4600160
Tartozékfiók

}} Fogantyú nélkül (push & pull rendszer)
}} Térfogat: 26 l
}} Betöltés max. 15 kg-ig
}} Eszpresszó poharak max. betöltése:
64 db vagy tányérok max. betöltése
(26 cm): 14 db
}} Tartozék: 1 x csúszásmentes lap
}} Készülékméret (MaxSzéxMé):
140 x 594 x 505 mm
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BEÉPÍTHETŐ TŰZHELYEK

Energy

All-glass
inside door

Energy

All-glass
inside door

JH 1100050

JH 1300050

DIZÁJN

Nemesacél

Nemesacél

FELSZERELTSÉG

Beépíthető tűzhely 5 üzemmóddal,
50 °C és 275 °C között szabályozható:
}} Felső/alsó fűtés
}} Kímélő felső/alsó sütés
}} Nagy felületű grill
}} Kis felületű grill
}} Alsó fűtés

Beépíthető tűzhely 5 üzemmóddal,
50 °C és 275 °C között szabályozható:
}} 3D forró levegő
}} Felső/alsó fűtés
}} Légkeverős grillezés
}} Nagy felületű grill
}} Kímélő forró levegő

KOMFORT

}} Sütőtér térfogat: 71 l
}} Színüveg belső ajtó
}} Alacsony, max. 50 °C ablakhőmérséklet
}} Halogén belső világítás
}} Hűtőventilátor
}} Sima, saválló zománc, barna
}} Tartozékok: 1 kombirács,
1 univerzális serpenyő
}} Kiegészítő tartozékok: lásd a 17. oldalon

}} Gyors felfűtés
}} Sütőtér térfogat: 66 l
}} Színüveg belső ajtó
}} Alacsony, max. 50 °C ablakhőmérséklet
}} Halogén belső világítás
}} Hűtőventilátor
}} Sima, saválló zománc, barna
}} Tartozékok: 1 kombirács,
1 univerzális serpenyő
}} Kiegészítő tartozékok: lásd a 17. oldalon

Kombinálható:

}} Minden Junker főzőlappal

}} Minden Junker főzőlappal

Teljesítmény
és méretek
(ma. x sz. x mé.)

}} Energiahatékonysági osztály: A*
}} Csatlakoztatási érték:
220–240 V/10,65 kW
}} Készülékméret:
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
}} Beépítési méret:
60,0 - 60,4 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

}} Energiahatékonysági osztály: A*
}} Csatlakoztatási érték:
220 - 240 V /11,1 kW
}} Készülékméret:
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
}} Beépítési méret:
60,0 - 60,4 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

Beépíthető tűzhely

* Az A+++ és D közötti energiahatékonysági osztály skáláján.

Beépíthető tűzhely
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Energy

All-glass
inside door

Electronic
clock

Energy

All-glass
inside door

Electronic
clock

Pyrolytic

Automatic
programs

JH 2306050

JH 2377050

Nemesacél

Nemesacél

Beépíthető tűzhely 5 üzemmóddal,
50 °C és 275 °C között szabályozható:
}} 3D forró levegő
}} Felső/alsó fűtés
}} Légkeverős grillezés
}} Nagy felületű grill
}} Kímélő forró levegő

Beépíthető tűzhely 5 üzemmóddal,
50 °C és 275 °C között szabályozható:
}} 3D forró levegő
}} Felső/alsó fűtés
}} Légkeverős grillezés
}} Nagy felületű grill
}} Kímélő forró levegő

}} Gyors felfűtés
}} Sütőtér térfogat: 66 l
}} Színüveg belső ajtó
}} Teljesen elsüllyeszthető kezelőgomb
}} Elektronikus óra
}} Gyerekzár
}} Alacsony, max. 50 °C ablakhőmérséklet
}} Halogén belső világítás
}} Hűtőventilátor
}} Sima, saválló zománc, barna
}} Tartozékok: 1 kombirács,
1 univerzális serpenyő
}} Kiegészítő tartozékok: lásd a 17. oldalon

}} Gyors felfűtés
}} Sütőtér térfogat: 63 l
}} Színüveg belső ajtó
}} 10 automata program
}} Teljesen elsüllyeszthető kezelőgomb
}} Elektronikus sütővezérlés
elektronikus órával
}} Gyerekzár
}} Pirolízis öntisztítás
}} Hőmérséklet javaslat, felfűtésellenőrzés
}} Alacsony, max. 30 °C ablakhőmérséklet
}} Halogén belső világítás
}} Hűtőventilátor

}} Minden Junker főzőlappal

}} Minden Junker főzőlappal

}} Energiahatékonysági osztály: A*
}} Csatlakoztatási érték:
220–240 V/11,1 kW
}} Készülékméret:
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
}} Beépítési méret:
60,0 - 60,4 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

}} Energiahatékonysági osztály: A*
}} Csatlakoztatási érték:
220–240 V/11,1 kW
}} Készülékméret:
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
}} Beépítési méret:
60,0 - 60,4 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

Beépíthető tűzhely

Beépíthető tűzhely

}} Sima, saválló zománc, szürke
}} Tartozékok: 1 kombirács,
1 univerzális serpenyő
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BEÉPÍTHETŐ TŰZHELYEK /
MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK

Energy

All-glass
inside door

Soft Close
door

Electronic
clock

Energy

All-glass
inside door

Soft Close
door

Electronic
clock

JH 4306060

JH 4306061

DESIGN

Beépíthető tűzhely és kezelőfelület
fekete üveg-dizájnnal

Beépíthető tűzhely és kezelőfelület
fekete üveg-dizájnnal

AUSSTATTUNG

Beépíthető tűzhely 5 üzemmóddal,
50 °C és 275 °C között szabályozható:
}} 3D forró levegő
}} Felső/alsó fűtés
}} Légkeverős grillezés
}} Nagy felületű grill
}} Kímélő forró levegő

Beépíthető tűzhely 7 üzemmóddal,
50 °C és 275 °C között szabályozható:
}} 3D forró levegő
}} Felső/alsó fűtés
}} Légkeverős grillezés
}} Nagy felületű grill
}} Pizzafokozat
}} Alsó hűtés
}} Kímélő forró levegő

KOMFORT

}} Gyors felfűtés
}} Sütőtér térfogat: 71 l
}} Színüveg belső ajtó Soft Close funkióval
}} Teljesen elsüllyeszthető kezelőgomb
}} Elektronikus óra
}} Gyerekzár
}} Alacsony, max. 50 °C ablakhőmérséklet
}} Halogén belső világítás
}} Hűtőventilátor
}} Sima, saválló zománc, szürke
}} Belső tér befüggeszthető rácsokkal,
teleszkópos kihúzósínnel felszerelhető
}} Tartozékok: 1 kombirács,
1 univerzális serpenyő
}} Kiegészítő tartozékok: lásd a 17. oldalon

}} Gyors felfűtés
}} Sütőtér térfogat: 71 l
}} Színüveg belső ajtó Soft Close funkióval
}} Teljesen elsüllyeszthető kezelőgomb
}} Elektronikus óra
}} Gyerekzár
}} Alacsony, max. 50 °C ablakhőmérséklet
}} Halogén belső világítás
}} Hűtőventilátor
}} Sima, saválló zománc, szürke
}} Belső tér befüggeszthető rácsokkal,
teleszkópos kihúzósínnel felszerelhető
}} Tartozékok: 1 kombirács,
1 univerzális serpenyő
}} Kiegészítő tartozékok: lásd a 17. oldalon

}} Minden Junker főzőlappal

}} Minden Junker főzőlappal

}} Energiahatékonysági osztály: A*
}} Csatlakoztatási érték:
220–240 V/11,2 kW
}} Készülékméret:
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
}} Beépítési méret:
60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

}} Energiahatékonysági osztály: A*
}} Csatlakoztatási érték:
220–240 V/11,2 kW
}} Készülékméret:
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
}} Beépítési méret:
60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

Beépíthető tűzhely

Kombinierbar:
Leistung
& Maße
(H x B x T)

* Az A+++ és D közötti energiahatékonysági osztály skáláján.

Beépíthető tűzhely
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50

Electronic
clock

60

Electronic
clock

Jog dial

Hydro Clean

60

Electronic
clock

Jog dial

Hydro Clean

JM 15AA51

JP 4119260

JP 4119560

Nemesacél

fekete

fekete

}} Mikrohullám 800 W
}} 5 teljesítményfokozat:
800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
}} 17 l nemesacél sütőtér
}} 50 cm széles felső szekrénybe
beépíthető készülék

}} Mikrohullám 800 W
}} 5 teljesítményfokozat:
800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
}} (Grillfunkció)
}} 20 l nemesacél sütőtér
}} 60 cm széles felső szekrénybe, magas
szekrénybe beépíthető készülék

}} Mikrohullám 900 W
}} 5 teljesítményfokozat:
900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
}} 25 l nemesacél sütőtér
}} 60 cm széles magas szekrénybe
beépíthető készülék

}} 7 automata program
}} Könnyű kezelés koncepció: különösen
egyszerű, problémamentes beállítás
}} Elektronikus óra
}} Súlyautomatika 4 felolvasztási és
3 főzési programhoz
}} Memória funkció (1 tárolóhely)
}} Belső világítás
}} Tartozékok: 1 üveg forgótányér (24,5 cm),
1 illeszkedő beépítő keret mellékelve

}} 7 (8) automata program
}} Kényelmes görgethető kezelés
}} Könnyű kezelés koncepció: különösen
egyszerű, problémamentes beállítás
}} Elektronikus óra
}} Hydro Clean
}} 4 felolvasztási és 3 (4) főzési program
}} Memória funkció (1 tárolóhely)
}} Elektromos ajtónyitás
}} LED belső világítás
}} Hűtőventilátor
}} Tartozékok: 1 üveg forgótányér (25,5 cm),
1 kombirács

}} 7 automata program
}} Kényelmes görgethető kezelés
}} Könnyű kezelés koncepció: különösen
egyszerű, problémamentes beállítás
}} Elektronikus óra
}} Hydro Clean
}} 4 felolvasztási és 3 főzési program
}} Memória funkció (1 tárolóhely)
}} Elektromos ajtónyitás
}} LED belső világítás
}} Hűtőventilátor
}} Tartozékok: 1 üveg forgótányér (31,5 cm),

Beépíthető mikrohullámú sütő

Beépíthető mikrohullámú sütő

Beépíthető mikrohullámú sütő

JG 4119260 grillező funkcióval

Általában azonos kivitel, különbségeket lásd:
zárójeles értékek
}} Csatlakoztatási érték:
220 - 230 V / max. 1,27 kW
}} Készülékméret:
28,0 x 45,3 x 32,0 cm
}} Beépítési méret:
36,2 - 36,2 x 46,2 - 46,8 cm

}} Csatlakoztatási érték:
220–230 V/1,27 kW
}} Készülékméret:
38,2 x 59,4 x 31,7 cm
}} Beépítési méret:
36,5 x 56,0 x 30,0 cm

}} Csatlakoztatási érték:
220 - 230 V / 1,45 kW
}} Készülékméret:
38,2 x 59,4 x 38,8 cm
}} Beépítési méret:
38,2 x 56,0 x 55,0 cm
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FŐZŐLAPOK, ÖNÁLLÓ

60

Residual heat
Indicator

60

Touch
Control

Residual heat
Indicator

JR 36DK53

JR 36DT52

DIZÁJN

Nemesacél kerettel és
integrált főzőzóna szabályozókkal

Nemesacél kerettel és
integrált főzőzóna szabályozókkal

FELSZERELTSÉG

4 High Speed főzőzóna:
}} 2 főzőzóna, Ø 18 cm, 2,0 kW
}} 2 főzőzóna, Ø 14,5 cm, 1,2 kW

4 High Speed főzőzóna:
}} 1 főzőzóna, Ø 21 cm, 2,2 kW
}} 1 főzőzóna, Ø 18 cm, 2,0 kW
}} 2 főzőzóna, Ø 14,5 cm, 1,2 kW

KOMFORT

}} Oldalsó főzőzóna szabályozók
}} 9 fokozatban szabályozható főzőzónák
}} Maradékhő-kijelző mindegyik főzőzónához

}} Touch Control
}} Újraindítás funkció
}} A főzési fokozatok digitális kijelzése
}} 17 teljesítményfokozat
}} 2-fokozatú maradékhő-kijelző
főzőzónánként
}} Gyerekzár
}} Főkapcsoló leállítási funkcióval
}} Automatikus biztonsági lekapcsolás
}} Működésjelző lámpa

Teljesítmény
és méretek
(ma. x sz. x mé.)

}} Csatlakoztatási érték: 220 - 240 V / 6,4 kW
}} Készülékméret: 58,3 x 51,3 cm
}} Beépítési méret: 4,8 x 56,0 x 49,0 cm

}} Csatlakoztatási érték: 220 - 240 V / 6,6 kW
}} Készülékméret: 58,3 x 51,3 cm
}} Beépítési méret: 4,8 x 56,0 x 49,0 cm

Önálló elektromos főzőlap, üvegkerámia

Önálló elektromos főzőlap, üvegkerámia
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60

Touch
Control

Residual heat
Indicator

60

Touch
Control

Residual heat
Indicator

JR 46FT13

JR 36FT52

Síkba helyezett, integrált
főzőzóna szabályozókkal

Nemesacél kerettel és
integrált főzőzóna szabályozókkal

4 High Speed főzőzóna:
}} 1 főzőzóna, Ø 17/26,5 cm
hozzákapcsolható sütőzónával, 1,8/2,6 kW
}} 1 kétkörös főzőzóna,
Ø 14,5/21 cm, 1,0/2,2 kW
}} 1 főzőzóna, Ø 18 cm, 2,0 kW
}} 1 főzőzóna, Ø 14,5 cm, 1,2 kW

4 High Speed főzőzóna:
}} 1 főzőzóna, Ø 17/26,5 cm
hozzákapcsolható sütőzónával, 1,8/2,6 kW
}} 1 kétkörös főzőzóna,
Ø 12/21 cm, 0,75/2,2 kW
}} 2 főzőzóna, Ø 14,5 cm, 1,2 kW

}} Touch Control
}} Újraindítás funkció
}} A főzési fokozatok digitális kijelzése
}} 17 teljesítményfokozat
}} 2-fokozatú maradékhő-kijelző
főzőzónánként
}} Gyerekzár
}} Főkapcsoló leállítási funkcióval
}} Automatikus biztonsági lekapcsolás
}} Működésjelző lámpa

}} Touch Control
}} Újraindítás funkció
}} A főzési fokozatok digitális kijelzése
}} 17 teljesítményfokozat
}} 2-fokozatú maradékhő-kijelző
főzőzónánként
}} Gyerekzár
}} Főkapcsoló leállítási funkcióval
}} Automatikus biztonsági lekapcsolás
}} Működésjelző lámpa

}} Csatlakoztatási érték: 220 - 240 V /7,5 kW
}} Készülékméret: 57,2 x 51,2 cm
}} Beépítési méret: 5,1 x 56,0 x 5,0 cm

}} Csatlakoztatási érték: 220 - 240 V /6,7 kW
}} Készülékméret: 58,3 x 51,3 cm
}} Beépítési méret: 4,8 x 56,0 x 49,0 cm

Önálló elektromos főzőlap, üvegkerámia

Önálló elektromos főzőlap, üvegkerámia
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FŐZŐLAPOK, ÖNÁLLÓ

80

Jog dial

Residual heat
Indicator

60

Touch
Control

Residual heat
Indicator

Induction

JR 38IT56

JI 36BT54

DIZÁJN

Nemesacél kerettel és integrált
főzőzóna szabályozókkal

Nemesacél kerettel és integrált
főzőzóna szabályozókkal

FELSZERELTSÉG

4 High Speed főzőzóna:
}} 1 kétkörös főzőzóna Ø 12 / 21 cm,
0,8 kW / 2,1 kW (power-fokozat 2,6 kW)
}} 1 főzőzóna, Ø 14,5 cm, 1,2 kW
}} 1 kétkörös főzőzóna Ø 18 / 23 cm,
1,7 / 2,4 kW (power-fokozat 3,4 kW)
}} 1 főzőzóna Ø 17 / 26,5 cm,
hozzákapcsolható sütőzónával
1,8 / 2,6 kW

3 indukciós főzőzóna:
}} 1 főzőzóna, Ø 14,5 cm, 1,4 kW
(power-fokozat 2,2 kW)
}} 1 főzőzóna, Ø 21 cm, 2,2 kW
(power-fokozat 3,7 kW)
}} 1 főzőzóna, Ø 28 cm, 2,6 kW
(power-fokozat 3,7 kW)

KOMFORT

}} Kényelmes görgethető kezelés időzítővel
}} Power Boost funkció
}} Törlési védelem funkció
}} Újraindítás funkció
}} A főzési fokozatok digitális kijelzése
}} 17 teljesítményfokozat
}} 2-fokozatú maradékhő-kijelző
főzőzónánként
}} Energiafogyasztás kijelzése
}} Főkapcsoló leállítási funkcióval
}} Gyerekzár
}} Automatikus biztonsági lekapcsolás
}} Működésjelző lámpa

}} Érintésvezérlés időzítővel
}} Teljesítményszint minden főzési zónában
}} fazék felismerés
}} Gyorsindítás
}} Újraindítás funkció
}} Rövid idejű figyelmeztetőóra
}} A főzési szintek digitális kijelzője
}} 2 fokozatú maradékhőmérséklet jelző
főzőzónánként
}} Gyermekbiztosíték
}} Főkapcsoló stop funkcióval
}} Automatikus biztonsági kikapcsolás

Teljesítmény
és méretek
(ma. x sz. x mé.)

}} Csatlakoztatási érték: 220 - 240 V / 9,3 kW
}} Készülékméret: 79,5 x 51,7 cm
}} Beépítési méret: 4,8 x 78,0 x 50,0 cm

}} Csatlakoztatási érték: 220 - 240 V / 7,4 kW
}} Készülékméret: 58,3 x 51,3 cm
}} Beépítési méret: 5,5 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

Önálló elektromos főzőlap, üvegkerámia

Önálló indukciós főzőlap, üvegkerámia

NEW

60
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Touch
Control

Residual heat
Indicator

Induction

60

Touch
Control

Residual heat
Indicator

Induction

JI 36GT56

JI 46ET14

Nemesacél kerettel és integrált
főzőzóna szabályozókkalt

Síkba helyezett, integrált főzőzóna
szabályozókkal

4 indukciós főzőzóna:
}} 1 főzőzóna, Ø 14,5 cm, 1,4 kW
(power-fokozat 2,2 kW)
}} 1 főzőzóna, Ø 18 cm, 1,8 kW
(power-fokozat 3,7 kW)
}} 1 főzőzóna, Ø 21 cm, 2,2 kW
(power-fokozat 3,7 kW)

4 indukciós főzőzóna:
}} 1 főzőzóna, Ø 14,5 cm, 1,4 kW
(power-fokozat 2,2 kW)
}} 1 főzőzóna, Ø 18 cm, 1,8 kW
(power-fokozat 3,1 kW)
}} 1 főzőzóna, Ø 21 cm, 2,2 kW
(power-fokozat 3,7 kW)
}} 1 főzőzóna Ø 18 cm, 1,8 kW
hozzákapcsolható sütőzónával
18 / 28 cm, 1,8 / 2,0 kW
(power-fokozat 3,1/3,7 kW)

}} Érintésvezérlés időzítővel
}} Teljesítményszint minden főzési zónában
}} energiagazdálkodás
}} fazék felismerés
}} Gyorsindítás
}} Újraindítás funkció
}} Rövid idejű figyelmeztetőóra
}} A főzési szintek digitális kijelzője
}} 2 fokozatú maradékhőmérséklet jelző
főzőzónánként
}} Gyermekbiztosíték
}} Főkapcsoló stop funkcióval
}} Automatikus biztonsági kikapcsolás

}} Touch Control időzítővel
}} Power-fokozat minden főzőzónához
}} Power management
}} Edényfelismerés
}} Quick Start
}} Újraindítás funkció
}} Időzítő óra
}} A főzési fokozatok digitális kijelzése
}} 2-fokozatú maradékhő-kijelző főzőzónánként
}} Gyerekzár
}} Főkapcsoló leállítási funkcióval
}} Automatikus biztonsági lekapcsolás

}} Csatlakoztatási érték: 220 - 240 V / 4,6 kW
}} Készülékméret: 58,3 x 51,3 cm
}} Beépítési méret: 5,5 x 56,0 x 49,0 cm

}} Csatlakoztatási érték: 220 - 240 V / 7,4 kW
}} Készülékméret: 57,6 x 51,2 cm
}} Beépítési méret: 5,6 x 56,0 x 50,0 cm

Önálló indukciós főzőlap, üvegkerámia

Önálló indukciós főzőlap, üvegkerámia
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60

Touch
Control

Residual heat
Indicator

Induction

80

Touch
Control

Residual heat
Indicator

Induction

JI 36ET54

JI 48HT14

DIZÁJN

Nemesacél kerettel és
integrált főzőzóna szabályozókkal

Síkba helyezett, integrált
főzőzóna szabályozókkal

FELSZERELTSÉG

4 indukciós főzőzóna:
}} 1 főzőzóna, Ø 14,5 cm, 1,4 kW
(power-fokozat 2,2 kW)
}} 1 főzőzóna, Ø 18 cm, 1,8 kW
(power-fokozat 3,1 kW)
}} 1 főzőzóna, Ø 21 cm, 2,2 kW
(power-fokozat 3,7 kW)
}} 1 főzőzóna Ø 18 cm, 1,8 kW
hozzákapcsolható sütőzónával
18 / 28 cm, 1,8 / 2,0 kW
(power-fokozat 3,1/3,7 kW)

4 indukciós főzőzóna:
}} 1 főzőzóna, Ø 14,5 cm, 1,4 kW
(power-fokozat 2,2 kW)
}} 1 főzőzóna, Ø 18 cm, 1,8 kW
(power-fokozat 3,1 kW)
}} 1 főzőzóna, Ø 21 cm, 2,2 kW
(power-fokozat 3,7 kW)
}} 1 főzőzóna Ø 18 cm, 1,8 kW
hozzákapcsolható sütőzónával
18 / 28 cm, 1,8 / 2,0 kW
(power-fokozat 3,1/3,7 kW)
}} 1 Melegentartó zóna

KOMFORT

}} Touch Control időzítővel
}} Power-fokozat minden főzőzónához
}} Power management
}} Edényfelismerés
}} Quick Start
}} Újraindítás funkció
}} Időzítő óra
}} A főzési fokozatok digitális kijelzése
}} 2-fokozatú maradékhő-kijelző főzőzónánként
}} Gyerekzár
}} Főkapcsoló leállítási funkcióval
}} Automatikus biztonsági lekapcsolás

}} Touch Control időzítővel
}} Power-fokozat minden főzőzónához
}} Power management
}} Edényfelismerés
}} Gyerekzár
}} Quick Start
}} Újraindítás funkció
}} Időzítő óra
}} A főzési fokozatok digitális kijelzése
}} 2-fokozatú maradékhő-kijelző főzőzónánként
}} Gyerekzár
}} Főkapcsoló leállítási funkcióval
}} Automatikus biztonsági lekapcsolás

Teljesítmény
és méretek
(ma. x sz. x mé.)

}} Csatlakoztatási érték: 220 - 240 V /7,4 kW
}} Készülékméret: 58,3 x 51,3 cm
}} Beépítési méret: 5,5 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

}} Csatlakoztatási érték: 220 - 240 V / 7,4 kW
}} Készülékméret: 79,2 x 51,2 cm
}} Beépítési méret: 5,6 x 78,0 x 50,0 cm

Önálló indukciós főzőlap, üvegkerámia

Önálló indukciós főzőlap, üvegkerámia

NEW

60

Jog dial

Residual heat
Indicator

Combi
Induction

60
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Touch
Control

Residual heat
Indicator

Combi
Induction

JI 36LT56

JI 36MT56

Nemesacél kerettel és
integrált főzőzóna szabályozókkal

Síkba helyezett, integrált
főzőzóna szabályozókkal

4 indukciós főzőzóna:
}} 1 főzőzóna, Ø 14,5 cm, 1,4 kW (power-fokozat 2,2 kW)
}} 1 főzőzóna, Ø 18 cm, 1,8 kW (power-fokozat
3,1 kW)
}} 2 főzőzóna, Ø 19/21 cm, 2,2 kW
kombi indukcióval
(power-fokozat egyenként 3,7 kW)

4 indukciós főzőzóna:
}} 4 főzőzóna, Ø 19 cm, 2,2 kW
kombi indukcióval
(power-fokozat egyenként 3,7 kW)

}} Kényelmes görgethető kezelés időzítővel
}} Kombi indukció
}} Kombi Move
}} Power-fokozat minden főzőzónához
}} Power management
}} Edényfelismerés
}} Quick Start
}} Újraindítás funkció
}} Törlési védelem funkció
}} Időzítő óra
}} A főzési fokozatok digitális kijelzése
}} 2-fokozatú maradékhő-kijelző főzőzónánként
}} Energiafogyasztás kijelzése
}} Gyerekzár
}} Főkapcsoló leállítási funkcióval
}} Automatikus biztonsági lekapcsolás

}} Kényelmes görgethető kezelés időzítővel
}} Kombi indukció
}} Kombi Move
}} Power-fokozat minden főzőzónához
}} Power management
}} Edényfelismerés
}} Quick Start
}} Újraindítás funkció
}} Törlési védelem funkció
}} Időzítő óra
}} A főzési fokozatok digitális kijelzése
}} 2-fokozatú maradékhő-kijelző főzőzónánként
}} Gyerekzár
}} Főkapcsoló leállítási funkcióval
}} Automatikus biztonsági lekapcsolás

}} Csatlakoztatási érték: 220 - 240 V /6,9 kW
}} Készülékméret: 58,3 x 51,3 cm
}} Beépítési méret: 5,5 x 56,0 x 49,0 cm

}} Anschlusswert: 220 - 240 V / 7,4 kW
}} Gerätemaße: 58,3 x 51,3 cm
}} Einbaumaße: 5,5 x 56,0 x 49,0 cm

Önálló indukciós főzőlap kombinált indukcióval, Önálló indukciós főzőlap, üvegkerámia
üvegkerámia
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FŐZŐLAPOK, ÖNÁLLÓ

80

Jog dial

Residual heat
Indicator

Combi
Induction

JI 38LT56

Önálló indukciós főzőlap kombinált indukcióval, üvegkerámia

DIZÁJN

Nemesacél kerettel és
integrált főzőzóna szabályozókkal

FELSZERELTSÉG

4 indukciós főzőzóna:
}} 1 főzőzóna, Ø 14,5 cm, 1,4 kW
(power-fokozat 2,2 kW)
}} 1 főzőzóna, Ø 28 cm, 2,6 kW
(power-fokozat 3,7 kW)
}} 2 főzőzóna, Ø 19/21 cm, 2,2 kW
kombi indukció
(power-fokozat egyenként 3,7 kW)

KOMFORT

}} Kényelmes görgethető
kezelés időzítővel
}} Kombi indukció
}} Kombi Move
}} Power-fokozat minden
főzőzónához
}} Power management
}} Edényfelismerés
}} Quick Start
}} Újraindítás funkció
}} Törlési védelem funkció

Teljesítmény
és méretek
(ma. x sz. x mé.)

}} Csatlakoztatási érték: 220 - 240 V / max. 7,4 kW
}} Készülékméret: 79,5 x 51,7 cm
}} Beépítési méret: 5,5 x 78,0 x 50,0 cm

}} Időzítő óra
}} A főzési fokozatok digitális kijelzése
}} 2-fokozatú maradékhő-kijelző főzőzónánként
}} Energiafogyasztás kijelzése
}} Gyerekzár
}} Főkapcsoló leállítási funkcióval
}} Automatikus biztonsági lekapcsolás
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60

75

JG 16BB51

JG 17BB51

Nemesacél

Nemesacél

4 főzőzóna égő:
}} 1 erős égő, 3,0 kW
}} 1 takarékégő, 1,0 kW
}} 2 normál égő, 1,75 kW

5 főzőzóna égő:
}} 1 erős égő, 3,0 kW
}} 1 wok égő, 4,0 kW
}} 1 takarékégő, 1,0 kW
}} 2 normál égő, 1,75 kW

}} Egy kézzel kezelhető elektromos
szikragyújtás
}} Biztosítás gáz véletlen kiáramlása ellen
(termoelektromos gyújtásbiztosító)
}} Acél edénytartó gumilábakkal
}} Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar),
átállítható cseppfolyós gázra
}} Kiegészítő tartozékok:
fúvókakészlet cseppfolyós gázhoz,
50 mbar, rendelési szám: JZ 2260X1

}} Egy kézzel kezelhető elektromos
szikragyújtás
}} Biztosítás gáz véletlen kiáramlása ellen
(termoelektromos gyújtásbiztosító)
}} Acél edénytartó gumilábakkal
}} Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar),
átállítható cseppfolyós gázra
}} Kiegészítő tartozékok:
fúvókakészlet cseppfolyós gázhoz,
50 mbar, rendelési szám: JZ 2260X1

}} Gáz csatlakoztatási érték: 7,5 kW
}} Készülékméret: 58,2 x 52,0 cm
}} Beépítési méret: 4,5 x 56,0 cm x 48,0 - 49,0 cm

}} Gáz csatlakoztatási érték: 11,5 kW
}} Készülékméret: 75,0 x 52,0 cm
}} Beépítési méret: 4,5 x 56,0 cm x 48,0 - 49,0 cm

Önálló gáz főzőlap

Önálló gáz főzőlap
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FŐZŐLAPOK

60

60

Residual heat
Indicator

JE 26DH12

JE 36DH52

DESIGN

Keret nélküli

Nemesacél kerettel

AUSSTATTUNG

Üvegkerámia főzőlap
4 High Speed főzőzónával:
}} 2 főzőzóna, Ø 18 cm, 2,0 kW
}} 2 főzőzóna, Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Üvegkerámia főzőlap
4 High Speed főzőzónával:
}} 2 főzőzóna, Ø 18 cm, 2,0 kW
}} 2 főzőzóna, Ø 14,5 cm, 1,2 kW

KOMFORT

}} Fokozatmentesen szabályozható

}} Fokozatmentesen szabályozható
}} 4-szeres maradékhő-kijelző

Kombinierbar:

}} Minden Junker tűzhellyel

}} Minden Junker tűzhellyel

Leistung
& Maße
(H x B x T)

}} Csatlakoztatási érték: 220 - 240 V / 6,4 kW
}} Készülékméret: 59,2 x 52,2 cm
}} Beépítési méret: 3,9 x 56,0 x 49,0 cm

}} Csatlakoztatási érték: 220 - 240 V / 6,4 kW
}} Készülékméret: 58,3 x 51,3 cm
}} Beépítési méret: 4,3 x 56,0 x 49,0 - 50,0 cm

Üvegkerámia főzőlap

Üvegkerámia főzőlap
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60

Residual heat
Indicator

JE 36FH52

Üvegkerámia főzőlap
Nemesacél kerettel
Üvegkerámia főzőlap
4 High Speed főzőzónával:
}} 1 főzőzóna, Ø 17/26,5 cm,
hozzákapcsolható sütőzónával
1,6 kW/2,4 kW
}} 1 kétkörös zóna, Ø 12/21 cm,
0,75 kW/2,2 kW
}} 2 főzőzóna, Ø 14,5 cm, 1,2 kW

}} Fokozatmentesen szabályozható
}} 4-szeres maradékhő-kijelző

}} Minden Junker tűzhellyel

}} C
 satlakoztatási érték: 220 - 240 V / max. 7,0 kW
}} Készülékméret: 58,3 x 51,3 cm
}} Beépítési méret: 4,3 x 56,0 x 49,0 - 50,0 cm
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LÉLEGEZZEN EGY
NAGYOT ÉS ÉLVEZZE.
A JUNKER PÁRAELSZÍVÓINKKAL.
A hatékony, csendes és megbízható Junker páraelszívók segítenek,
hogy a jelen pillanatra koncentráljon.
A fekete üveg vagy nemesacél dizájn harmonikusan beleilleszkedik
a konyha megjelenésébe. Léteznek ferde, box vagy kontyolt tető
alakú páraelszívók. Amennyiben szeretné, akkor a keskeny Slimline
változatban is. Mindezzel megegyezik az elülső oldalon található
szembeötlő új érintős kezelőelem, mellyel kényelmesen kezelhető
a LED fény és a 3+2 teljesítményfokozat.

Páraelszívók
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LETISZTULT FORMÁK – TISZTA LEVEGŐ.
STÍLUSOS PÁRAELSZÍVÓK A JUNKERTŐL.
Előnyök:
Power +

NAGY TELJESÍTMÉNY

LED

LED VILÁGÍTÁS

Easy
Installation

GYORSAN SZERELHETŐ
RÖGZÍTÉS

Az akár 730 m³/h ventilátorteljesítményű
Junker páraelszívók a főzésnél, sütésnél
keletkező összes gőzt kiszűrik, így mindig
friss lesz a levegő a konyhában.

A Junker páraelszívók innovatív LED lámpái
még több fényt biztosítanak a főzőlapon.
További fénypont: a hosszú élettartamú
lámpák kifejezetten kevés energiát
fogyasztanak.

Egyszerű és gyors: Az innovatív telepítési
rendszerrel a Junker még pontosabbá,
kényelmesebbé és biztonságosabbá teszi
a páraelszívók felszerelését. Az elszívó a
fúrás után is beigazítható vízszintesen és
függőlegesen.

Ì
Ì
A konyhában mindig friss a levegő
a nagy teljesítményű motoroknak
köszönhetően

ÌKülönösen
Ì
energiatakarékos
ÌÉlénken
Ì
világító fény

ÌEgyszerű,
Ì
gyors és rugalmas szerelés

SZIGET-PÁRAELSZÍVÓ

KÜRTŐS PÁRAELSZÍVÓK

Erős és halk sziget elszívóink konyhaszigetek
fölé szerelhetők fel. Mindig attraktív
kialakításukkal nemcsak a jó légkör igazi
specialistái, hanem a konyha díszítőelemei is.

A kürtős páraelszívót mindig a felső
szekrények közé szereljük fel, a főzőzóna
fölé. Így optimálisan beilleszkedik a konyhai
bútorsorba, a kiváló szellőzés alig tűnik fel,
hacsak nem a hatékony teljesítmény által.

ÌKülönösen
Ì
hatékony
ÌJó
Ì levegő, kis fogyasztás

ÌÌA konyha attraktív és hatékony
központi eleme

Ì
Ì
Hatékony szellőzés, optimálisan
beillesztve a konyhai dizájnba

KIHÚZHATÓ PÁRAELSZÍVÓK

LÉGKERINGETÉSES ÜZEMMÓD

KIVEZETÉSES ÜZEMMÓD

A kihúzható páraelszívók a felső szekrénybe
építhetők be, és építési módjuk révén
szinte láthatatlanok. A fogantyúnál történő
kihúzással kétszeresére növelhetjük az
elszívófelületet.

A páraelszívók légkeringetéses üzemmódja
a levegőcsere elvén alapul. A beszívott
konyhai pára csövön keresztül történő
kivezetése és a friss levegő ablakon
keresztül történő utánpótlása helyett a
légkeringetéses üzemmódban a készülék
megszűri a levegőt, majd visszavezeti
a helyiségbe. Ily módon a folyamatos
körforgásban a levegő állandóan megújul.

A légkivezetés elve alapján működő
páraelszívók erősek és hatékonyak. A
szagokat, zsírt és gőzt beszívják, szűrik,
majd az elhasználódott levegőt csövön
át kivezetik a szabadba. Itt fontos, hogy
elegendő friss levegőt juttassunk be.

ÌNem
Ì
feltűnő, szinte alig látható

Ì
Ì
Nem kell bonyolult csőrendszer az
elhasználódott levegőnek

ÌÌA gőzök közvetlen
kivezetésre kerülnek
ÌÌErős és hatékony

Energy

ENERGIAHATÉKONYSÁGI
OSZTÁLY: A+

A korszerű kialakítású motornak
köszönhetően páraelszívóink kiváló
energiahatékonyságúak, és takarékos
módon távolítják el a főzés közben
keletkező szagokat.

Páraelszívók
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PÁRAELSZÍVÓK

60

LED

60

LED

Energy

JD 36AL50

JD 36AE51

DIZÁJN

Nemesacél

Nemesacél

FELSZERELTSÉG

}} 60 cm széles felső szekrénybe építhető
}} Teleszkópos kihúzósín, a konyhabútorgyártó
eredeti fénysávjával burkolható
}} Kivezetéses vagy légkeringetéses
üzemmódhoz, légkeringetéses
üzemmódhoz kezdőkészlet szükséges
}} Billenőkapcsolóval 3 fokozatban
szabályozható ventilátorteljesítmény
}} Automatikus be- és kikapcsolás a mozgatható
szűrőfelület működtetésekor
}} Tartós, mosogatógépben tisztítható
fém zsírszűrő
}} Nemesacél fogantyú

}} 60 cm széles felső szekrénybe építhető
}} Teleszkópos kihúzósín, a konyhabútorgyártó eredeti fénysáv
kolható
}} Kivezetéses vagy légkeringetéses üzemmódhoz, légkeringe
üzemmódhoz kezdőkészlet szükséges
}} LED kijelzős, lapos nyomógombokkal
4 fokozatban szabályozható
ventilátorteljesítmény
}} Automatikus háromfokozatú ventilátor-utánfutás digitális ki
}} Energiatakarékos üzem a hatékony BLDC technológia által
}} Tartós, mosogatógépben tisztítható
fém zsírszűrő
}} Nemesacél fogantyú

KOMFORT

}} Egyenletes, élénk világítás
1 x 3 wattos LED modullal
}} Fényerősség: 488 lux
}} Színhőmérséklet: 3 500 K

}} Egyenletes, élénk világítás
1 x 3 wattos LED modullal
}} Fényerősség: 508 lux
}} Színhőmérséklet: 3 500 K

TELJESÍTMÉNY ÉS
FOGYASZTÁS

}} Energiahatékonysági osztály: B*
}} Átlagos energiafogyasztás:
41,1 kWh/év*
}} Ventilátor hatékonysági osztálya: C*
}} Világítás hatékonysági osztálya: A*
}} Zsírszűrő hatékonysági osztálya: B*
}} Zaj min./max., normál fokozat: 59/67 dB*
}} Ventilátorteljesítmény*
kivezetéses üzemmódban max. 388 m³/h
légkeringetéses üzemmódban max. 195 m³/h

}} Energiahatékonysági osztály: A*
}} Átlagos energiafogyasztás:
22,1 kWh/év*
}} Ventilátor hatékonysági osztálya: B*
}} Világítás hatékonysági osztálya: A*
}} Zsírszűrő hatékonysági osztálya: C*
}} Zaj min./max., normál fokozat: 49/62 dB*
}} Ventilátorteljesítmény*
kivezetéses üzemmódban max. 270/404 m³/h
légkeringetéses üzemmódban max. 174 / 198 m³/h

EXTRA FELSZERELTSÉG

}} JZ 5145X5 Légkeringetéses üzemmód
kezdőkészlet

}} JZ 5145X5 Légkeringetéses
üzemmód kezdőkészlet

Méretek
(ma. x sz. x mé.)

}} Kivezetéses: 203 x 598 x 290 mm
}} Légkeringetés: 203 x 598 x 290 mm

}} Kivezetéses: 203 x 598 x 200 mm
}} Légkeringetés: 203 x 598 x 200 mm

Teleszkópos páraelszívó

Teleszkópos páraelszívó

*	Ventilátorteljesítmény az EN 61591 szerint/Zajértékek az EN 60704-3 és az EN 60704-2-13 szerint. A 65/2014. sz. EU-szabályozás szerint.
Az A+++ és D közötti energiahatékonysági osztály skáláján.

vjával bur-

etéses

ijelzővel
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90

LED

Energy

JD 39AE50

Teleszkópos páraelszívó
Nemesacél
}} 60 cm vagy 90 cm
széles felső szekrénybe építhető
}} Teleszkópos kihúzósín, a konyhabútorgyártó
eredeti fénysávjával burkolható
}} Kivezetéses vagy légkeringetéses (aktívszenes)
üzemmódhoz, légkeringetéses (aktívszenes)
üzemmódhoz induló készlet szükséges
}} LED kijelzős, rövid löketű nyomógombokkal
4 fokozatban szabályozható ventilátorteljesítmény
}} Automatikus háromfokozatú ventilátor-utánfutás
digitális kijelzővel
}} Energiatakarékos üzem a
hatékony BLDC technológia által
}} Tartós, mosogatógépben tisztítható
fém zsírszűrő
}} Nemesacél fogantyú
}} Egyenletes, élénk világítás
2 x 3 wattos LED modullal
}} Fényerősség: 593 lux
}} Színhőmérséklet: 3 500 K
}} Energiahatékonysági osztály: A*
}} Átlagos energiafogyasztás:
22,6 kWh/év*
}} Ventilátor hatékonysági osztálya: B*
}} Világítás hatékonysági osztálya: A*
}} Zsírszűrő hatékonysági osztálya: C*
}} Zaj min./max., normál fokozat: 53/60 dB*
}} Ventilátorteljesítmény*
kivezetéses üzemmódban max. 265 / 412 m³/h
légkeringetéses üzemmódban
max. 166 / 178 m³/h
}} JZ 5145X5 Légkeringetéses üzemmód
kezdőkészlet
}} Kivezetéses: 203 x 898 x 290 mm
}} Légkeringetés: 203 x 898 x 290 mm
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PÁRAELSZÍVÓK

60

LED

90

LED

JD 66VD50

JD 69VD50

DIZÁJN

Kontyolt tető Slim Line alakú, nemesacél

Kontyolt tető Slim Line alakú, nemesacél

FELSZERELTSÉG

}} Falra szerelhető
}} Kivezetéses vagy légkeringetéses
üzemmódhoz, légkeringetéses
üzemmódhoz kezdőkészlet szükséges
}} Billenőkapcsolóval 3 fokozatban
szabályozható ventilátorteljesítmény
}} Tartós, mosogatógépben tisztítható
fém zsírszűrő

}} Falra szerelhető
}} Kivezetéses vagy légkeringetéses
üzemmódhoz, légkeringetéses
üzemmódhoz kezdőkészlet szükséges
}} Billenőkapcsolóval 3 fokozatban
szabályozható ventilátorteljesítmény
}} Tartós, mosogatógépben tisztítható
fém zsírszűrő

KOMFORT

}} Egyenletes, élénk világítás
2 x 1,5 wattos LED modullal
}} Fényerősség: 99 lux
}} Színhőmérséklet: 3 500 K

}} Egyenletes, élénk világítás
2 x 1,5 wattos LED modullal
}} Fényerősség: 91 lux
}} Színhőmérséklet: 3 500 K

TELJESÍTMÉNY ÉS
FOGYASZTÁS

}} Energiahatékonysági osztály: D*
}} Átlagos energiafogyasztás:
53,1kWh/év*
}} Ventilátor hatékonysági osztálya: E*
}} Világítás hatékonysági osztálya: A*
}} Zsírszűrő hatékonysági osztálya: C*
}} Zaj min./max., normál fokozat: 50/64 dB*
}} Ventilátorteljesítmény* kivezetéses
üzemmódban max. 365 m³/h
légkeringetéses üzemmódban
max. 198 m³/h

}} Energiahatékonysági osztály: D*
}} Átlagos energiafogyasztás:
53,1kWh/év*
}} Ventilátor hatékonysági osztálya: E*
}} Világítás hatékonysági osztálya: A*
}} Zsírszűrő hatékonysági osztálya: D*
}} Zaj min./max., normál fokozat: 50/64 dB*
}} Ventilátorteljesítmény* kivezetéses
üzemmódban max. 365 m³/h
légkeringetéses üzemmódban
max. 202 m³/h

EXTRA FELSZERELTSÉG

}} JZ 51DXA0X0 aktív szűrő (csereigényes)
}} JZ 51DXU0X0 Légkeringetéses üzemmód
kezdőkészlet

}} JZ 51DXA0X0 aktív szűrő (csereigényes)
}} JZ 51DXU0X0 Légkeringetéses üzemmód
kezdőkészlet

Méretek
(ma. x sz. x mé.)

}} Kivezetéses: 676 - 1006 x 600 x 500 mm
}} Légkeringetés: 676 - 1116 x 600 x 500 mm

}} Kivezetéses: 676 - 1006 x 900 x 500 mm
}} Légkeringetés: 676 - 1116 x 900 x 500 mm

Kürtős páraelszívó

Kürtős páraelszívó

*	Ventilátorteljesítmény az EN 61591 szerint/Zajértékek az EN 60704-3 és az EN 60704-2-13 szerint. A 65/2014. sz. EU-szabályozás szerint.
Az A+++ és D közötti energiahatékonysági osztály skáláján.
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60

LED

90

LED

JD 66BD50

JD 69BD50

Box dizájn, nemesacél

Box dizájn, nemesacél

}} Falra szerelhető
}} Kivezetéses vagy légkeringetéses
üzemmódhoz, légkeringetéses
üzemmódhoz kezdőkészlet szükséges
}} Billenőkapcsolóval 3 fokozatban
szabályozható ventilátorteljesítmény
}} Tartós, mosogatógépben tisztítható
fém zsírszűrő

}} Falra szerelhető
}} Kivezetéses vagy légkeringetéses
üzemmódhoz, légkeringetéses
üzemmódhoz kezdőkészlet szükséges
}} Billenőkapcsolóval 3 fokozatban
szabályozható ventilátorteljesítmény
}} Tartós, mosogatógépben tisztítható
fém zsírszűrő

}} Egyenletes, élénk világítás
2 x 1,5 wattos LED modullal
}} Fényerősség: 99 lux
}} Színhőmérséklet: 3 500 K

}} Egyenletes, élénk világítás
2 x 1,5 wattos LED modullal
}} Fényerősség: 91 lux
}} Színhőmérséklet: 3 500 K

}} Energiahatékonysági osztály: D*
}} Átlagos energiafogyasztás:
53,1kWh/év*
}} Ventilátor hatékonysági osztálya: E*
}} Világítás hatékonysági osztálya: A*
}} Zsírszűrő hatékonysági osztálya: C*
}} Zaj min./max., normál fokozat: 49/63 dB*
}} Ventilátorteljesítmény* kivezetéses
üzemmódban max. 365 m³/h
légkeringetéses üzemmódban
max. 197 m³/h

}} Energiahatékonysági osztály: D*
}} Átlagos energiafogyasztás:
53,1kWh/év*
}} Ventilátor hatékonysági osztálya: E*
}} Világítás hatékonysági osztálya: A*
}} Zsírszűrő hatékonysági osztálya: D*
}} Zaj min./max., normál fokozat: 49/64 dB*
}} Ventilátorteljesítmény* kivezetéses
üzemmódban max. 365 m³/h
légkeringetéses üzemmódban
max. 195 m³/h

}} JZ 51DXA0X0 aktív szűrő (csereigényes)
}} JZ 51DXU0X0 induló készlet légkeringetéses
(aktívszenes) üzemmódhoz

}} JZ 51DXA0X0 aktív szűrő (csereigényes)
}} JZ 51DXU0X0 induló készlet légkeringetéses
(aktívszenes) üzemmódhoz

}} Kivezetéses: 635 - 965 x 600 x 500 mm
}} Légkeringetés: 635 - 1075 x 600 x 500 mm

}} Kivezetéses: 635 - 965 x 900 x 500 mm
}} Légkeringetés: 635 - 1075 x 900 x 500 mm

Kürtős páraelszívó

Kürtős páraelszívó
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PÁRAELSZÍVÓK

60

LED

Easy
Installation

Energy

90

LED

Easy
Installation

Energy

JD 66SF50

JD 69SF50

DIZÁJN

Box dizájn, nemesacél

Box dizájn, nemesacél

FELSZERELTSÉG

}} Falra szerelhető
}} Gyorsan szerelhető rögzítés
}} Kivezetéses vagy légkeringetéses
üzemmódhoz, légkeringetéses
üzemmódhoz kezdőkészlet szükséges
}} LED kijelzős Touch Control segítségével
történő elektronikus vezérlés révén finoman
beállítható, nagy légteljesítmény
}} 4 fokozatú ventilátorteljesítmény
(3 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat)
}} Tartós, mosogatógépben tisztítható
fém zsírszűrő

}} Falra szerelhető
}} Gyorsan szerelhető rögzítés
}} Kivezetéses vagy légkeringetéses
üzemmódhoz, légkeringetéses
üzemmódhoz kezdőkészlet szükséges
}} LED kijelzős Touch Control segítségével
történő elektronikus vezérlés révén finoman
beállítható, nagy légteljesítmény
}} 4 fokozatú ventilátorteljesítmény
(3 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat)
}} Tartós, mosogatógépben tisztítható fém
zsírszűrő

KOMFORT

}} Egyenletes, élénk világítás
2 x 1,5 wattos LED modullal
}} Fényerősség: 267 lux
}} Színhőmérséklet: 3 500 K
}} Gyors szerelés - rögzítés

}} Egyenletes, élénk világítás
3 x 1,5 wattos LED modullal
}} Fényerősség: 359 lux
}} Színhőmérséklet: 3 500 K
}} Gyors szerelés - rögzítés

TELJESÍTMÉNY ÉS
FOGYASZTÁS

}} Energiahatékonysági osztály: A*
}} Átlagos energiafogyasztás:
35,8 kWh/év*
}} Ventilátor hatékonysági osztálya: B*
}} Világítás hatékonysági osztálya: A*
}} Zsírszűrő hatékonysági osztálya: B*
}} Zaj min./max., normál fokozat: 47/61 dB*
}} Ventilátorteljesítmény* kivezetéses üzemmódban max. 404/646 m³/h
légkeringetéses üzemmódban
max. 275/317 m³/h

}} Energiahatékonysági osztály: A*
}} Átlagos energiafogyasztás:
31,1 kWh/év*
}} Ventilátor hatékonysági osztálya: A*
}} Világítás hatékonysági osztálya: A*
}} Zsírszűrő hatékonysági osztálya: B*
}} Zaj min./max., normál fokozat: 45/55 dB*
}} Ventilátorteljesítmény* kivezetéses üzemmódban max. 431/697 m³/h
légkeringetéses üzemmódban
max. 319/372 m³/h

EXTRA FELSZERELTSÉG

}} JZ 5101X5 Légkeringetéses üzemmód
kezdőkészlet

}} JZ 5102X5 Légkeringetéses üzemmód
kezdőkészlet

Méretek
(ma. x sz. x mé.)

}} Kivezetéses: 628 - 954 x 598 x 500 mm
}} Légkeringetés: 628 - 1064 x 598 x 500 mm

}} Kivezetéses: 628 - 954 x 898 x 500 mm
}} Légkeringetés: 628 - 1064 x 898 x 500 mm

Kürtős páraelszívó

Kürtős páraelszívó

*	Ventilátorteljesítmény az EN 61591 szerint/Zajértékek az EN 60704-3 és az EN 60704-2-13 szerint. A 65/2014. sz. EU-szabályozás szerint.
Az A+++ és D közötti energiahatékonysági osztály skáláján..
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Box dizájn, nemesacél

Box dizájn, nemesacél

}} Tetszés szerint kivezetéses vagy
légkeringetéses (aktívszenes) üzemmód,
légkeringetéses (aktívszenes) üzemmódhoz
induló készlet szükséges
}} LED kijelzős, lapos nyomógombok
segítségével történő elektronikus
vezérlés révén finoman beállítható,
nagy légteljesítmény
}} 4 fokozatú ventilátorteljesítmény (3 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat)
}} Intenzív fokozat automatikus visszaállással
}} Erős és halk ventilátor
}} Tartós, mosogatógépben tisztítható
fém zsírszűrő

}} Tetszés szerint kivezetéses vagy
légkeringetéses (aktívszenes) üzemmód,
légkeringetéses (aktívszenes) üzemmódhoz
induló készlet szükséges
}} LED kijelzős, lapos nyomógombok
segítségével történő elektronikus
vezérlés révén finoman beállítható,
nagy légteljesítmény
}} 4 fokozatú ventilátorteljesítmény
(3 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat)
}} Intenzív fokozat automatikus visszaállással
}} Erős és halk ventilátor
}} Tartós, mosogatógépben tisztítható
fém zsírszűrő

}} Egyenletes, élénk világítás
2 x 1,5 wattos LED modullal
}} Fényerősség: 99 lux
}} Színhőmérséklet: 3 500 K

}} Egyenletes, élénk világítás
2 x 1,5 wattos LED modullal
}} Fényerősség: 91 lux
}} Színhőmérséklet: 3 500 K

}} Energiahatékonysági osztály: B*
}} Átlagos energiafogyasztás:
48,1kWh/év*
}} Ventilátor hatékonysági osztálya: A*
}} Világítás hatékonysági osztálya: A*
}} Zsírszűrő hatékonysági osztálya: B*
}} Zaj min./max., normál fokozat: 48/60 dB*
}} Ventilátorteljesítmény* kivezetéses
üzemmódban max. 368/605 m³/h
légkeringetéses üzemmódban
max. 281/348 m³/h

}} Energiahatékonysági osztály: B*
}} Átlagos energiafogyasztás:
48,5 kWh/év*
}} Ventilátor hatékonysági osztálya: A*
}} Világítás hatékonysági osztálya: B*
}} Zsírszűrő hatékonysági osztálya: C*
}} Zaj min./max., normál fokozat: 48/60 dB*
}} Ventilátorteljesítmény* kivezetéses üzemmódban max. 372/604 m³/h
légkeringetéses üzemmódban
max. 290/360 m³/h

}} JZ 51DXA0X0 aktív szűrő (csereigényes)
}} JZ 51DXU0X0 induló készlet légkeringetéses
(aktívszenes) üzemmódhoz

}} JZ 51DXA0X0 aktív szűrő (csereigényes)
}} JZ 51DXU0X0 induló készlet légkeringetéses
(aktívszenes) üzemmódhoz

}} Kivezetéses: 635 - 965 x 600 x 500 mm
}} Légkeringetés: 635 - 1 075 x 600 x 500 mm

}} Kivezetéses: 635 - 965 x 900 x 500 mm
}} Légkeringetés: 635 - 1 075 x 900 x 500 mm

Kürtős páraelszívó

Kürtős páraelszívó
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Kürtős páraelszívó

DIZÁJN

Box dizájn, nemesacél,
fekete üveg kezelőfelülettel

FELSZERELTSÉG

}} Tetszés szerint kivezetéses vagy
légkeringetéses (aktívszenes) üzemmód,
légkeringetéses (aktívszenes) üzemmódhoz
induló készlet szükséges
}} LED kijelzős Touch Control segítségével
történő elektronikus vezérlés révén
finoman beállítható, nagy légteljesítmény
}} 4 fokozatú ventilátorteljesítmény
(3 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat)

KOMFORT

}} Egyenletes, élénk világítás
2 x 1,5 wattos LED modullal
}} Fényerősség: 242 lux
}} Színhőmérséklet: 3 500 K

TELJESÍTMÉNY ÉS
FOGYASZTÁS

}} Energiahatékonysági osztály: B*
}} Átlagos energiafogyasztás:
60,9 kWh/év*
}} Ventilátor hatékonysági osztálya: B*
}} Világítás hatékonysági osztálya: A*
}} Zsírszűrő hatékonysági osztálya: B*

EXTRA FELSZERELTSÉG

}} JZ 51DXA0X0 aktív szűrő (csereigényes)
}} JZ 51DXU0X0 induló készlet légkeringetéses
(aktívszenes) üzemmódhoz

Méretek
(ma. x sz. x mé.)

}} Kivezetéses: 635 - 965 x 600 x 500 mm
}} Légkeringetés: 635 - 1 075 x 600 x 500 mm

}} Intenzív fokozat automatikus visszaállással
}} Erős és halk ventilátor
}} Tartós, mosogatógépben tisztítható
fém zsírszűrő

}} Zaj min./max., normál fokozat: 52/64 dB*
}} Ventilátorteljesítmény* kivezetéses
üzemmódban max. 456/762 m³/h
légkeringetéses üzemmódban
max. 324/379 m³/h

*	Ventilátorteljesítmény az EN 61591 szerint/Zajértékek az EN 60704-3 és az EN 60704-2-13 szerint. A 65/2014. sz. EU-szabályozás szerint.
Az A+++ és D közötti energiahatékonysági osztály skáláján.
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Kürtős páraelszívó
Box dizájn, nemesacél,
fekete üveg kezelőfelülettel
}} Tetszés szerint kivezetéses vagy
légkeringetéses üzemmód,
légkeringetéses üzemmódhoz
kezdőkészlet szükséges
}} LED kijelzős Touch Control segítségével
történő elektronikus vezérlés révén
finoman beállítható, nagy légteljesítmény
}} 4 fokozatú ventilátorteljesítmény
(3 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat)

}} Intenzív fokozat automatikus visszaállással
}} Erős és halk ventilátor
}} Tartós, mosogatógépben tisztítható
fém zsírszűrő

}} Egyenletes, élénk világítás
2 x 1,5 wattos LED modullal
}} Fényerősség: 214 lux
}} Színhőmérséklet: 3 500 K
}} Energiahatékonysági osztály: B*
}} Átlagos energiafogyasztás:
63,1 kWh/év*
}} Ventilátor hatékonysági osztálya: B*
}} Világítás hatékonysági osztálya: A*
}} Zsírszűrő hatékonysági osztálya: B*

}} JZ 51DXA0X0 aktív szűrő (csereigényes)
}} JZ 51DXU0X0 induló készlet
légkeringetéses (aktívszenes) üzemmódhoz
}} Kivezetéses: 635 - 965 x 900 x 500 mm
}} Légkeringetés: 635 - 1 075 x 900 x 500 mm

}} Zaj min./max., normál fokozat: 51/65 dB*
}} Ventilátorteljesítmény* kivezetéses
üzemmódban max. 449/756 m³/h
légkeringetéses üzemmódban
max. 324/377 m³/h
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DIZÁJN

Fekete üveg dizájn

Fekete üveg dizájn

FELSZERELTSÉG

}} Tetszés szerint kivezetéses vagy
légkeringetéses (aktívszenes) üzemmód,
légkeringetéses (aktívszenes) üzemmódhoz
induló készlet szükséges
}} LED kijelzős Touch Control segítségével
történő elektronikus vezérlés révén finoman
beállítható, nagy légteljesítmény
}} 4 fokozatú ventilátorteljesítmény
(3 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat)
}} Intenzív fokozat automatikus visszaállással
}} Erős és halk ventilátor
}} Peremelszívás
}} Tartós, mosogatógépben tisztítható
fém zsírszűrő

}} Tetszés szerint kivezetéses vagy
légkeringetéses (aktívszenes) üzemmód,
légkeringetéses (aktívszenes) üzemmódhoz
induló készlet szükséges
}} LED kijelzős Touch Control segítségével
történő elektronikus vezérlés révén finoman
beállítható, nagy légteljesítmény
}} 4 fokozatú ventilátorteljesítmény
(3 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat)
}} Intenzív fokozat automatikus visszaállással
}} Erős és halk ventilátor
}} Peremelszívás
}} Tartós, mosogatógépben tisztítható
fém zsírszűrő

KOMFORT

}} Egyenletes, élénk világítás
2 x 1,5 wattos LED modullal
}} Fényerősség: 100 lux
}} Színhőmérséklet: 3 500 K
}} Gyors szerelés - rögzítés

}} Egyenletes, élénk világítás
2 x 1,5 wattos LED modullal
}} Fényerősség: 90 lux
}} Színhőmérséklet: 3 500 K
}} Gyors szerelés - rögzítés

TELJESÍTMÉNY ÉS
FOGYASZTÁS

}} Energiahatékonysági osztály: B*
}} Átlagos energiafogyasztás: 56,6 kWh/év*
}} Ventilátor hatékonysági osztálya: B*
}} Világítás hatékonysági osztálya: B*
}} Zsírszűrő hatékonysági osztálya: C*
}} Zaj min./max., normál fokozat: 48/58 dB*
}} Ventilátorteljesítmény* kivezetéses
üzemmódban max. 416/700 m³/h
légkeringetéses üzemmódban
max. 388/557 m³/h

}} Energiahatékonysági osztály: B*
}} Átlagos energiafogyasztás: 56,6kWh/év*
}} Ventilátor hatékonysági osztálya: B*
}} Világítás hatékonysági osztálya: B*
}} Zsírszűrő hatékonysági osztálya: C*
}} Zaj min./max., normál fokozat: 48/58 dB*
}} Ventilátorteljesítmény* kivezetéses
üzemmódban max. 416/700 m³/h
légkeringetéses üzemmódban
max. 388/557 m³/h

EXTRA FELSZERELTSÉG

}} JZ 51AIU0X1 Légkeringetéses (aktívszenes)
üzemmód induló készlet
}} JZ 51AIT0X0 Kezdő készlet, kéménymentes
működés

}} JZ 51AIU0X1 Légkeringetéses (aktívszenes)
üzemmód induló készlet
}} JZ 51AIT0X0 Kezdő készlet, kéménymentes
működés

Méretek
(ma. x sz. x mé.)

}} Kivezetéses: 928 - 1198 x 590 x 499 mm
}} Légkeringetés: 988  - 1258 x 590 x 499 mm

}} Kivezetéses: 928 - 1198 x 790 x 499 mm
}} Légkeringetés: 988 - 1258 x 790 x 499 mm

Ferde elszívó

Ferde elszívó

*	Ventilátorteljesítmény az EN 61591 szerint/Zajértékek az EN 60704-3 és az EN 60704-2-13 szerint. A 65/2014. sz. EU-szabályozás szerint.
Az A+++ és D közötti energiahatékonysági osztály skáláján.
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Ferde elszívó
Fekete üveg dizájn
}} Tetszés szerint kivezetéses vagy
légkeringetéses (aktívszenes) üzemmód,
légkeringetéses (aktívszenes) üzemmódhoz
induló készlet szükséges
}} LED kijelzős Touch Control segítségével
történő elektronikus vezérlés révén finoman
beállítható, nagy légteljesítmény
}} 4 fokozatú ventilátorteljesítmény
(3 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat)
}} Intenzív fokozat automatikus visszaállással
}} Erős és halk ventilátor
}} Peremelszívás
}} Tartós, mosogatógépben tisztítható
fém zsírszűrő
}} Egyenletes, élénk világítás
2 x 1,5 wattos LED modullal
}} Fényerősség: 238 lux
}} Színhőmérséklet: 3 500 K
}} Gyors szerelés - rögzítés
}} Energiahatékonysági osztály: A+*
}} Átlagos energiafogyasztás: 32,1 kWh/év*
}} Ventilátor hatékonysági osztálya: A*
}} Világítás hatékonysági osztálya: A*
}} Zsírszűrő hatékonysági osztálya: B*
}} Zaj min./max., normál fokozat: 47/54 dB*
}} Ventilátorteljesítmény* kivezetéses
üzemmódban max. 436/722 m³/h
légkeringetéses üzemmódban
max. 402/554 m³/h
}} JZ 51AIU0X1 Légkeringetéses (aktívszenes)
üzemmód induló készlet
}} JZ 51AIT0X0 Kezdő készlet, kéménymentes
működés
}} Kivezetéses: 929 - 1199 x 890 x 500 mm
}} Légkeringetés: 989 - 1259 x 890 x 500 mm
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Sziget elszívó

DIZÁJN

Nemesacél

FELSZERELTSÉG

}} Mennyezetre szereléshez,
konyhaszigetek fölé
}} Tetszés szerint kivezetéses vagy
légkeringetéses (aktívszenes) üzemmód,
légkeringetéses (aktívszenes) üzemmódhoz
induló készlet szükséges
}} LED kijelzős Touch Control segítségével
történő elektronikus vezérlés révén finoman
beállítható, nagy légteljesítmény
}} 4 fokozatú ventilátorteljesítmény
(3 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat)
}} Intenzív fokozat automatikus visszaállással
}} Energiatakarékos üzem a hatékony
BLDC technológia által
}} Tartós, mosogatógépben tisztítható
fém zsírszűrő

Junker páraelszívók
Best.-Nr.

Artikel

JZ 5145X5

Légkeringetéses
(aktívszenes) üzemmód
induló készlet (JD 36AW51,
JD 36AL50 JD 36AE51,
JD 39AE50) készülékekhez

JZ 5101X5

Légkeringetéses (aktívszenes) üzemmód induló készlet a JD 66SF50 készülékhez

JZ 5102X5

Légkeringetéses (aktívszenes) üzemmód induló készlet a JD 69SF50 készülékhez

JZ 5106X5

Légkeringetéses üzemmód
induló készlet
a JD 99BF50 készülékhez

JZ 51AIU0X1

Légkeringetéses (aktívszenes) üzemmód induló készlet a JD 66LF60, JD 68LF60,
JD 69LF60 készülékekhez

KOMFORT

}} Egyenletes, élénk világítás
4 x 1,5 wattos LED modullal
}} Fényerősség: 409lux
}} Színhőmérséklet: 3 500 K

JZ 51AIT0X0

Kémény nélküli üzemmód
induló készlet a
JD 66LF60, JD 68LF60,
JD 69LF60 készülékekhez

TELJESÍTMÉNY ÉS
FOGYASZTÁS

}} Energiahatékonysági osztály: A*
}} Átlagos energiafogyasztás: 31,8 kWh/év*
}} Ventilátor hatékonysági osztálya: A*
}} Világítás hatékonysági osztálya: A*
}} Zsírszűrő hatékonysági osztálya: B*
}} Zaj min./max., normál fokozat: 43/54 dB*
}} Ventilátorteljesítmény* kivezetéses
üzemmódban max. 441/734 m³/h
légkeringetéses üzemmódban
max. 316/374 m³/h

JZ 51AIA0X0

Aktívszén-szűrő
(csereigényes) a
JD 66LF60, JD 68LF60,
JD 69LF60 készülékekhez

JZ 51DXU0X0

Légkeringetéses
(aktívszenes) üzemmód
induló készlet a
JD 66BD50, JD 69BD50
JD 66VD50, JD 69VD50,
JD 66BE50, JD 69BE50
JD 66BF60, JD 69BF60
készülékekhez

JZ 51DXA0X0

Aktív szűrő (csereigényes) a
JD 66BD50, JD 69BD50
JD 66VD50, JD 69VD50
JD 66BE50, JD 69BE50
JD 66BF60, JD 69BF60
készülékekhez

EXTRA FELSZERELTSÉG
Méretek
(ma. x sz. x mé.)

}} JZ 5106X5 Légkeringetéses (aktívszenes)
üzemmód induló készlet
}} Kivezetéses: 744 - 924 x 898 x 600 mm
}} Légkeringetés: 744  - 1044 x 898 x 600 mm

*	Ventilátorteljesítmény az EN 61591 szerint/Zajértékek az EN 60704-3 és az EN 60704-2-13 szerint. A
65/2014. sz. EU-szabályozás szerint. Az A+++ és D közötti energiahatékonysági osztály skáláján.
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Páraelszívók zajértékei*
Kivezetéses üzemmód
max. normál
fokozat

Geräte

dB(A)
re1 pW

max. intenzív
fokozat

dB (A)
dB (A) dB(A)
re 20 re1 pW re 20
µPa
µPa
hanghangnyomás
nyomás

Légkeringetéses üzemmód
max. normál fokozat

dB(A)
re1 pW

dB (A)
re 20
µPa
hangnyomás

74

61

max. intenzív fokozat
dB(A)
re1 pW

dB (A)
re 20
µPa
hangnyomás

Junker
JD36AL50

67

54

JD36AE51

62

49

69

56

70

57

72

59

JD39AE50

63

50

70

57

70

57

71

58

JD66VD50

64

51

65

52

JD69VD50

64

51

66

53

JD66BD50

63

50

66

53

JD69BD50

64

51

66

53

JD99BF50

54

41

65

52

71

58

74

61

JD66SF50

61

48

71

58

72

59

75

62

JD69SF50

55

42

66

53

70

57

73

60

JD66BE50

60

47

69

56

71

58

75

62

JD69BE50

60

47

70

57

71

58

75

62

JD66BF60

64

51

74

61

74

61

77

64

JD69BF60

65

52

74

61

74

61

77

64

JD66LF60

58

45

67

54

66

53

75

62

JD68LF60

58

45

67

54

66

53

75

62

JD69LF60

54

41

65

52

71

58

75

62
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AZ ACÉL EREJE
BELÜLRŐL ÉS
KÍVÜLRŐL.
JUNKER MOSOGATÓGÉPEK.
A Junker mosogatógépek elősegítenek minden egyensúlyon
és kiegyensúlyozottságon alapuló boldogságot. Nemcsak
tartósságuk és kitartásuk, hanem elsősorban a nyugodt és
csendes munkavégzés miatt meggyőzőek.
Az akár 44 dB zajtermelés pontosan a meditációs zene
hangerejének felel meg. Kedveskedünk tehát füleinek,
ha az A+++ energiahatékonysági osztálynak megfelelően
energiatakarékosan jó hangzással dolgozunk. A Vario Speed
funkciónak köszönhetően a teljes töltet rövid időn belül
tisztává válik. Amikor eljött az ideje a Time Light funkció
fénysugár segítségével a konyha padlójára vetít.

Mosogatás
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RAGYOGÓ TELJESÍTMÉNY
A HATÉKONYSÁG TERÉN.
Előnyök:
Vario Speed

VARIO SPEED PLUS

Extra Dry

EXTRA SZÁRÍTÁS

Half Load

½ ADAG

A Vario Speed Plus funkcióval a mosogatási
idő akár 66%-kal is csökken, de az edény
ugyanolyan optimálisan tiszta és száraz
lesz. Ez a legjobb módja annak, hogy
tele töltetnyi edényt különösen gyorsan
mosogassunk és szárítsunk.

Ragyogóan tiszta, tökéletesen száraz.
Az extra szárítás opció segítségével
rendkívül alapos szárítást érhet el
nehezen száradó edények esetében is.
Így az edények műanyagból készült
részei is tökéletesen megszáradnak.

Néha nem várhatunk a mosogatással, amíg
megtelik a gép. Nem probléma a ½ adag
funkcióval, amely ideális megoldást jelent,
ha kevesebb edényt akarunk elmosogatni.
Ezáltal nem csak energiát és vizet, hanem
időt is spórolunk.

ÌÌAkár 66%-kal is csökkenti
a mosogatási időt

ÌÌA z optimális szárítási
eredmény érdekében

ÌEnergiát,
Ì
vizet és időt takarít meg

Energy

ENERGIACÍMKE: A+++

ADAGOLÓ ASSZISZTENS

IDŐ-ELŐVÁLASZTÁS

A Junker mosogatógépei ragyogó
eredményeket kínálnak. Az A+++
energiacímkének köszönhetően
mosogatógépeink nemcsak tökéletes
tisztaságot, hanem rendkívül takarékos
mosogatást is biztosítanak.

Az adagoló asszisztensnek köszönhetően
a mosogatótabletta közvetlenül egy kis
felfogó tálba esik. Egy irányított vízsugár
a tablettát ellenőrzött módon, gyorsan
feloldja. A mosogatószer egyenletesen
eloszlik az egész gépben, Ön pedig
mindig optimális tisztítási eredményt kap.

Az indítási idő a modelltől függően 1-24, ill.
3, 6 vagy 9 órával előre beprogramozható.
Ily módon a mosogatógép akkor üzemel,
amikor az áram ára kedvező. Emellett az
edény éppen akkorra lesz készen, amikor
Ön szeretné. A hátralévő idő kijelzőjén
bármikor leolvashatja, mikor fejeződik be
a mosogatóprogram.

Ì
Ì
Rendkívül takarékos
az energiafogyasztás terén

Ì
Ì
Optimális mosogatási eredmény
a mosogatószer teljes hatásának
kihasználásával
Ì
Ì
Mosogatóporral és -géllel
is kiválóan működik

ÌÌ
1-24, illetve. 3, 6 vagy 9 órás

idő-előválasztás a rugalmasság és
az éjszakai árammal való kedvező
árú mosogatás kedvéért

AQUA STOP

Multiwater
proofing

TÖBBSZÖRÖS VÍZVÉDELEM

ÜVEGVÉDŐ TECHNIKA

Az Aqua Stop biztonsági rendszer
megakadályoz mindenféle vízkárt,
történjen az a vízbevezető tömlőben
vagy akár a készülék esetleges
tömítetlenségéből eredően. A Junker
ezt a biztonsági funkciót a mosogatógép
egész élettartamára garantálja.

A rendszer dupla falú vízbevezető
tömlőből, a tartályon lévő túlfolyó
horonyból, valamint az alsó mélyedésben
biztonsági kapcsolós úszóból áll.

A túl lágy vagy túl kemény víz üvegkorróziót
és vízkőlerakódást okoz. Az üvegvédő
technikával ellátott Junker mosogatógépek
szabályozzák a keménységi fokot. Így
gondoskodunk a poharak és a porcelán
mindig kíméletes mosogatásáról.

ÌÌA vízcsap mindig nyitva maradhat
ÌÌNem szükséges további szerelés
a vízcsapon

a vízkárok ellen
ÌVédelem
Ì

Ì
Ì
Az edény kíméletes kezelése

Mosogatás
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MEGHITT ÉS CSENDES.
TÖKÉLETESEN RAGYOGÓ
TELJESÍTMÉNY.
Előnyök:
Time Light

TIME LIGHT

Info Light

INFO LIGHT

BLDC
drive

BLDC MOTOR

A beépíthető mosogatógépek esetében
a Junker Time Light jelzi, hogy a készülék
működik-e, mennyi ideig működik még, és
a mosás mely stádiumában van. Legyen
a padló világos vagy sötét fából vagy
járólapból, a Time Light mindig jól látható.

A padlón optikai információként világít
a piros pont, amikor a mosogatógép
üzemel.

A Junker (a készülék típusától függően)
max. 44 dB zajértékű mosogatógépei
rendkívül halkan működnek. Halkabban,
mint a tenger zúgása. Erről a kefe nélküli
BLDC motor gondoskodik, amely nemcsak
különösen halk, hanem rendkívül energiatakarékos és hosszú élettartamú is.

ÌTájékoztat
Ì
a hátralévő időről

Ì
T
Ì
ájékoztat a program befejeződéséről

Ì
Ì
Rendkívül halk, energiatakarékos
és hosszú élettartamú

DUO POWER

Detergent
aware

MOSOGATÓSZER-AUTOMATIKA

MENNYISÉGÉRZÉKELŐ

A dupla mosogatókar két egymást átfedő
hatósugarának köszönhetően teljesen eléri
a 4 centiméterrel mélyebb felső kosarat.
A mosogatóvíz optimális eloszlása még
hatékonyabb mosogatási teljesítményt
szavatol.

Használjon tablettát, folyékony mosoga
tószert vagy mosogatóport, a Junker
mosogatógépek akár rövidebb futásidő
mellett is automatikusan hozzáigazítják a
mosogatást a felhasznált mosogatószerhez.
Bármilyen vízkeménység esetén korlátlanul
alkalmazható. Nincs többé vízkövesedés és
nagyobb mennyiségű visszamaradt víz.

A mennyiségérzékelő felismeri, mennyi
edény van a mosogatógépben, és ahhoz
igazítja a vízfelhasználást.

ÌEgyenletes
Ì
vízeloszlás
ÌÌAz adagoló asszisztens
optimális kiöblítése

ÌÌMindenféle mosogatószerhez megfelel
ÌNem
Ì
szükséges kézzel beállítani

Ì
Ì
Kiváló mosogatási eredmény
a vízfelhasználás optimális
hozzáigazításával

Aqua
sensor

AQUA SENSOR

BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG

86,5 (86,5 CM/81,5 CM)

ÖNTISZTÍTÓ SZŰRŐ

Az Aqua Sensor az edények szennyezettségének típusától és erősségétől
függően szabályozza a vízfogyasztást.
Fénysugarakkal ellenőrzi a mosogatóvizet.
A mosogatóvízben található élelmiszer-, zsírés mosogatószer-maradványoktól függően
dönti el, mikor készült el a mosogatás.

Míg a 86,5 cm magas készülékek több
helyet kínálnak, a 81,5 cm magas
mosogatógépek ideális megoldást
jelentenek készülékcsere esetén.

Az alsó mosogatókar alsó oldalán
található speciális fúvóka folyamatosan
tisztítja a lapos szűrőt. A lerakódott
szennyeződés a durvaszűrőn át a
mosogatóvíz-szivattyúhoz kerül.

Ì
Ì
Vizet, energiát és időt takarít meg a
vízszennyezettség ellenőrzésével

Ì
Ì
Minden feladathoz az
optimális készüléket kínálja

Ì
Ì
Állandó tisztítási teljesítmény
nagy igénybevétel esetén is

Mosogatás
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MOSOGATÁS

Energy

1 Multiwater
proofing

81,5

2

1

81,5

JS 03IN53

JS 04IN55

DIZÁJN

integrálható, nemesacél kezelőfelület

integrálható, nemesacél kezelőfelület

FELSZERELTSÉG

}} 3 program:
normál 65 °C, Eco 50 °C, előöblítés
}} Adagoló asszisztens
}} Mennyiségérzékelő
}} Mosogatószer-automatika
}} Üvegvédő/váltókar technika
}} LED programfutás-kijelző
}} 2 csészetartó a felső kosárban
}} Többszörös vízvédelem
}} Befogadóképesség: 12 teríték

}} 4 program:
intenzív 70 °C, automata 45-65 °C,
Eco 50 °C, 1órás 65 °C
}} Adagoló asszisztens
}} Aqua-Sensor, Mennyiségérzékelő
}} Mosogatószer-automatika
}} Üvegvédő/váltókar technika
}} LED programfutás-kijelző
}} 2 csészetartó a felső kosárban
}} Többszörös vízvédelem
}} Aqua Stop
}} Befogadóképesség: 12 teríték

KOMFORT

}} Energiacímke: A+1 / A2
}} Energia / víz 3 evente:
290 kWh / 3 360 liter
}} Energia/víz4: 1,02 kWh/12 l
}} Zajértékek: 54 dB (A) re 1 pW
}} Öntisztító szűrő 3-szoros hullámos
szűrőrendszerrel
}} Regeneráló elektronika/átfolyós rendszerű
vízmelegítő (BLDC)
}} Elektronikus só-/öblítőszer-utántöltésjelző
}} Belső tartály/fenék: nemesacél/Polinox

}} Energiacímke: A+1 / A2
}} Energia / víz 3 évente:
290 kWh / 3 300 liter
}} Energia/víz4: 1,02 kWh/11,7 l
}} Zajértékek: 50 dB (A) re 1 pW
}} Öntisztító szűrő 3-szoros hullámos
szűrőrendszerrel
}} Regeneráló elektronika/átfolyós rendszerű
vízmelegítő (BLDC)
}} Elektronikus só-/öblítőszer-utántöltésjelző
}} Belső tartály/fenék: nemesacél/Polinox

Teljesítmény
és méretek
(ma. x sz. x mé.)

}} Csatlakoztatási értékek: 220 - 240 V / 2,4 kW
}} Biztosíték min. 10 A
}} Méret: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

}} Csatlakoztatási értékek: 220–240 V/2,4 kW
}} Biztosíték min. 10 A
}} Méret: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Mosogatógép

1

Energy

Értékek az 1059/2010/EU rendelet szerint. Az A+++ és D közötti energiahatékonysági osztály skáláján.
A szárítás hatékonysági osztálya.
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Energy

JS 15IN51

Vario Speed

Mosogatógép 		

Half Load

Energy

81,5

1 Multiwater
proofing

81,5

JS 03VN90

Mosogatógép

integrálható, nemesacél kezelőfelület

bútor-előlap mögé teljesen integrálható

}} 5 program:
intenzív 70 °C, automata 45-65 °C,
Eco 50 °C, 1órás 65 °C, előöblítés
}} E xtra funkció: Vario Speed Plus,
fél adag
}} Gépápolás
}} Adagoló asszisztens
}} Aqua-Sensor, Mennyiségérzékelő
}} Mosogatószer-automatika
}} Üvegvédő/váltókar technika
}} LED programfutás-kijelző
}} Vario kosárrendszer
}} Állítható magasságú felső kosár
}} 2 csészetartó a felső kosárban
}} 2 lehajtható rész az alsó kosárban
}} Aqua Stop
}} Befogadóképesség: 12 teríték

}} Kezelőlap a belső ajtó felső oldalán
}} 3 program:
normál 65 °C, Eco 50 °C, előöblítés
}} Adagoló asszisztens
}} Mennyiségérzékelő
}} Mosogatószer-automatika
}} Üvegvédő/váltókar technika
}} LED programfutás-kijelző
}} Hangjelzés a program végén
}} 2 csészetartó a felső kosárban
}} Többszörös vízvédelem
}} Befogadóképesség: 12 teríték

}} Energiacímke: A++1 / A2
}} Energia/víz 3 évenként:
}} 258 kWh / 2660 liter
}} Energia/víz4: 0,90 kWh / 9,5 l
}} Zajértékek: 46 dB (A) re 1 pW
}} Öntisztító szűrő 3-szoros hullámos
szűrőrendszerrel
}} Regeneráló elektronika/átfolyós rendszerű
vízmelegítő (BLDC)
}} Elektronikus só-/öblítőszer-utántöltésjelző
}} Belső tartály/fenék: nemesacél/Polinox

}} Energiacímke: A+1 / A2
}} Energia / víz 3 évente:
290 kWh / 3 300 liter
}} Energia/víz4: 1,02 kWh/11,7 l
}} Zajértékek: 52 dB (A) re 1 pW
}} Öntisztító szűrő 3-szoros hullámos
szűrőrendszerrel
}} Regeneráló elektronika/átfolyós rendszerű
vízmelegítő (BLDC)
}} Elektronikus só-/öblítőszer-utántöltésjelző
}} Belső tartály/fenék: nemesacél/Polinox

}} Csatlakoztatási értékek: 220–240 V/2,4 kW
}} Biztosíték min. 10 A
}} Méret: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

}} Csatlakoztatási értékek: 220–240 V/2,4 kW
}} Biztosíték min. 10 A
}} Méret: 81,5 x 59,8 x 55 cm

3
4

Éves fogyasztás szabvány szerinti 280 tisztítási ciklus alapján, hidegvíz-bekötés esetén (az energiafogyasztásnál: beleértve a kis teljesítményfelvételű üzemmódok fogyasztását).
Fogyasztás mosogatásonként, hidegvíz-bekötés esetén (az energiafogyasztásnál: beleértve a kis teljesítményfelvételű üzemmódok fogyasztását). A tényleges fogyasztás az
energia- és vízfelhasználásnál függ a készülék használatának módjától.
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MOSOGATÁS

Energy

Multiwater
proofing

JS 04VX94

Mosogatógépek

Detergent
aware

86,5

DIZÁJN

bútor-előlap mögé teljesen integrálható

FELSZERELTSÉG

}} Kezelőlap a belső ajtó felső oldalán
}} 4 program:
normál 65 °C, gyors 45 °C,
Eco 50 °C, előöblítés
}} Adagoló asszisztens
}} Mennyiségérzékelő
}} Mosogatószer-automatika
}} Üvegvédő/váltókar technika
}} LED programfutás-kijelző
}} Hangjelzés a program végén

}} 2 csészetartó a felső kosárban
}} Többszörös vízvédelem
}} Befogadóképesség: 12 teríték

KOMFORT

}} Energiacímke: A+1 / A2
}} Energia / víz 3 evente:
290 kWh / 3 360 liter
}} Energia/víz4: 1,02 kWh/12 l
}} Zajértékek: 52 dB (A) re 1 pW
}} Öntisztító szűrő 3-szoros hullámos
szűrőrendszerrel

}} Regeneráló elektronika/
átfolyós rendszerű vízmelegítő (BLDC)
}} Elektronikus
só-/öblítőszer-utántöltésjelző
}} Belső tartály/fenék: nemesacél/Polinox

Teljesítmény
és méretek
(ma. x sz. x mé.)

JS 04VN94

}} Csatlakoztatási értékek: 220 - 240 V / 2,4 kW
}} Biztosíték min. 10 A
}} Méret: 86,5 x 59,8 x 55 cm

ugyanolyan felszereltségű és komfortú, mint a JS
04VX94, de 81,5 cm magas

81,5
1
2

Értékek az 1059/2010/EU rendelet szerint. Az A+++ és D közötti energiahatékonysági osztály skáláján.
A szárítás hatékonysági osztálya.
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Energy

JS 04VN92

Mosogatógép

Half Load

Energy

81,5

Detergent
aware

JS 15VX92

Mosogatógép

Vario Speed

Half Load

Rackmatic

Info Light

86,5

bútor-előlap mögé teljesen integrálható

bútor-előlap mögé teljesen integrálható

}} Kezelőlap a belső ajtó felső oldalán
}} 4 program: intenzív 70 °C,
normál 65 °C, gyors 45 °C, Eco 50 °C
}} Extra funkció: fél adag
}} Aqua Sensor
}} Adagoló asszisztens
}} Mennyiségérzékelő
}} Mosogatószer-automatika
}} Üvegvédő/váltókar technika
}} LED programfutás-kijelző
}} Elektr. idő-előválasztás: 3, 6 vagy 9 óra
}} Hangjelzés a program végén
}} 2 csészetartó a felső kosárban
}} Aqua Stop
}} Befogadóképesség: 12 teríték

}} Kezelőlap a belső ajtó felső oldalán
}} 5 program:
intenzív 70 °C, automata 45-65 °C,
Eco 50 °C, 1órás 65 °C, előöblítés
}} Extra funkció: Vario Speed Plus,
fél adag
}} Gépápolás
}} Aqua Sensor
}} Adagoló asszisztens
}} Mennyiségérzékelő
}} Mosogatószer-automatika
}} Üvegvédő/váltókar technika
}} Info Light
}} Hőcserélő
}} 24 órás idő-előválasztás
}} Hátralevő idő kijelzése

}} Hangjelzés a program végén
}} Vario kosárrendszer
}} Állítható magasságú felső kosár
}} 3 szintű Rackmatic rendszerrel
}} 2 lehajtható rész az alsó kosárban
}} 2 csészetartó a felső kosárban
}} Aqua Stop
}} Befogadóképesség: 12 teríték

}} Energiacímke: A+1 / A2
}} Energia / víz 3 évente:
290 kWh / 3 300 liter
}} Energia/víz4: 1,02 kWh/11,7 l
}} Zajértékek: 48 dB (A) re 1 pW
}} Öntisztító szűrő 3-szoros hullámos
szűrőrendszerrel
}} Regeneráló elektronika/
átfolyós rendszerű vízmelegítő (BLDC)
}} Elektronikus
só-/öblítőszer-utántöltésjelző
}} Belső tartály/fenék: nemesacél/Polinox

}} Energiacímke: A++1 / A2
}} Energia / víz 3 évente:
258 kWh / 2660 liter
}} Energia/víz4: 0,90 kWh/9,5 l
}} Zajértékek: 46 dB (A) re 1 pW
}} Öntisztító szűrő 3-szoros hullámos
szűrőrendszerrel

}} Regeneráló elektronika/
átfolyós rendszerű vízmelegítő (BLDC)
}} Elektronikus
só-/öblítőszer-utántöltésjelző
}} Belső tartály/fenék: nemesacél/Polinox

}} Csatlakoztatási értékek: 220–240 V/2,4 kW
}} Biztosíték min. 10 A
}} Méret: 81,5 x 59,8 x 55 cm

JS 15VN92
ugyanolyan felszereltségű és komfortú,
mint a JS 15VX92, de 81,5 cm magas

}} Csatlakoztatási értékek: 220 - 240 V / 2,4 kW
}} Biztosíték min. 10 A
}} Méret: 86,5 x 59,8 x 57,3 cm

81,5
3
4

Éves fogyasztás szabvány szerinti 280 tisztítási ciklus alapján, hidegvíz-bekötés esetén (az energiafogyasztásnál: beleértve a kis teljesítményfelvételű üzemmódok fogyasztását).
Fogyasztás mosogatásonként, hidegvíz-bekötés esetén (az energiafogyasztásnál: beleértve a kis teljesítményfelvételű üzemmódok fogyasztását). A tényleges fogyasztás az
energia- és vízfelhasználásnál függ a készülék használatának módjától.
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MOSOGATÁS

Energy

1

JS 15VX93

Mosogatógép

Vario Speed

Half Load

Vario
Drawer

2

Info Light

86,5

DIZÁJN

bútor-előlap mögé teljesen integrálható

FELSZERELTSÉG

}} Kezelőlap a belső ajtó felső oldalán
}} 5 program:
intenzív 70 °C, automata 45-65 °C,
Eco 50 °C, 1órás 65 °C, előöblítés
}} E xtra funkció: Vario Speed Plus,
fél adag
}} Gépápolás
}} Aqua Sensor
}} Adagoló asszisztens
}} Mennyiségérzékelő
}} Mosogatószer-automatika
}} Üvegvédő/váltókar technika
}} Info Light
}} Hőcserélő
}} 24 órás idő-előválasztás
}} Hátralevő idő kijelzése
}} Hangjelzés a program végén

}} Vario kosárrendszer/Vario fiók
}} Állítható magasságú felső kosár
3 szintű Rackmatic rendszerrel
}} 2 lehajtható rész az alsó kosárban
}} 2 csészetartó a felső kosárban
}} Aqua Stop
}} Befogadóképesség: 13 teríték

KOMFORT

}} Energiacímke: A++1 / A2
}} Energia / víz 3 évente:
262 kWh / 2660 liter
}} Energia / víz4: 0,92 kWh / 9,5 l
}} Zajértékek: 46 dB (A) re 1 pW
}} Öntisztító szűrő 3-szoros hullámos
szűrőrendszerrel

}} Regeneráló elektronika/
átfolyós rendszerű vízmelegítő (BLDC)
}} Elektronikus
só-/öblítőszer-utántöltésjelző
}} Belső tartály/fenék: nemesacél/Polinox

Teljesítmény
és méretek
(ma. x sz. x mé.)

JS 15VN93

}} Csatlakoztatási értékek: 220–240 V/2,4 kW
}} Biztosíték min. 10 A
}} Méret: 86,5 x 59,8 x 55 cm

ugyanolyan felszereltségű és komfortú,
mint a JS 15VX93, de 81,5 cm magas

81,5
1

Rackmatic

Értékek az 1059/2010/EU rendelet szerint. Az A+++ és D közötti energiahatékonysági osztály skáláján.
A szárítás hatékonysági osztálya.
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Energy

JS 16VX90

Mosogatógép

Vario Speed

Half Load

Extra Dry

Vario Flex
basket

Rackmatic

Time Light

86,5

bútor-előlap mögé teljesen integrálható
}} Kezelőlap a belső ajtó felső oldalán
}} 6 program:
intenzív 70 °C, automata 45-65 °C, Eco 50 °C,
1órás 65 °C, üveg 40 C, előöblítés
}} Extra funkció: Vario Speed Plus,
fél adag, extra szárítás
}} Gépápolás
}} Aqua Sensor
}} Adagoló asszisztens
}} Mennyiségérzékelő
}} Mosogatószer-automatika
}} Üvegvédő/váltókar technika
}} Time Light
}} Hőcserélő
}} 24 órás idő-előválasztás
}} Hátralevő idő kijelzése
}} Hangjelzés a program végén

}} Vario kosárrendszer
}} Állítható magasságú felső kosár
3 szintű Rackmatic rendszerrel
}} 4 lehajtható rész az alsó kosárban
}} 2 lehajtható rész a felső kosárban
}} 2 csésze állvány a felső kosárban
}} Evőeszköztartó a felső kosárban
}} Aqua Stop
}} Befogadóképesség: 13 teríték

}} Energiacímke: A+++1 / A2
}} Energia / víz 3 évente:
234 kWh / 2660 liter
}} Energia / víz4: 0,82 kWh / 9,5 l
}} Zajértékek: 44 dB (A) re 1 pW
}} Öntisztító szűrő 3-szoros hullámos
szűrőrendszerrel

}} Regeneráló elektronika/
átfolyós rendszerű vízmelegítő (BLDC)
}} Elektronikus
só-/öblítőszer-utántöltésjelző
}} Belső tartály/fenék:
nemesacél/nemesacél

JS 16VN90

}} Csatlakoztatási értékek: 220 - 240 V / 2,4 kW
}} Biztosíték min. 10 A
}} Méret: 86,5 x 59,8 x 55 cm

ugyanolyan felszereltségű és komfortú,
mint a JS 16VX90, de 81,5 cm magas

81,5
3
4

Éves fogyasztás szabvány szerinti 280 tisztítási ciklus alapján, hidegvíz-bekötés esetén (az energiafogyasztásnál: beleértve a kis teljesítményfelvételű üzemmódok fogyasztását).
Fogyasztás mosogatásonként, hidegvíz-bekötés esetén (az energiafogyasztásnál: beleértve a kis teljesítményfelvételű üzemmódok fogyasztását). A tényleges fogyasztás az
energia- és vízfelhasználásnál függ a készülék használatának módjától.
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MOSOGATÁS

Energy

1 Multiwater
proofing

JS 04VS91

Mosogatógép

1
2

45

81,5

DIZÁJN

bútor-előlap mögé teljesen integrálható

FELSZERELTSÉG

}} Kezelőlap a belső ajtó felső
oldalán
}} 4 program: normál 65 °C,
Eco 50 °C, gyors 35 °C, előöblítés
}} Adagoló asszisztens
}} Mennyiségérzékelő
}} Mosogatószer-automatika
}} Üvegvédő/váltókar technika
}} Hőcserélő
}} Hangjelzés a program végén

KOMFORT

}} Energiacímke: A+1 / A2
}} Energia / víz 3 évente:
220 kWh / 3640 liter
}} Energia/víz4: 0,78 kWh/13 l
}} Zajértékek: 52 dB (A) re 1 pW
}} Duo-Power mosogatókarok
a felső kosárban
}} Öntisztító szűrő 3-szoros hullámos
szűrőrendszerrel
}} Regeneráló elektronika/átfolyós
rendszerű vízmelegítő (BLDC)
}} Elektronikus só-/öblítőszer-utántöltésjelző
}} Belső tartály/fenék: nemesacél/nemesacél

Teljesítmény
és méretek
(ma. x sz. x mé.)

}} Csatlakoztatási értékek: 220–240 V/2,4 kW
}} Biztosíték min. 10 A
}} Méret: 81,5 x 44,8 x 55 cm

Értékek az 1059/2010/EU rendelet szerint. Az A+++ és D közötti energiahatékonysági osztály skáláján.
A szárítás hatékonysági osztálya.

}} 2 csésze állvány a felső kosárban
}} evőeszköz tálca
}} Többszörös vízvédelem
}} Kapacitás: 9 szokásos étkészlet
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Energy

1

JS 15VS91

Mosogatógép

Vario Speed

45

81,5

Kiegészítő tartozékok

bútor-előlap mögé teljesen integrálható
}} Kezelőlap a belső ajtó felső
oldalán
}} 5 program: Intenzív 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, Gyors 45 °C, Elő-öblítés
}} Extra funkció: Vario Speed Plus
}} Gépápolás
}} Aqua Sensor
}} Adagoló asszisztens
}} Mennyiségérzékelő
}} Mosogatószer-automatika
}} Üvegvédő/váltókar technika
}} Hőcserélő
}} 24 órás idő-előválasztás
}} Hátralevő idő kijelzése
}} Hangjelzés a program végén

}} Energiacímke: A+1 / A2
}} Energia/víz 3 évenként:
}} 220 kWh / 2660 liter
Energia / víz4: 0,78 kWh / 9,5 l
}} Zajértékek: 48 dB (A) re 1 pW
}} Duo Power mosogatókarok a
felső kosárban
}} Öntisztító szűrő 3-szoros hullámos
szűrőrendszerrel
}} Regeneráló elektronika/átfolyós rendszerű
vízmelegítő (BLDC)
}} Elektronikus só-/öblítőszer-utántöltésjelző
}} Belső tartály/fenék: nemesacél/nemesacél

}} Vario kosárrendszer
}} Állítható magasságú felső kosár
evőeszköztartóval
}} 2 lehajtható rész az alsó kosárban
}} 2 csésze állvány a felső kosárban
}} Aqua Stop
}} Befogadóképesség: 9 teríték

Mosogatás
Rend. sz.

Cikk

JZ 7710X0

Tömlőhosszabbító

JZ 7735X1

Takaróléc
81,5 cm magassághoz,
JS 16VN... és 45 cm-es
mosogatógépekhez
nem alkalmas

JZ 7736X1

Takaróléc 86,5 cm
magassághoz, JS 16VX...
készülékhez nem alkalmas

JZ 7735X0

Takaróléc 81,5 cm
magassághoz, kizárólag
45 cm-es mosogatógéphez és
JS16VN.. készülékhez alkalmas

JZ 7736X0

Takaróléc
86,5 cm magassághoz,
kizárólag JS 16VX...
készülékhez alkalmas

}} Csatlakoztatási értékek: 220–240 V/2,4 kW
}} Biztosíték min. 10 A
}} Méret: 81,5 x 44,8 x 55 cm

3
4

Éves fogyasztás szabvány szerinti 280 tisztítási ciklus alapján, hidegvíz-bekötés esetén (az energiafogyasztásnál: beleértve a kis teljesítményfelvételű üzemmódok fogyasztását).
Fogyasztás mosogatásonként, hidegvíz-bekötés esetén (az energiafogyasztásnál: beleértve a kis teljesítményfelvételű üzemmódok fogyasztását). A tényleges fogyasztás az
energia- és vízfelhasználásnál függ a készülék használatának módjától.
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FRISSÍTŐEN FINOM
KIEGYENLÍTÉS.
A JUNKER ÍZLÉSES HŰTŐKÉSZÜLÉKEIVEL.
Belül és kívül is friss: A Junker hűtőkészülékei a 0°C-os
professzionális frissentartó rendszernek köszönhetően két
intelligens klímazónát is kínálnak. Két 0°C-os zóna ideális
környezetben hűti a gyümölcsöt és a zöldséget vagy a halat
és a húst. Amíg a húskészítmények inkább a szárazon tárolást
részesítik előnyben, addig a gyümölcsök belső békéjük
érdekében inkább a nedves környezetet kedvelik. Ez akár
háromszor tovább tartja őket frissen és ropogósan.
A rugalmas belső kialakításnak köszönhetően a bevásárlást
követően sem marad teljesítetlen kívánság. Az A++*
energiahatékonysági osztályban az alacsony energiafogyasztásnak
köszönhetően az elektronikusan vezérelt hőmérséklet-beállítás
belső békét és nyugalmat biztosít.

* Az A+++ és D közötti energiahatékonysági osztály skáláján.

Hűtőkészülékek
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AZ EXTRA FRISSESSÉG.

Előnyök:
near

Freshness
System

PROFESSIONAL FRISSEN
TARTÓ RENDSZER

Energy

A++ ENERGIAHATÉKONYSÁGI
OSZTÁLY

Electronic
Control

ELECTRONIC CONTROL

A hosszabb frissen tartáshoz a hőmérséklet
és a levegő páratartalma is fontos. A Junker
Professional frissen tartó rendszerrel az
élelmiszereket 0 °C körüli hőmérsékleten
tároljuk, így azok akár háromszor annyi
ideig frissek maradnak. Az Extra Cold
Professional fiók a sajt, hal és hús számára
nyújt ideális klímát. Az Extra Fresh
Professional fiókban a gyümölcs és a
zöldség tovább marad lédús és ropogós.

A keveset fogyasztó kompresszoroknak, a
rendkívül jó szigetelésnek és az optimális
hűtőkörnek köszönhetően a Junker
hűtőkészülékei meglepően kevés áramot
fogyasztanak: ily módon sok készülék
kiérdemli az A++ energiahatékonysági
osztályt.

A hőmérséklet elektronikusan szabályozott
beállítása biztosítja az élelmiszerek optimális
tárolását, így gondoskodik arról, hogy az
élelmiszerek jóval tovább frissek maradnak.

Ì
Ì
A vitaminok és az ásványi anyagok
hosszabb ideig megmaradnak

ÌKíméli
Ì
a természetet és a pénztárcát

Ì
JÌ
óval hosszabb ideig friss élelmiszerek az elektronikus szabályzású,
optimális hőmérséklet-beállításnak
köszönhetően

Low frost

LOW FROST

BIG BOX

Super
freezing

SZUPERERŐS FAGYASZTÁS

A Low Frost technológia csökkenti a
jég- vagy dérképződést a fagyasztórészben,
és homogénabbá teszi az eloszlásukat.
Ez csökkenti az energiafogyasztást, és a
leolvasztás jóval gyorsabban megy végbe,
mint a hagyományos rendszereknél.

Átlátszó fagyasztófiókjainkban minden
szem előtt van. A csúcs: a 29 cm magas
Big Box. Rendkívül sok helyet biztosít,
például nagy adag fagyasztott áru vagy
több pizza részére.

Hogy megakadályozza a már fagyasztott
áru felolvadását, amikor új élelmiszert rak
be, állítsa be legfeljebb 24 órával korábban
a szupererős fagyasztás funkciót. A készülék
ekkor automatikusan lehűl akár –30 °C-ra,
így az újonnan berakott meleg ételek nem
szakítják meg a fagyasztási folyamatot.

Ì
Ì
Kevesebb jégképződés,
gyorsabb leolvasztás

ÌTöbb
Ì
hely, jobb áttekinthetőség

Ì
Ì
Akár nagyobb mennyiségek
gyorsabb lefagyasztása az
automatikus lehűtés által

HULLÁMOS ALJÚ VARIO TARTÓ

LAPOS ZSANÉROS TECHNIKA

CSÚSZÓZSANÉR

A zöldségtartóknak hullámos az aljuk,
azon felfekszik a gyümölcs és a zöldség, a
mélyedésekben pedig felgyűlik az esetleg
keletkező nedvesség.

A lapos zsanéros technika biztosítja a
bútor- és a készülékajtó közötti fix kapcsolatot. Kiváló teherbírású, és nagy nyitási
szöget tesz lehetővé. 20° nyitási szögtől
az ajtó automatikusan becsukódik, ezzel
megakadályozva, hogy véletlenül nyitva
maradjon az ajtó.

A csúszózsanér a bútor- és a készülékajtó
közötti csúszó kapcsolat, amely a finombeállítás érdekében magasságban és
mélységben is állítható. A készülék cseréje
esetén az új készülékek beilleszkednek a
fülkékbe és konyhafrontokba.

Ì
Ì
Hosszabb ideig ropogós zöldség

Ì
Ì
Kényelmes kapcsolódás

Ì
Ì
Csúszó kapcsolat a bútor és a

hűtőkészülék ajtaja között

Hűtőkészülékek
Freshness
System
near

ELTARTHATÓSÁG NAPOKBAN
ÉLELMISZER

HŰTÉS

EXTRA FRESH
PROFESSIONAL

ÉLELMISZER

HŰTÉS

EXTRA COLD
PROFESSIONAL

Karfiol

12

30

Fésűkagyló

3

5

Csiperkegomba

3

7

Osztriga

3

5

Madársaláta

5

21

Hal

1

3

Fejes saláta

5

20

Lazac

1

3

Káposzta

20

90

Scampi

2

3

Hónapos retek

7

14

Joghurt, 3,5%

3

max. 30 nap

Spárga

5

14

Gouda

3

21

Alma

60

180

Rokfort

3

max. 14 nap

Körte

30

90

Gruyère

3

14

Eper

3

7

Étkezési túró, 20%

3

30

Kivi

14

50

Tejszín, 30%

5

20

Szőlő

14

40

Zsíros tej

3

7

Málna

2

5

Jérce

3

5

Bárányborda

2

7

Marhafilé

2

7

Sertéskaraj

2

5

Vadhús

2

5

Szalámi

4

8

Főtt sonka

7

12
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HŰTŐKÉSZÜLÉKEK

Energy

82

elérhető
2020/09-ig

Energy

88

JC 15GA20

JC 20GB20

DIZÁJN

integrálható

integrálható

FELSZERELTSÉG

}} Fülkemagasság: 820 mm
}} Alsó szekrény ajtaja
mögötti beépítéshez
}} Hasznos térfogat: hűtés 108 liter (137 liter),
fagyasztás 15 liter

}} Fülkemagasság: 880 mm
}} Magas szekrény ajtaja mögötti beépítéshez
}} Hasznos térfogat: hűtés 112 liter (150 liter),
fagyasztás 17 liter

KOMFORT

}} Energiahatékonysági osztály: A+*
Felül1:
-fagyasztótér –18 °C és alacsonyabb
}}
}} Fagyasztási kapacitás: 2 kg/24 óra
}} Tárolási idő üzemzavar esetén: 10 óra
}} Pizzához való fagyasztórekesz
Alul:
}} Könnyen tisztítható, világos belső tér
}} Teljesen automatikus leolvasztás a
hűtőtérben
}} 2 (3) polc biztonsági üvegből, ebből 1
(2) állítható magasságú
}} 3 átmenő ajtópolc
}} 2 átlátszó tartó a gyümölcs és
zöldség számára
}} LED világítás
}} Jobbra nyíló ajtó, felcserélhető
}} Lapos zsanér
}} Energiafogy.: 178 kWh (118 kWh)**/év
}} Energiafogy.: 0,485 kWh (0,321 kWh)/24 óra
}} Zajérték: 38 (38) dB (A) re 1 pW

}} Energiahatékonysági osztály: A+*
Felül1:
-fagyasztótér –18 °C és alacsonyabb
}}
}} Fagyasztási kapacitás: 2 kg/24 óra
}} Tárolási idő üzemzavar esetén: 10 óra
}} Pizzához való fagyasztórekesz
Alul:
}} Könnyen tisztítható, világos belső tér
}} Teljesen automatikus leolvasztás a
hűtőtérben
}} 3 (4) tároló felület biztonsági üvegből,
ebből 2 (3) állítható magasságú
}} 4 átmenő ajtópolc
}} Hullámos aljú, átlátszó zöldségtartó fiók
}} LED világítás
}} Jobbra nyíló ajtó, felcserélhető
}} Csúszózsanér
}} Energiafogy.: 191 kWh (122 kWh)**/év
}} Energiafogy.: 0,523 kWh (0,334 kWh) / 24 óra
}} Zajérték: 39 (34) dB (A) re 1 pW

TELJESÍTMÉNY

}} Csatlakoztatási értékek: 220–240 V/90 W

}} Csatlakoztatási értékek: 220–240 V/90 W

}} JC 15KA20 (kép nélkül)
Felszereltség mint a JC 15GA20
készüléknél, de
fagyasztótér nélkül.
A zárójeles ( ) értékek a JC 15KA20
modellre vonatkoznak (elérhető 2020/09-ig)

}} JC 20KB20 (kép nélkül)
Felszereltség mint a JC 20GB20
készüléknél, de
fagyasztótér nélkül.
A zárójeles ( ) értékek a JC 20KB20
modellrevonatkoznak

Aláépíthető hűtőszekrény

Beépíthető hűtőszekrény

* Az A+++ és D közötti energiahatékonysági osztály skáláján.
** A szabványos 24 órás teszt eredményei alapján. A tényleges fogyasztás függ a készülék használatának módjától/helyétől.
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Energy

88

Energy

88

Super
freezing

JC 20GB30

JF 20GB20

integrálható

integrálható

}} Fülkemagasság: 880 mm
}} Magas szekrény ajtaja mögötti beépítéshez
}} Hasznos térfogat: hűtés 112 liter (150 liter),
fagyasztás 17 liter

}} Fülkemagasság: 880 mm
}} Magas szekrény ajtaja mögötti beépítéshez
}} Hasznos térfogat: 94 liter
}} Szupererős fagyasztás beépített
automatikával

}} Energiahatékonysági osztály: A++*
Felül1:
-fagyasztótér –18 °C és alacsonyabb
}}
}} Fagyasztási kapacitás: 2 kg/24 óra
}} Tárolási idő üzemzavar esetén: 10 óra
}} Pizzához való fagyasztórekesz
Alul:
}} Könnyen tisztítható, világos belső tér
}} Teljesen automatikus leolvasztás a
hűtőtérben
}} 3 (4) polc biztonsági üvegből, ebből 2 (3)
állítható magasságú
}} 4 átmenő ajtópolc
}} Hullámos aljú, átlátszó zöldségtartó fiók
}} LED világítás
}} Jobbra nyíló ajtó, felcserélhető
}} Csúszózsanér
}} Energiafogy.: 150 kWh (96 kWh)**/év
}} Energiafogy.: 0,410 kWh (0,262 kWh)/24 óra
}} Zajérték: 37 (37) dB (A) re 1 pW

}} Energiahatékonysági osztály: A+*
-fagyasztótér –18 °C és alacsonyabb
}}
}} Fagyasztási kapacitás: 11 kg/24 óra
}} Tárolási idő üzemzavar esetén: 19 óra
}} 4 átlátszó fagyasztófiók
}} Gomb sárga ellenőrző lámpával:
max. fagyasztóteljesítmény
}} Piros figyelmeztető lámpa: nem
megengedett hőmérséklet-emelkedés
}} Jobbra nyíló ajtó, felcserélhető
}} Csúszózsanér
}} Energiafogy.: 192 kWh**/év
}} Energiafogy.: 0,526 kWh/24 óra
}} Zajérték: 36 dB (A) re 1 pW

}} Catlakoztatási értékek: 220 - 240 V / 90 W

}} Csatlakoztatási értékek: 220–240 V/90 W

Beépíthető hűtőszekrény

}} JC 20KB30 (kép nélkül)
Felszereltség mint a JC 20GB30
készüléknél, de
fagyasztótér nélkül.
A zárójeles ( ) értékek a JC 20KB30
modellre vonatkoznak
1

Csak a fagyasztótérrel rendelkező modellekre vonatkozik.

Beépíthető fagyasztószekrény
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HŰTŐKÉSZÜLÉKEK

Energy

102,5

elérhető
2020/09-ig

Energy

102,5

JC 30GB20

JC 30GB30

DIZÁJN

integrálható

integrálható

FELSZERELTSÉG

}} Fülkemagasság: 1 025 mm
}} Magas szekrény ajtaja mögötti beépítéshez
}} Hasznos térfogat: hűtés 141 liter (181 liter),
fagyasztás 17 liter

}} Fülkemagasság: 1 025 mm
}} Magas szekrény ajtaja mögötti beépítéshez
}} Hasznos térfogat: hűtés 141 liter (181 liter),
fagyasztás 17 liter

KOMFORT

}} Energiahatékonysági osztály: A+*
Felül1:
-fagyasztótér –18 °C és alacsonyabb
}}
}} Fagyasztási kapacitás: 2 kg/24 óra
}} Tárolási idő üzemzavar esetén: 10 óra
}} Pizzához való fagyasztórekesz
Alul:
}} Könnyen tisztítható, világos belső tér
}} Teljesen automatikus leolvasztás a
hűtőtérben
}} 4 (5) polc biztonsági üvegből,
ebből 3 (4) állítható magasságú
}} 4 átmenő ajtópolc
}} Hullámos aljú, átlátszó zöldségtartó fiók
}} LED világítás
}} Jobbra nyíló ajtó
}} Csúszózsanér
}} Energiafogy.: 203 kWh (126 kWh)**/év
}} Energiafogy.: 0,556 kWh (0,345 kWh) / 24 óra
}} Zajérték: 38 (34) dB (A) re 1 pW

}} Energiahatékonysági osztály: A++*
Felül1:
-fagyasztótér –18 °C és alacsonyabb
}}
}} Fagyasztási kapacitás: 2 kg/24 óra
}} Tárolási idő üzemzavar esetén: 10 óra
}} Pizzához való fagyasztórekesz
Alul:
}} Könnyen tisztítható, világos belső tér
}} Teljesen automatikus leolvasztás a
hűtőtérben
}} 4 (5) polc biztonsági üvegből,
ebből 3 (4) állítható magasságú
}} 4 átmenő ajtópolc
}} Hullámos aljú, átlátszó zöldségtartó fiók
}} LED világítás
}} Jobbra nyíló ajtó, felcserélhető
}} Csúszózsanér
}} Energiafogy.: 160 kWh (99 kWh)**/év
}} Energiafogy.: 0,437 kWh (0,271 kWh) / 24 óra
}} Zajérték: 37 (37) dB (A) re 1 pW

TELJESÍTMÉNY

}} Csatlakoztatási értékek: 220–240 V/90 W

}} Csatlakoztatási értékek: 220–240 V/90 W

}} JC 30KB20 (kép nélkül)
Felszereltség mint a JC 30GB20
készüléknél, de
fagyasztótér nélkül.
A zárójeles ( ) értékek a JC 30KB20
modellre vonatkoznak (elérhető 2020/09-ig)

}} JC 30KB30 (kép nélkül)
}} Felszereltség mint a JC 30GB30-nál,
fagyasztótér nélkül.
de
A zárójeles ( ) értékek a JC 30KB30
modellre vonatkoznak

Beépíthető hűtőszekrény

Beépíthető hűtőszekrény

* Az A+++ és D közötti energiahatékonysági osztály skáláján.
** A szabványos 24 órás teszt eredményei alapján. A tényleges fogyasztás függ a készülék használatának módjától/helyétől.
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Energy

Energy

122,5

Energy

122,5

145

elérhető
2020/09-ig

JC 40GB20

JC 40GB30

JC 60TB30

integrálható

integrálható

integrálható

}} Fülkemagasság: 1 225 mm
}} Magas szekrény ajtaja mögötti beépítéshez
}} Hasznos térfogat: hűtés 183 liter (221 liter),
fagyasztás 17 liter

}} Fülkemagasság: 1 225 mm
}} Magas szekrény ajtaja mögötti beépítéshez
}} Hasznos térfogat: hűtés 183 liter (221 liter),
fagyasztás 17 liter

}} Fülkemagasság: 1 450 mm
}} Magas szekrény ajtaja mögötti beépítéshez
}} Hasznos térfogat: hűtés 186 liter,
fagyasztás 41 liter

}} Energiahatékonysági osztály: A+*
Felül1:
-fagyasztótér –18 °C és alacsonyabb
}}
}} Fagyasztási kapacitás: 2 kg/24 óra
}} Tárolási idő üzemzavar esetén: 10 óra
}} Pizzához való fagyasztórekesz
Alul:
}} Könnyen tisztítható, világos belső tér
}} Teljesen automatikus leolvasztás a
hűtőtérben
}} 5 (6) polc biztonsági üvegből,
ebből 4 (5) állítható magasságú
}} 4 átmenő ajtópolc
}} Hullámos aljú, átlátszó zöldségtartó fiók
}} LED világítás
}} Jobbra nyíló ajtó, felcserélhető
}} Csúszózsanér
}} Energiafogy.: 221 kWh (131 kWh)**/év
}} Energiafogy.: 0,605 kWh (0,358 kWh) / 24 óra
}} Zajérték: 37 (36) dB (A) re 1 pW

}} Energiahatékonysági osztály: A++*
Felül1:
-fagyasztótér –18 °C és alacsonyabb
}}
}} Fagyasztási kapacitás: 2 kg/24 óra
}} Tárolási idő üzemzavar esetén: 10 óra
}} Pizzához való fagyasztórekesz
Alul:
}} Könnyen tisztítható, világos belső tér
}} Teljesen automatikus leolvasztás a
hűtőtérben
}} 5 (6) polc biztonsági üvegből,
ebből 4 (5) állítható magasságú
}} 4 átmenő ajtópolc
}} Hullámos aljú, átlátszó zöldségtartó fiók
}} LED világítás
}} Jobbra nyíló ajtó, felcserélhető
}} Csúszózsanér
}} Energiafogy.: 174 kWh (103 kWh)**/év
}} Energiafogy.: 0,474 kWh (0,282 kWh) / 24 óra
}} Zajérték: 37 (37) dB (A) re 1 pW

}} Energiahatékonysági osztály: A++*
Felül1:
-fagyasztótér –18 °C és alacsonyabb
}}
}} Fagyasztási kapacitás: 2 kg/24 óra
}} Tárolási idő üzemzavar esetén: 17 óra
}} Kivehető, állítható magasságú lerakórács a
fagyasztótérben
Alul:
}} Könnyen tisztítható, világos belső tér
}} Teljesen automatikus leolvasztás a
hűtőtérben
}} 5 polc biztonsági üvegből, ebből 4 állítható
magasságú
}} 3 átmenő ajtópolc
}} Hullámos aljú, átlátszó
zöldségtartó fiók
}} LED világítás

}} Catlakoztatási értékek: 220 - 240 V / 90 W

}} Catlakoztatási értékek: 220 - 240 V / 90 W

}} Csatlakoztatási értékek: 220–240 V/90 W

}} JC 40KB20 (kép nélkül)
Felszereltség mint a JC 40GB20
készüléknél, de
fagyasztótér nélkül.
A zárójeles ( ) értékek a JC 40KB20
modellre vonatkoznak

}} JC 40KB30 (kép nélkül)
Felszereltség mint a JC 40GB30
készüléknél, de
fagyasztótér nélkül.
A zárójeles ( ) értékek a JC 40KB30
modellre vonatkoznak

Beépíthető hűtőszekrény

1

Csak a fagyasztótérrel rendelkező modellekre vonatkozik.

Beépíthető hűtőszekrény

Hűtő-fagyasztó automata

}} Jobbra nyíló ajtó, felcserélhető
}} Csúszózsanér
}} Energiafogy.: 193 kWh**/év
}} Energiafogy.: 0,527 kWh/24 óra
}} Zajérték: 39 dB (A) re 1 pW
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HŰTŐKÉSZÜLÉKEK

Energy

145

Super
freezing

Low frost

Energy

158

elérhető
2020/09-ig

JC 67BB30

JC 70BB20

DIZÁJN

integrálható

integrálható

FELSZERELTSÉG

}} Fülkemagasság: 1 450 mm
}} Magas szekrény ajtaja mögötti beépítéshez
}} Hasznos térfogat: hűtés 157 liter,
fagyasztás 52 liter
}} Szupererős fagyasztás beépített
automatikával

}} Fülkemagasság: 1 580 mm
}} Magas szekrény ajtaja mögötti beépítéshez
}} Hasznos térfogat: hűtés 175 liter,
fagyasztás 59 liter

KOMFORT

}} Energiahatékonysági osztály: A++*
Felül1:
}} Könnyen tisztítható, világos belső tér
}} Teljesen automatikus leolvasztás a
hűtőtérben
}} 4 polc biztonsági üvegből, ebből 3 állítható
magasságú
}} 3 átmenő ajtópolc
}} LED világítás
Alul:
-fagyasztótér –18 °C és alacsonyabb
}}
}} Fagyasztási kapacitás: 2,5 kg/24 óra
}} Tárolási idő üzemzavar esetén: 22 óra
}} Elektronikus hőmérséklet-szabályozás,
LED-en leolvasható
}} Fresh Sense – állandó hőmérséklet intelligens szenzortechnikával
}} Low Frost – kevesebb jégképződés,
gyorsabb leolvasztás
}} Vario zóna – kivehető üvegpolcok a
fagyasztótér rugalmas használatához
}} 2 átlátszó fagyasztófiók
}} Szupererős fagyasztás beépített
automatikával
}} Jobbra nyíló ajtó, felcserélhető
}} Csúszózsanér
}} Energiafogy.: 199 kWh**/év
}} Energiafogy.: 0,544 kWh/24 óra
}} Zajérték: 38 dB (A) re 1 pW

}} Energiahatékonysági osztály: A+*
Felül1:
}} Könnyen tisztítható, világos belső tér
}} Teljesen automatikus leolvasztás a
hűtőtérben
}} 4 polc biztonsági üvegből, ebből
3 állítható magasságú
}} 4 átmenő ajtópolc
}} Hullámos aljú, átlátszó zöldségtartó fiók
}} LED világítás
Alul:
-fagyasztótér –18 °C és alacsonyabb
}}
}} Fagyasztási kapacitás: 3 kg/24 óra
}} Tárolási idő üzemzavar esetén: 13 óra
}} 3 fagyasztófiók
}} Jobbra nyíló ajtó, felcserélhető
}} Csúszózsanér
}} Energiafogy.: 257 kWh**/év
}} Energiafogy.: 0,702 kWh/24 óra
}} Zajérték: 40 dB (A) re 1 pW

TELJESÍTMÉNY

}} Csatlakoztatási értékek: 220–240 V/90 W

}} Csatlakoztatási értékek: 220–240 V/90 W

Hűtő-fagyasztó kombináció

Hűtő-fagyasztó kombináció

* Az A+++ és D közötti energiahatékonysági osztály skáláján.
** A szabványos 24 órás teszt eredményei alapján. A tényleges fogyasztás függ a készülék használatának módjától/helyétől.
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Energy

158

Low frost

Energy

Low frost

Energy

177,5

177,5

JC 77BB30

JC 80BB20

JC 87BB30

integrálható

integrálható

integrálható

}} Fülkemagasság: 1 580 mm
}} Magas szekrény ajtaja mögötti beépítéshez
}} Hasznos térfogat: hűtés 169 liter,
fagyasztás 63 liter
}} Szupererős fagyasztás beépített
automatikával

}} Fülkemagasság: 1 775 mm
}} Magas szekrény ajtaja mögötti beépítéshez
}} Hasznos térfogat: hűtés 217 liter,
fagyasztás 59 liter

}} Fülkemagasság: 1 775 mm
}} Magas szekrény ajtaja mögötti beépítéshez
}} Hasznos térfogat: hűtés 209 liter,
fagyasztás 63 liter
}} Szupererős fagyasztás beépített
automatikával

}} Energiahatékonysági osztály: A++*
Felül1:
}} Könnyen tisztítható, világos belső tér
}} Teljesen automatikus leolvasztás a
hűtőtérben
}} 4 polc biztonsági üvegből, ebből
3 állítható magasságú
}} 4 átmenő ajtópolc
}} Hullámos aljú, átlátszó zöldségtartó fiók
}} LED világítás
Alul:
-fagyasztótér –18 °C és alacsonyabb
}}
}} Fagyasztási kapacitás: 3 kg/24 óra
}} Tárolási idő üzemzavar esetén: 26 óra
}} Low Frost
}} Big Box
}} Vario zóna – a fagyasztótér rugalmas
használatához
}} 2 átlátszó fagyasztófiók
}} Jobbra nyíló ajtó, felcserélhető
}} Csúszózsanér
}} Energiafogy.: 212 kWh**/év
}} Energiafogy.: 0,580 kWh/24 óra
}} Zajérték: 38 dB (A) re 1 pW

}} Energiahatékonysági osztály: A+*
Felül1:
}} Könnyen tisztítható, világos belső tér
}} Teljesen automatikus leolvasztás a
hűtőtérben
}} 5 polc biztonsági üvegből, ebből
4 állítható magasságú
}} 5 átmenő ajtópolc
}} Hullámos aljú, átlátszó zöldségtartó fiók
}} LED világítás
Alul:
-fagyasztótér –18 °C és alacsonyabb
}}
}} Fagyasztási kapacitás: 3 kg/24 óra
}} Tárolási idő üzemzavar esetén: 13 óra
}} 3 fagyasztófiók
}} Jobbra nyíló ajtó, felcserélhető
}} Csúszózsanér
}} Energiafogy.: 275 kWh**/év
}} Energiafogy.: 0,752 kWh/24 óra
}} Zajérték: 40 dB (A) re 1 pW

}} Energiahatékonysági osztály: A++*
Felül1:
}} Könnyen tisztítható, világos belső tér
}} Teljesen automatikus leolvasztás a
hűtőtérben
}} 5 polc biztonsági üvegből, ebből
4 állítható magasságú
}} 5 átmenő ajtópolc
}} Hullámos aljú, átlátszó zöldségtartó fiók
}} LED világítás
Alul:
-fagyasztótér –18 °C és alacsonyabb
}}
}} Fagyasztási kapacitás: 3 kg/24 óra
}} Tárolási idő üzemzavar esetén: 26 óra
}} Low Frost
}} Big Box
}} Vario zóna – a fagyasztótér rugalmas
használatához
}} 2 átlátszó fagyasztófiók
}} Jobbra nyíló ajtó, felcserélhető
}} Csúszósínes ajtó
}} Energiafogy.: 227 kWh**/év
}} Energiafogy.: 0,621 kWh/24 óra
}} Zajérték: 38 dB (A) re 1 pW

}} Csatlakoztatási értékek: 220–240 V/90 W

}} Csatlakoztatási értékek: 220–240 V/90 W

}} Catlakoztatási értékek: 220 - 240 V / 90 W

Hűtő-fagyasztó kombináció

1

Csak a fagyasztótérrel rendelkező modellekre vonatkozik.

Hűtő-fagyasztó kombináció

Hűtő-fagyasztó kombináció
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HŰTŐKÉSZÜLÉKEK

Freshness
System

elérhető
2020/09-ig

Energy

122,5

Electronic
Control

Freshness
System
near

122,5

near

Energy

erhältlich bis
09/2020

JC 40EA31

JC 40FA31

DIZÁJN

integrálható

integrálható

FELSZERELTSÉG

}} Fülkemagasság: 1 225 mm
}} Magas szekrény ajtaja mögötti beépítéshez
}} Hasznos térfogat összesen: 187 liter,
hűtőtér: 128 liter
}} Professional frissen tartó rendszer: 59 liter

}} Fülkemagasság: 1 225 mm
}} Magas szekrény ajtaja mögötti beépítéshez
}} Hasznos térfogat összesen: 169 liter,
hűtőtér: 95 liter,
fagyasztótér: 15 liter
}} Professional frissen tartó rendszer: 59 liter

KOMFORT

}} Energiahatékonysági osztály: A++*
}} LED világítás
}} 4 tároló felület, ebből 3 állítható magasságú
biztonsági üvegből
}} 3 ajtópolc
}} 59 liter friss zóna 0 ºC-hoz közeli
hőmérséklettel, ebből: szabályozható
Extra Fresh Professional fiók, „nedves zóna”,
kihúzható teleszkópsínen, valamint Extra
Cold Professional fiók, „száraz zóna”,
kihúzható teleszkópsínen
}} Touch Control – elektronikus hőmérsékletszabályozás, pontosan digitálisan leolvasható
}} A hűtőrészben leolvasztó automatika
}} Szupererős hűtés
}} Akusztikus ajtóriasztás
}} Jobbra nyíló ajtó, felcserélhető
}} Lapos zsanér
}} Energiafogyasztás: 120 kWh**/év
}} Energiafogyasztás: 0,327 kWh/24 óra
}} Zajérték: 37 dB (A) re 1 pW
}} Tartozék: 1x tojástartó polc, 1x jégkockatartó

}} Energiahatékonysági osztály: A++*
Felül1:
-fagyasztótér –18 °C és alacsonyabb
}}
}} Fagyasztási kapacitás: 2,5 kg/24 óra
}} Tárolási idő üzemzavar esetén: 13 óra
}} Pizzához való fagyasztórekesz
Alul:
}} LED világítás
}} 3 tároló felület, ebből 2 állítható
magasságú biztonsági üvegből
}} 3 ajtópolc
}} 59 liter friss zóna 0 ºC-hoz közeli
hőmérséklettel, ebből: szabályozható
Extra Fresh Professional fiók, „nedves zóna”,
kihúzható teleszkópsínen, valamint
Extra Cold Professional fiók, „száraz zóna”,
kihúzható teleszkópsínen
}} Touch Control – elektronikus hőmérsékletszabályozás, pontosan digitálisan leolvasható
}} A hűtőrészben leolvasztó automatika
}} Szupererős hűtés
}} Akusztikus ajtóriasztás
}} Jobbra nyíló ajtó, felcserélhető
}} Lapos zsanér
}} Energiafogyasztás: 184 kWh**/év
}} Energiafogyasztás: 0,503kWh/24 óra
}} Zajérték: 38 dB (A) re 1 pW
}} Tartozék: 2x tojástartó polc, 1x jégkockatartó

TELJESÍTMÉNY

}} Csatlakoztatási értékek: 220–240 V/90 W

}} Csatlakoztatási értékek: 220–240 V/90 W

Beépíthető hűtőszekrény

Beépíthető hűtőszekrény

* Az A+++ és D közötti energiahatékonysági osztály skáláján.
** A szabványos 24 órás teszt eredményei alapján. A tényleges fogyasztás függ a készülék használatának módjától/helyétől.
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Freshness
System

Energy

140

Electronic
Control

Freshness
System
near

140

near

Energy

elérhető
2020/09-ig

JC 50EA31

JC 50FA31

integrálható

integrálható

}} Fülkemagasság: 1 400 mm
}} Magas szekrény ajtaja mögötti beépítéshez
}} Hasznos térfogat összesen: 222 liter,
hűtőtér: 163 liter
}} Professional frissen tartó rendszer: 59 liter

}} Fülkemagasság: 1 400 mm
}} Magas szekrény ajtaja mögötti beépítéshez
}} Hasznos térfogat összesen: 204 liter,
hűtőtér: 130 liter,
fagyasztótér: 15 liter
}} Professional frissen tartó rendszer: 59 liter

}} Energiahatékonysági osztály: A++*
}} LED világítás
}} 5 tároló felület, ebből 4 állítható
magasságú biztonsági üvegből
}} 1 palacktartó polc, 3 ajtópolc
}} 59 liter friss zóna 0 ºC-hoz közeli
hőmérséklettel,
ebből: szabályozható Extra Fresh
Professional fiók, „nedves zóna”, kihúzható
teleszkópsínen, valamint Extra Cold
Professional fiók, „száraz zóna”,
kihúzható teleszkópsínen
}} Touch Control – elektronikus hőmérsékletszabályozás, pontosan digitálisan leolvasható
}} A hűtőrészben leolvasztó automatika
}} Szupererős hűtés
}} Akusztikus ajtóriasztás
}} Állítható magasságú lábak elöl, görgők hátul
}} Jobbra nyíló ajtó, felcserélhető
}} Lapos zsanér
}} Energiafogyasztás: 124 kWh**/év
}} Energiafogyasztás: 0,337 kWh/24 óra
}} Zajérték: 37 dB (A) re 1 pW
}} Tartozék: 1 db tojástartó polc

}} Energiahatékonysági osztály: A++*
Felül1:
-fagyasztótér –18 °C és alacsonyabb
}}
}} Fagyasztási kapacitás: 2,5 kg/24 óra
}} Tárolási idő üzemzavar esetén: 13 óra
}} Pizzához való fagyasztórekesz
Alul:
}} LED világítás
}} 4 tároló felület, ebből 3 állítható
magasságú biztonsági üvegből
}} 1 palacktartó polc, 3 ajtópolc
}} 59 liter friss zóna 0 ºC-hoz közeli
hőmérséklettel, ebből: szabályozható
Extra Fresh Professional fiók, „nedves zóna”,
kihúzható teleszkópsínen, valamint
Extra Cold Professional fiók, „száraz zóna”,
kihúzható teleszkópsínen
}} Touch Control – elektronikus hőmérsékletszabályozás, pontosan digitálisan leolvasható
}} A hűtőrészben leolvasztó automatika
}} Szupererős hűtés
}} Akusztikus ajtóriasztás
}} Jobbra nyíló ajtó, felcserélhető
}} Lapos zsanér
}} Energiafogyasztás: 196 kWh**/év
}} Energiafogyasztás: 0,536kWh/24 óra
}} Zajérték: 38 dB (A) re 1 pW
}} Tartozék: 2x tojástartó polc, 1x jégkockatartó

}} Csatlakoztatási értékek: 220–240 V/90 W

}} Csatlakoztatási értékek: 220–240 V/90 W

Beépíthető hűtőszekrény

1

Csak a fagyasztótérrel rendelkező modellekre vonatkozik.

Beépíthető hűtőszekrény
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TÖBB SZERVIZ AZ
ÖN ELÉGEDETTSÉGÉÉRT.
A Junkerben megbízhat, mivel a Junker minőséget jelent – a
beépíthető készülékeknél ugyanúgy, mint a vevőszolgálatnál.
Ez szükség esetén gyors, szakavatott segítséget nyújt.
Ha eredeti pótalkatrészre vagy tartozékokra van szüksége,
hozzáértő munkatársaink szintén szívesen állnak rendelkezésére.
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AT Österreich, Austria
BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH
Werkskundendienst für Hausgeräte
Quellenstrasse 2a
1100 Wien
Tel.: 0810 240 260
E-Mail: vie-stoerungsannahme@bshg.com
BE Belgique, België, Belgium
BSH Home Appliances S.A.
Avenue du Laerbeek 74
Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles - Brussel
Tel.: 070 222 149
BG Bulgaria
BSH Domakinski Uredi Bulgaria EOOD
Business center FPI, floor 5,
Cherni vrah Blvd. 51B
1407 Sofia
Tеl.: 07 00 20 818
E-Mail: informacia.servis-bg@bshg.com
CY Cyprus, Κύπρος
BSH Ikiakes Syskeves-Service
39, Arh. Makaariou III Str.
2407 Egomi / Nikosia (Lefkosia)
Tel.: 77 77 8007
Fax: 022 65 81 28
E-Mail: EGO-CYCustomerService@bshg.com
CZ Česká republika, Czech Republic
BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Firemní servis domácích spotřebičů
Pekařská 10b
155 00 Praha 5
Tel.: 0251 095 546
DK Danmark, Denmark
BSH Hvidevarer A / S
Telegrafvej 4
2750 Ballerup
Tel.: 44 89 89 85
E-Mail: BSH-Service.DK@bshg.com
EE Eesti, Estonia
SIMSON OÜ
Türi tn. 5
11313 Tallinn
Tel.: 0627 8730
Fax: 0627 8733
E-Mail: servicenet@servicenet.ee
www.simson.ee
ES España, Spain
BSH Electrodomésticos España S.A.
Servicio Oficial del Fabricante
Parque Empresarial PLAZA,
C / Manfredonia, 6
50197 Zaragoza
Tel.: 976 305 710
Fax: 976 578 425
FI Suomi, Finland
BSH Kodinkoneet Oy
Itälahdenkatu 18 A
PL 123
00201 Helsinki
Tel.: 0207 510 700
E-Mail: BSH-Service-Fi@bshg.com
Soittajahinta on kiinteästä verkosta ja
matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.

FR France
BSH Electroménager S.A.S.
50 rue Ardoin - CS 50037
93406 SAINT-OUEN cedex
Service interventions à domicile:
01 40 10 42 13
mailto: soa.consommateurs@bshg.com
Service Consommateurs:
0 892 698 410 (0,40 € / min + prix appel)
Service Pièces Détachées et Accessoires:
0 892 698 009 (0,40 € / min + prix appel)
GR Greece, Ελλάς
BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.
Central Branch Service
17 km E.O. Athinon-Lamias & Potamou 20
14564 Kifisia
Παvελλήvıo: 210 4277 500; -701
E-Mail: nkf-CustomerService@bshg.com
HR Hrvatska, Croatia
BSH kućni uređaji d.o.o.
Ulica grada Vukovara 269F
10000 Zagreb
Tel.: 01 599 91 40
Fax: 01 640 36 03
E-Mail: informacije.servis-hr@bshg.com
HU Magyarország, Hungary
Árpád fejedelem útja 26-28
1023 Budapest
Tel.: +06 80 200 201
E-Mail.: BSH-szerviz@bshg.com
IT Italia, Italy
BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via Marcello Nizzoli 1
20147 Milano (MI)
E-Mail: info@mil-assistenza.com
LT Lietuva, Lithuania
Senuku prekybos centras UAB
Jonavos g. 62
44192 Kaunas
Tel.: 037 212 146
Fax: 037 212 165
www.senukai.lt
LU Luxembourg
BSH électroménagers S.A.
13-15, ZI Breedeweues
1259 Senningerberg
Tel.: 26349 331
Fax: 26349 315
E-Mail:
Reparaturen: lux-repair@bshg.com
Ersatzteile: lux-spare@bshg.com
LV Latvija, Latvia
SIA „General Serviss“
Bullu iela 70c
1067 Riga
Tel.: 06742 52 32
E-Mail: info@serviscentrs.lv
www.serviscentrs.lv

NL Nederland, Netherlands
BSH Huishoudapparaten B.V.
Taurusavenue 36
2132 LS Hoofddorp
Storingsmelding:
Tel.: 088 424 4000
E-Mail: contactcenter-nl@bshg.com
Onderdelenverkoop:
Tel.: 088 424 4000
E-Mail: onderdelen-nl@bshg.com
PL Polska, Poland
BSH Sprzęt Gospodarstwa
Domowego Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa
Tel.: 801 191 534
E-Mail: Serwis.Fabryczny@bshg.com
PT Portugal
BSHP Electrodomésticos,
Sociedade Unipessoal,Lda.
Rua Alto do Montijo, nº 15
2790-012 Carnaxide
Tel.: 214 250 730
Fax: 214 250 701
RO România, Romania
BSH Electrocasnice srl.
Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 19-21, sect.1
13682 Bucuresti
Tel.: 021 203 9748
Fax: 021 203 9733
E-Mail: service.romania@bshg.com
SE Sverige, Sweden
BSH Home Appliances AB
Landsvägen 32
169 29 Solna
Tel.: 0771 11 22 77 local rate
E-Mail: BSH-Service.SE@bshg.com

SI Slovenija, Slovenia
BSH Hišni aparati d.o.o.
Litostrojska 48
1000 Ljubljana
Tel.: 01 583 07 00
Fax: 01 583 08 89
E-Mail: informacije.servis-slo@bshg.com
SK Slovensko, Slovakia
BSH domáci spotřebiče s.r.o.
Organizačná zložka Bratislava
Galvaniho 17 / C
821 04 Bratislava
Tel.: 421 238 106 115
E-Mail: opravy@bshg.com
XS Srbija, Serbia
BSH Kućni aparati d.o.o.
Milutina Milankovića br. 9ž
11070 Novi Beograd
Tel.: 011 353 70 08
Fax: 011 205 23 89
E-Mail: informacije.servis-sr@bshg.com

nobilia-Werke
J. Stickling GmbH & Co. KG
Waldstraße 53 - 57
D - 33415 Verl
info@nobilia.de
www.nobilia.de

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
D - 81739 München
junker-infoteam@bshg.com
www.junker-home.com/de
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