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DE DIETRICH

VIRTUOSIDADE

Definição pela Maison De Dietrich:
“Transformar matérias-primas adicionando 
elegância e emoção usando um alto nível de 

controlo técnico e a máxima precisão.
Expressar a essência do nosso talento, ousadia 

e criatividade ao reinventar constantemente 
produtos arraigados de excelência e emoção, além 

de um resultado culinário excecional.”
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DE DIETRICH



3

DE DIETRICH

A MAISON
DE DIETRICH
A Maison De Dietrich foi construída com base numa dinastia de visionários.

Tudo começou em Jaegerthal, um vale a norte de Estrasburgo com uma arriscada jogada. 

Em 1684, Johann Dietrich, um rico banqueiro, decidiu-se pelo investimento na forja.

Desde logo começou a marcar todas as suas criações com uma trompa de caça, criando assim o primeiro 

logótipo da história industrial.

A Maison De Dietrich entrou numa nova era sob a liderança de Jean de Dietrich, o herdeiro nomeado 

cavaleiro por Louis XV, seguindo-se-lhe Amélie de Dietrich, que foi a primeira mulher a considerar a 

importância do design e da estética na produção industrial.

Sob este impulso decisivo, a marca não parou desde então de desenvolver o seu sentido de inovação, 

vanguardismo e da arte de viver francesa.
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O NOSSO
SAVOIR-FAIRE
Poucos fabricantes franceses podem orgulhar-se de possuírem mais de 300 anos de história, como a Maison 

De Dietrich.

Desde a sua criação no final do séc. XVII, a empresa demonstrou um constante fluxo de criações, inovações 

e uma tecnologia única, tais como o primeiro fogão doméstico, o forno pirolítico e o forno a vapor saturado.

Em 1990, inventou as primeiras placas de indução.

Em 2010, criou a placa Piano, a primeira placa de indução sem zonas e em 2013 lançou a placa de indução 

HoriZone Chef que permite quatro diferentes modos de cozedura entre as suas prestações mais inovadoras.

A experiência é transmitida de geração em geração, permitindo-nos oferecer um nível de excelência hoje 

que é muito difícil de ser alcançado. Inspirado na sua herança e conhecimentos ao longo dos tempos, o novo 

design De Dietrich não é somente uma assinatura mas a personificação da arte de viver francesa.
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DE DIETRICH

AS  
NOSSAS FÁBRICAS
A De Dietrich promove o seu apreço pela excelência em todas as suas fábricas em França, criando 

deslumbrantes harmonias. Há mais de 300 anos que a De Dietrich se distingue pela perfeição e capacidade 

de orquestração graças a uma capacidade de execução fora de série.

A Maison De Dietrich continua essa busca pela perfeição com base num profundo conhecimento, num nível 

excecional de experiência e ações meticulosas.

Assim como os músicos repetem incansavelmente as suas escalas, cada um dos nossos engenheiros faz 

questão de garantir que cada modelo esteja em perfeita sintonia com a reputação secular da marca.

Da transformação do ferro ao desenvolvimento da conectividade, a De Dietrich desempenha habilmente o 

seu papel na conceção e produção de modelos com acabamentos perfeitos.



A ARTE  
DE VIVER FRANCESA
A De Dietrich encarna uma representação física da arte de viver francesa e faz parte do património 

culinário francês.

Impulsionada por uma busca interminável de perfeição e criatividade, a marca concentra-se na escolha 

de alta qualidade na matéria-prima, evocando pura emoção. A aposta foi bem sucedida conseguindo 

combinar design puro, inovação e material de qualidade de topo.

Uma experiência inigualável que imediatamente desperta o desejo.

A sua parceria histórica com o chef Pierre Gagnaire, galardoado com a estrela Michelin, também o resume 

perfeitamente.

“A De Dietrich e eu partilhamos a mesma vontade: transmitir a paixão pela cozinha. Dos gestos mais 

simples às técnicas mais sofisticadas, tudo é possível e cada um pode dar asas à sua criatividade graças a 

equipamentos fiáveis e de grande desempenho.”
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DE DIETRICH

A marca orgulha-se de colocar nos seus produtos o símbolo ‘Origine France Garantie’. Esta 

designação foi criada por iniciativa do Ministério da Indústria em 2011, e é sinónimo de transparência 

e de honestidade da informação sobre a origem e processo de fabrico da maioria dos produtos De 

Dietrich. É um marco de referência para os consumidores mais exigentes na procura de produtos de 

excelência, prestígio e qualidade.

A FILOSOFIA
DE EXCELÊNCIA
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COLEÇÃO

ABSOLUTE BLACK
Uma fusão de materiais e texturas, como o ferro fundido e o vidro,
adicionando a esta coleção um toque de sofisticação mesmo aos 
espaços mais elegantes graças a um preto intensamente profundo
e um meticuloso acabamento em cobre.



60CM 
MULTIFUNÇÕES PLUS -
FORNO PIROLÍTICO

DOP7785A
pág. 25

45CM 
MICRO-ONDAS 
COMBINADO

DKC7340A
pág. 34

65CM 
HORIZONE PLAY
PLACA DE INDUÇÃO

DPI7688XS
pág. 53

86CM 
EXAUSTOR
NO PLANO DE TRABALHO

DHD7961B
pág. 76
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COLEÇÃO

IRON GREY
Combinando a elegância do vidro cinza com toques subtis 
em aço inoxidável e cobre, esta coleção reflete a verdadeira 
extensão da excelência e inovação da marca em design e 
tecnologia.



60CM
MULTIFUNÇÕES PLUS -
FORNO PIROLÍTICO

DOP7574G
pág. 26

45CM 
MICRO-ONDAS 
COMBINADO

DKC7340G
pág. 34

65CM CHEF TACTILIUM
HORIZONE PLAY
PLACA DE INDUÇÃO

DPI7698GS
pág. 52

90CM
EXAUSTOR DECORATIVO

DHV7962G
pág. 72
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COLEÇÃO

PURE WHITE
A De Dietrich reinventou o branco, honrando a cor na sua maior 
extensão. Sinónimo de elegância e pureza, esta coleção reflete uma 
experiência inigualável e um controlo perfeito dos materiais, evo-
cando espantosas emoções.



60CM
MULTIFUNÇÕES PLUS -
FORNO PIROLÍTICO

DOP7574W
pág. 26

45CM 
MICRO-ONDAS
COMBINADO

DKC7340W
pág. 34

65CM 
PLACA DE INDUÇÃO 

DPI7670W
pág. 54

90CM 
EXAUSTOR DECORATIVO

DHB7952W
pág. 73
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COLEÇÃO

PLATINUM
Revisitando aço, vidro, aço inoxidável e cobre através dos olhos
de um mestre artesão, a De Dietrich transformou estas matérias- 
-primas em resultados de exceção, marcando-o com uma coleção 
sofisticada e única na vanguarda da tecnologia.



60CM 
MULTIFUNÇÕES PLUS -
FORNO PIROLÍTICO

DOP7350X
pág. 27

45CM
MICRO-ONDAS
SOLO

DKE7335X
pág. 35

90CM
HORIZONE PLAY
PLACA DE INDUÇÃO

DPI7969XS
pág. 48

90CM 
EXAUSTOR DECORATIVO

DHB7952X
pág. 73
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FORNOS
20 • Fornos 60cm

25 • Fornos Multifunções Plus 60cm

30 • Fornos e Micro-ondas 45cm

36 • Micro-ondas 38cm

38 • Máquinas de Café 45cm

39 • Gavetas de Aquecimento





O PROGRESSO
TECNOLÓGICO
AO SERVIÇO DA
VIRTUOSIDADE  
CULINÁRIA



O seu lugar no mundo do design. 
Na tentativa de construir a reputação pela tradição artesanal, a 
De Dietrich procura uma vez mais materiais intemporais como 
o ferro e o cobre, símbolos do seu legado. O novo design usado 
na sua coleção de fornos foi levado ao limite em termos de 
acabamento, qualidade, estética e funcionalidade.

As suas caraterísticas são distintivas, a pega robusta colocada 
em painéis frontais de inox escovado ou ferro fundido com o 
nome da marca elegantemente representado, o seletor em inox 
e cobre revelando os comandos intuitivos, as portas de um 
elegante vidro em Absolute Black, Iron Grey ou Pure White nas 
quais é orgulhosamente colocado o símbolo da De Dietrich.

Esta fascinante coleção foi reconhecida pelo Red Dot Award, 
um prestigiado concurso internacional de design e inovação. 
Ganhou o Red Dot Design Award em 2017, em reconhecimento 
das linhas de design e conceito, assim como a inovadora 
tecnologia usada pela marca.

O progresso tecnológico ao serviço da 
virtuosidade culinária.
O modo “Chef”: até 15 pratos. Exclusivo De Dietrich.
Uma cozedura totalmente automática e de precisão extrema.
A De Dietrich integrou na programação dos seus fornos uma 
funcionalidade ímpar: o modo “Chef”.
Produto das mais recentes tecnologias, este modo permite 
preparar entre 9 a 15 dos pratos mais frequentes de forma 
automática. Escolha simplesmente o prato do menu e coloque-o 
na altura adequada que o forno recomenda. Esta tecnologia 
exclusiva patenteada pela De Dietrich, fixa automaticamente 
todos os parâmetros: modo de cozedura, temperatura ideal e 
até o tempo de cozedura. Um sensor analisa constantemente 
o nível de humidade do prato para que o tempo de cozedura 
possa ser ajustado ao minuto.
 

A exigência da De Dietrich pela perfeição em toda a nova coleção não deixa nada  
ao acaso. Uma perspicaz dosagem de experiência e paixão, precisão e audácia,  

a harmoniosa combinação dos nobres materiais escolhidos como o vidro, o inox e o cobre,  
a performance tecnológica e os processos únicos… os novos fornos De Dietrich  

são absolutamente fascinantes, altamente sofisticados quer no design quer na atenção  
dada aos detalhes, representando uma marca que pretende oferecer aos seus clientes  

uma forma de vida única.

FORNOS 60CM

FORNOS / 60CM
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A arte de preparar com 
sucesso todas as refeições 
como deve ser.
Multifunções Plus: 
Funções Calor Combinado e Calor 
Giratório – um exclusivo De Dietrich.
Entre as funções bem distintas propostas 
nos fornos Multifunções Plus, há dois 
modos de cozedura que se distinguem: o 
Calor Combinado e o Calor Giratório.

Com uma resistência situada em volta 
da turbina que assegura a perfeita 
distribuição do calor, a função Calor 
Combinado é especialmente indicada 
para as cozeduras húmidas tipo tartes, 
quiches ou pizzas. Esta técnica é 
igualmente sinónimo de economia de 
energia. A subida de temperatura é muito 
rápida, suprimindo assim a fase de pré-
aquecimento.

Função Calor Giratório.
É a única que permite preservar a textura 
delicada das carnes brancas ou cozinhar 
em simultâneo diferentes pratos em três 
níveis, respeitando o aroma de cada um.

Pastelaria Francesa:
14 receitas disponíveis.
Notável numa arte mundialmente 
invejada.
Macarons, cannelés, fondants de 
chocolate… se considera a pastelaria 
francesa como um elemento chave 
na arte culinária, já não precisa de se 
sentir intimidado. A partir de agora 
pode contar com este menu particular, 
exclusivo De Dietrich para ajudar de 
forma experiente e com sucesso a 
cozinhar estas clássicas especialidades. 
Escolha entre as 14 receitas disponíveis 
para uma cozedura automática e deixe 
fluir os elogios.

Cozedura a Baixa Temperatura:  
10 pratos.
O respeito máximo pela tradição 
culinária.
Na vanguarda da tecnologia, estes 
fornos De Dietrich dispõem de todos 
os recursos necessários no universo 
da grande culinária. Utilizada pelos 
chefs de topo, este suave, regular e 
homogéneo método de cozinhar a uma 
temperatura inferior a 100ºC é perfeito 
para obter carnes particularmente tenras 
e saborosas. O acesso a este programa 
é extremamente simples. Basta escolher 
o prato pretendido: anho mal ou bem 
passado, vitela assada, rosbife mais ou 
menos cozinhado, porco assado, frango, 
peixe inteiro de tamanho pequeno ou 
grande, iogurte, etc. e o forno cozinha 
automaticamente o que desejar.

Guia Culinário:  
até 50 pratos disponíveis.
Qualidade de cozedura garantida.
Escolha o prato que mais lhe convém e 
indique de seguida o respetivo peso.
O forno determina então, de forma 
automática, o modo de cozedura, 
a temperatura ideal e o tempo de 
cozedura necessário ao minuto.
O seu forno é um verdadeiro especialista 
na arte culinária.

Função “Grill Variável”:
até 4 potências.
Certas receitas, embora possam parecer 
aparentemente simples - tal como os 
merengues - com efeito requerem uma 
mão especial para saírem na perfeição. 
Modulando o calor do grill de 1 a 4, esta 
função ajuda a alcançar as proezas 
culinárias do quotidiano.

Função Secagem.
Para exaltar os sabores de todos  
os pratos.
A De Dietrich equipou os seus novos 
fornos com uma função difícil de 
dispensar. Este processo de desidratação 
permite a secagem de um grande 
número de diferentes alimentos a uma 
temperatura perfeitamente controlada 
entre 60ºC e 80ºC, em especial para 
ervas aromáticas, fruta e vegetais.
Ao prevenir a proliferação de bactérias, 
permite conservá-los durante vários 
meses e usá-los quando pretender, 
assegurando a preservação de 
elementos essenciais como as vitaminas 
e minerais.

Função Shabbat.
Engenhosa e funcional.
A De Dietrich propõe uma inovação em 
2 dos seus fornos, com a função especial 
Shabbat. Este modo de programação 
permite ao forno funcionar em completa 
autonomia durante 25 horas e até 
75 horas se necessário. Um fluxo de 
eletricidade mantém a cavidade a 
uma temperatura constante de 90ºC 
para cozinhar ou manter quente as 
preparações sem ser necessário recorrer 
ao termóstato. A luz interior permanece 
acesa durante todo este período, mesmo 
com a porta fechada.

FORNOS / 60CM
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Três novas interfaces 
para um acesso intuitivo 
a todas as funções.
A De Dietrich baseou sempre o design 
dos seus fornos num valor intangível: a 
precisão. Assim, por detrás de um design 
simples mas bonito, a eletrónica impera 
através de três modos de programação 
diferentes, sob o controlo de um seletor 
único de rara elegância e funcionalidade. 
Roda suavemente para permitir visualizar 
no display todas as funções e modos 
culinários disponíveis propostos: tudo o 
que terá de fazer é validar a sua seleção 
com uma ligeira pressão no centro do 
botão.

Programador com Visor Connaisseur.
A interface ostenta um visor em cores 
de alta definição, simples e intuitivo que 
lhe permite navegar através de universos 
e submenus: Verduras, Carnes, Doces… 
Cada opção é ilustrada com um realismo 
surpreendente e único. As fotos são de 
tirar o fôlego e aparecem no visor assim 
que explorar os infinitos pratos e receitas 
pré-definidos em Modo Chef, Guia 
Culinário, Baixa Temperatura, Pastelaria 
Francesa ou na função Secagem.

Programador com Visor Gourmet LED 
Branco.
Após ter validado uma das funções ou dos 
pratos pré-programados, o visor preconiza 
com uma legibilidade perfeita, a altura do 
prato no forno, a temperatura adequada e 
as diretrizes para o desenrolar da cozedura 
programada.

Programador com Visor Épicurien.
Tal como no Programador Connaisseur, 
é usado o mesmo sistema de acesso 
podendo navegar nos submenus e 
diferentes tipos de pratos através 
do seletor. Cada função ou receita 
proposta é visualizada no ecrã através de 
delicados desenhos com os detalhes e 
ilustrações precisas para facilitar a leitura e 
compreensão.

Programador LED Branco.
Mostra com precisão as principais 
funções e parâmetros de cozedura tais 
como a preconização da temperatura ou 
a duração do tempo restante.

Connaisseur 

Gourmet 

Épicurien

FORNOS / 60CM
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Uma verdadeira nova 
preciosidade para executar 
sem falhas os seus maiores 
feitos gastronómicos 
clássicos.
Um volume otimizado de 73 litros e 
performances energéticas notáveis.
Os fornos De Dietrich distinguem-se pelo 
seu grande volume interior de 73 litros. 
Este espaço otimizado torna mais fácil 
do que nunca preparar pratos grandes 
ou largos em seis níveis de altura 
perfeitamente identificados nos laterais 
do forno e de forma a que possa seguir 
as preconizações e colocar o prato à 
altura mais adequada.
A cuidada conceção do design da 
cavidade e as paredes de isolamento 
reforçado permitem uma redução 
do tempo de pré-aquecimento e um 
controlo perfeito da temperatura ao mais 
baixo custo possível, como o demonstra 
a sua Classe Energética A+.

Porta Soft Close: extremo conforto no 
fecho suave.
Este sistema patenteado, exclusivo  
De Dietrich, permite que a porta do 
forno se feche com a maior suavidade.

Iluminação de halogéneo.
A iluminação de halogéneo confere 
uma luminosidade ideal, quase como a 
natural, potente e difusa. Oferece uma 
excelente visibilidade a todos os níveis 
no interior da cavidade, mesmo quando 
cozinhamos várias preparações ao 
mesmo tempo.

Três modos de limpeza pirolítica:
a arte de preservar a  excelência.
Para satisfazer os utilizadores mais 
exigentes, os fornos Multifunções Plus 
possuem três funções pirolíticas para 
uma manutenção sob medida. Graças à 
adição da turbina no decurso da pirólise, 
o ar é repartido na perfeição dentro 
da cavidade assegurando uma limpeza 
ótima em qualquer ponto. Com a função 
Pyro-Turbo a duração deste processo é 
de 2h enquanto que em modo Pyro Eco 
é de 1h30m.
O modo Pyro Express limpa a cavidade 
em apenas 59 minutos utilizando 
o calor residual de uma cozedura 
precedente. Quanto ao sistema exclusivo 
PyroControl, este permite determinar 
automaticamente a duração necessária 
da pirólise, conforme o grau de sujidade 
detetado, entre 1h30m e 2h15m. Este 
procedimento de limpeza conjuga a 
eficácia e o real sentido de economia, 
para permitir dispor sempre de um forno 
impecável.

Níveis de segurança 
excecionais.
Porta fria com 4 vidros.
Graças a um sistema de ventilação 
exclusivo e à presença de 4 vidros, a porta 
dos fornos atinge uma temperatura inferior 
ao limiar de queimaduras.

Bloqueio de comandos e Auto-stop: 
o primeiro nível de segurança permite 
bloquear o acesso ao painel de comandos 
a fim de evitar qualquer colocação em 
funcionamento não desejada, o segundo 
desencadeia a paragem automática 
do forno ao fim de 23 horas, caso nos 
tenhamos esquecido de o desligar.

Tabuleiro fundo, guias, grelhas anti 
basculantes e guias telescópicas.
O equipamento completo para uma 
grande funcionalidade.
O tabuleiro fundo está incluído em todos 
os fornos. Possui uma pega frontal para 
facilitar os movimentos.
Em certos modelos, o tabuleiro fundo 
traz duas meias grelhas amovíveis e 
ajustáveis, especialmente úteis para 
preparações que pinguem. 
As grelhas sobre as quais se vão colocar 
os pratos foram concebidas para 
poderem sair do forno até três quartos 
da sua profundidade. Estão equipadas 
com dois pés e um arco atrás que 
impede os pratos de baloiçar.
Dependendo do modelo, o sistema de 
guias telescópicas permite fazer correr 
as grelhas e pratos para ainda maior 
conforto.

Paredes interiores anti aderentes.
A cavidade de um esmalte exclusivo, lisa 
e de alta resistência, brilho e duração 
excecionais, é extremamente fácil de 
limpar.

24
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FORNO MULTIFUNÇÕES PLUS - PIROLÍTICO

FORNO MULTIFUNÇÕES PLUS - PIROLÍTICO
DOP7785A

Dispondo de todas as funcionalidades de vanguarda e de 
modos de cozedura exclusivos, este forno de estilo único 
e elegante permite tirar total partido das riquezas da arte 
culinária, sinónimo da assinatura De Dietrich. Descubra as 90 
receitas existentes nos menus do Modo Chef, Guia Culinário, 
Baixa Temperatura e Pastelaria Francesa.

    Programador com Visor Connaisseur: TFT cores 6”
   Cavidade 73L
   Classe energética A+
   Porta Soft Close
    12 posições de cozedura incluindo Calor giratório,  
Calor combinado, Manter quente e Pão

   Modo Chef: 15 pratos
   Funções Pastelaria Francesa, Secagem e Shabbat
   Guia culinário com 50 receitas
   Sistema de guias telescópicas com saída total

Função “Grill Variável” com 4 regulações de potência 
Porta fria com 4 vidros, três dos quais removíveis 
Limpeza automática PyroControl 
3 modos de pirólise incluindo Pyro Express 59min 
6 alturas de cozinhado 
1 tabuleiro fundo com grelhas ajustáveis, 2 grelhas de segurança 
Encastre (mm): A 585 x L 560 x P 555

DOP7785A | ABSOLUTE BLACK | 1.197,00€*

DOP7785X | PLATINUM | 1.197,00€*

* Euros sem IVA
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FORNO MULTIFUNÇÕES PLUS - PIROLÍTICO
DOP7574W 

Permite uma variedade de receitas em Modo Chef, 
um programa automático único criado pela De 
Dietrich. Escolha um dos 9 menus e o processo de 
cozedura pode simplesmente começar sozinho.

   Programador com Visor Épicurien: TFT cores 5”
   Cavidade 73L
   Classe energética A+
   Porta Soft Close
    12 posições de cozedura incluindo Calor giratório, 
Calor combinado, Manter quente e Pão

   Modo Chef: 9 pratos
   Baixa temperatura em 10 pratos
   Funções Secagem e Shabbat
   Guia culinário com 35 receitas
   Sistema de guias telescópicas com saída total

Função “Grill Variável” com 4 regulações de potência
Porta fria com 4 vidros, três dos quais removíveis
Limpeza automática PyroControl
3 modos de pirólise incluindo Pyro Express 59min
6 alturas de cozinhado
1 tabuleiro fundo com grelhas ajustáveis, 2 grelhas de 
segurança 
Encastre (mm): A 585 x L 560 x P 555

DOP7574G | IRON GREY | 1.160,00€*

DOP7574A | ABSOLUTE BLACK | 1.160,00€*

DOP7574X | PLATINUM | 1.160,00€*

DOP7574W | PURE WHITE | 1.160,00€*

Porta Soft Close

* Euros sem IVA
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* Euros sem IVA

FORNO MULTIFUNÇÕES PLUS - PIROLÍTICO
DOP7350W

A sua ampla cavidade e os acessórios com guias 
telescópicas são perfeitos para cozeduras de vários 
pratos ao mesmo tempo, sem mistura de sabores 
em inúmeras receitas pré-programadas.

   Programador com Visor Gourmet LED Branco
   Cavidade 73L
   Classe energética A+
   Porta Soft Close
    11 posições de cozedura incluindo Calor giratório, 
Calor combinado, Manter quente e Pão

   Baixa temperatura em 10 pratos
   Função Secagem
   Guia culinário com 15 receitas
   Sistema de guias telescópicas com saída 60%

Função “Grill Variável” com 4 regulações de potência
Porta fria com 4 vidros, três dos quais removíveis
3 modos de pirólise incluindo Pyro Express 59min
6 alturas de cozinhado
1 tabuleiro fundo com grelhas ajustáveis, 2 grelhas de 
segurança
Encastre (mm): A 585 x L 560 x P 555

DOP7350W | PURE WHITE | 999,00€*

Grelhas ajustáveis

DOP7350X | PLATINUM | 999,00€*

DOP7350A | ABSOLUTE BLACK | 999,00€*

DOP7350G | IRON GREY | 999,00€*
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FORNO MULTIFUNÇÕES PLUS - CATALÍTICO
DOC7360X

Usando a Função Secagem realça os sabores 
dos alimentos. Este processo permite secar 
ervas aromáticas, fruta ou vegetais, preservando 
elementos essenciais como as vitaminas e minerais.

   Programador com Visor Gourmet LED Branco
   Cavidade 73L
   Classe energética A
   Porta Soft Close
    12 posições de cozedura incluindo Calor giratório, 
Calor combinado, Manter quente e Pão

   Baixa temperatura em 10 pratos
   Função Secagem
   Guia culinário com 35 receitas
   Sistema de guias telescópicas com saída 60%

Função “Grill Variável” com 4 regulações de potência
Porta com 2 vidros, um dos quais removível
6 alturas de cozinhado
1 tabuleiro fundo, 2 grelhas de segurança
Encastre (mm): A 585 x L 560 x P 555

DOC7360X | PLATINUM | 660,00€*

* Euros sem IVA
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* Euros sem IVA

FORNO MULTIFUNÇÕES PLUS - PIROLÍTICO
DOP7230X

Este forno Multifunções Plus permite cozinhar a 
Baixa Temperatura em 10 pratos pré-programados, 
a mais pura cozinha tradicional.

   Programador LED Branco 
   Cavidade 73L
   Classe energética A+
   Porta Soft Close
    9 posições de cozedura incluindo Calor giratório, 
Calor combinado e Manter quente

   Baixa temperatura em 10 pratos

Função “Grill Variável” com 4 regulações de potência
Porta fria com 4 vidros, três dos quais removíveis
3 modos de pirólise incluindo Pyro Express 59min
6 alturas de cozinhado
1 tabuleiro fundo, 2 grelhas de segurança
Encastre (mm): A 585 x L 560 x P 555

DOP7230X | PLATINUM | 616,00€*

FORNO MULTIFUNÇÕES PLUS
DOE7220X

Conforto e paz de espírito estão na ordem do dia 
com este forno, com uma ampla cavidade interior 
que comporta seis alturas de cozinhado, sistema 
Porta Soft Close e até grelhas de segurança.

   Programador LED Branco
   Cavidade 73L
   Classe energética A
   Porta Soft Close
    8 posições de cozedura incluindo Calor giratório, 
Calor combinado e Manter quente

   Sistema de guias telescópicas com saída 60%

6 alturas de cozinhado
1 tabuleiro fundo, 2 grelhas de segurança
Encastre (mm): A 585 x L 560 x P 555DOE7220X | PLATINUM | 559,00€*
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UMA COLEÇÃO
À MEDIDA
DOS SEUS DESEJOS



Forno a Vapor.
Preservando vitaminas e sais minerais, sabor, consistência e 
cor dos alimentos, a cozedura a vapor é uma nova forma de 
elaborar os seus pratos. Este forno a vapor oferece com uma 
extrema precisão um tipo de cozedura único, suave, saudável e 
ligeiro, unanimemente reconhecido e muito apreciado.

Forno micro-ondas.
Não existe nada melhor do que descongelar em tempo record, 
aquecer ou cozinhar simultaneamente dois grandes pratos, 
preservando o sabor e as qualidades nutritivas dos alimentos. 
Combinando um grill rebatível com quatro níveis de potência e 
o calor giratório, os micro-ondas propõem 10 pratos diferentes 
pré-programados numa cozedura inteiramente automática.

A criação destes fornos foi estudada com um cuidado extremo  
para que possam combinar em total harmonia, apresentando um perfil 

irrepreensível, qualquer que seja a disposição escolhida: com a mesma altura  
de encastre, existe uma ergonomia do painel e do puxador para um alinhamento 

perfeito, aquando de uma instalação horizontal, por exemplo.

Forno Multifunções Plus Pirolítico.
Com um volume de 40 litros, este forno revela o mesmo talento 
que os fornos de dimensão tradicional. De entre as 10 funções 
bem distintas num Multifunções Plus, o modo “Pão” permite 
colocar todos os dias à sua mesa, um pão fofo, bem dourado e 
estaladiço, como mais gostar. Estão ainda disponíveis 15 receitas 
pré-programadas no Guia Culinário garantindo o sucesso, seja 
qual for o prato escolhido.

FORNOS 45CM
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DKP7320X | PLATINUM | 850,00€*

FORNO MULTIFUNÇÕES PLUS - PIROLÍTICO
DKP7320X

Com um volume de 40 litros, este forno revela 
o mesmo talento que os fornos de dimensão 
tradicional. As 15 receitas pré-programadas no Guia 
Culinário garantem o sucesso, seja qual for o prato 
escolhido.

   Programador com Visor Gourmet LED Branco
   Cavidade 40L
   Classe energética A
    10 posições de cozedura incluindo Calor giratório, 
Calor combinado, Manter quente e Pão

   Guia culinário com 15 receitas

Função “Grill Variável” com 4 regulações de potência
Porta fria
2 modos de pirólise
3 alturas de cozinhado
1 tabuleiro fundo, 1 grelha de segurança
Encastre (mm): A 450 x L 560 x P 555

DKP7320A | ABSOLUTE BLACK | 850,00€*

* Euros sem IVA

32

FORNOS / 45CM



FORNO A VAPOR
DKV7340X 

Estética em perfeita harmonia com os fornos micro- 
-ondas e os Multifunções Plus da Coleção 45, oferece 
com uma extrema precisão um tipo de cozedura 
único, suave, saudável e ligeiro, unanimemente 
reconhecido e muito apreciado.

   Programador com Visor Gourmet LED Branco
   Cavidade 29L
   8 regulações de vapor de 55ºC a 100ºC
   Guia culinário com 28 receitas

1 grelha, 1 conjunto de pratos para vapor
Encastre (mm): A 450 x L 560 x P 550

DKV7340X | PLATINUM | 850,00€*

* Euros sem IVA
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MICRO-ONDAS COMBINADO 45CM
DKC7340W

Poucos são os aparelhos que alcançam a rapidez 
deste no que toca a criar, improvisar ou ajustar 
receitas.
Descongela, aquece ou cozinha simultaneamente 
dois grandes pratos graças à função Calor giratório.

   Programador com Visor Gourmet LED Branco
   Cavidade 40L
   4 funções de cozedura incluindo 2 em Combi
   Cozedura automática em 14 pratos
   Prato giratório removível

Potência 1.000W 
Calor giratório 1.700W
Função “Grill Variável” com 4 regulações de potência
Grill rebatível
Cavidade esmaltada
3 programas memorizáveis
Speed Defrost: 3 programas
Temporizador de 60 minutos com partida diferida
3 alturas de cozinhado
1 grelha, 1 prato em vidro 
Encastre (mm): A 450 x L 560 x P 550

DKC7340W | PURE WHITE | 923,00€*

DKC7340X | PLATINUM | 923,00€*

DKC7340A | ABSOLUTE BLACK | 923,00€*

DKC7340G | IRON GREY | 923,00€*

MICRO-ONDAS 45CM

* Euros sem IVA
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* Euros sem IVA

DKE7335X | PLATINUM | 680,00€*

MICRO-ONDAS SOLO 45CM
DKE7335X

Independente mas também complementar, 
combina rapidez com qualidade culinária.  
As receitas pré-programadas farão de si um 
absoluto especialista na cozinha rápida!

   Programador com Visor Gourmet LED Branco
   Cavidade 40L
   Cozedura automática em 4 pratos
   Prato giratório removível

Potência 1.000W
Cavidade esmaltada
3 programas memorizáveis
Speed Defrost: 3 programas
Temporizador de 60 minutos com partida diferida
1 grelha
Encastre (mm): A 450 x L 560 x P 550

DKE7220X | PLATINUM | 657,00€*

MICRO-ONDAS SOLO 45CM
DKE7220X

Descongela ou cozinha qualquer prato que 
precise de preparar rapidamente. Com 3 receitas 
automáticas, todos os vegetais frescos ou 
congelados, já para não mencionar o peixe, ficarão 
cozinhados na perfeição.

   Programador LED Branco
   Cavidade 40L
   Cozedura automática em 2 pratos
   Prato giratório removível

Potência 1.000W
Cavidade esmaltada
3 programas memorizáveis
Speed Defrost: 2 programas
Temporizador de 60 minutos com partida diferida
1 grelha
Encastre (mm): A 450 x L 560 x P 550

DKE7335W 
PURE WHITE
680,00€*

DKE7335A 
ABSOLUTE BLACK

680,00€*

FORNOS / MICRO-ONDAS 45CM
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Novas interfaces para aceder ao melhor 
da cozedura. 
Esta é uma prerrogativa da eletrónica, perfeitamente conduzida 
pela De Dietrich.

A programação, tal como nos fornos clássicos, efetua-se com 
uma facilidade, legibilidade e uma precisão desconcertantes. 
Todas as funções oferecidas são imediatamente identificadas no 
visor eletrónico branco. Para além do modo de descongelação, 
há seis posições de cozedura para poder variar os seus pratos e 
prazeres culinários.

Sistema anti condensação. 
Graças a um sistema de fluxo de ar interno, toda a condensação 
da cozedura dos pratos é assim evitada, conferindo uma 
visibilidade perfeita para o interior do aparelho.

As delícias da cozedura com grill.
O grill quartzo 1200W permite realizar pratos até ao momento 
reservados ao forno tradicional com o maior sucesso. A subida 
de temperatura é rápida e as duas potências de aquecimento 
(suave ou forte) adaptam-se aos diferentes tipos de cozedura, 
com uma repartição homogénea do calor.

Grelha dobrável – Fornecida com o micro-ondas Grill, esta 
especificidade permite arrumá-la facilmente num armário, 
quando não é necessária.

Prato para pizza – Foi especialmente estudado para a cozedura 
em micro-ondas e para alcançar os resultados ideais na 
elaboração de pizzas: crocantes e ao mesmo tempo húmidas.

A dimensão do conforto com assinatura De Dietrich. A sua conceção foi cuidadosamente 
estudada, para que a instalação não lhe imponha restrições e possa dispor no seu dia-a-dia, 
de um modo de cozedura complementar em “ritmo acelerado”. Os modelos integráveis são 

fornecidos com um kit de encastre integrado, para poder ser colocado com toda a elegância, 
por cima de um forno num móvel de nicho standard.

MICRO-ONDAS INTEGRÁVEIS 38CM
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MICRO-ONDAS GRILL 38CM
DMG7129X

Complementar ou independente, este aparelho de 
cozedura pode reaquecer um prato de vegetais 
vindo diretamente do congelador, assar na 
perfeição um frango ou preparar uma pizza em 
tempo recorde.

   Micro-ondas Grill integrável 26L
   Programador eletrónico
   3 programas memorizáveis
   Cozedura automática: legumes frescos/peixe
    Descongelação automática mediante peso para 
refeições prontas, aves, pão, vegetais

Potência 900W
Grill Quartz 1.200W
Cavidade inox
6 posições de cozedura
1 prato giratório integrado e desengatável de 30cm
Temporizador de 60 minutos com partida diferida
1 prato para pizza e grelha dobrável
Kit de encastre incluído
Encastre (mm): A 380 x L 560 x P 550

DMG7129X | PLATINUM | 490,00€*

Prato de pizza

MICRO-ONDAS SOLO 38CM
DME7121W

Especialista a descongelar, aquecer ou cozinhar 
com controlo perfeito e preciso. Apanágio 
do sistema eletrónico e com seis posições de 
cozedura, oferece uma variedade interessante de 
escolhas e resultados.

    Micro-ondas Solo integrável 26L
    Programador eletrónico
    3 programas memorizáveis
    Cozedura automática: legumes frescos/peixe
    Descongelação automática mediante peso

Potência 900W
Cavidade inox
6 posições de cozedura
1 prato giratório integrado e desengatável de 30cm
Temporizador de 60 minutos com partida diferida
Kit de encastre incluído
Encastre (mm): A 380 x L 560 x P 550

DME7121X
PLATINUM
445,00€*

DME7121A
ABSOLUTE BLACK

445,00€*

DME7121W | PURE WHITE | 445,00€*

* Euros sem IVA
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MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO ENCASTRÁVEIS

MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO ENCASTRÁVEL
DKD7400X 

Cúmplice de uma nova arte de viver, a De Dietrich 
exprime-se através de múltiplas nuances no universo da 
cozinha. Esta máquina de café Expresso integrável adota 
as linhas do conjunto da coleção Platinum De Dietrich. Alia 
à sua natureza funcional, uma carga emocional exemplar: 
a que partilhamos no final de um jantar, ao degustar um 
excelente café com aroma e sabor sem igual.

   Totalmente automática
   Controlos sensitivos
    Regulação do grau de moagem, quantidade de água, 
quantidade de café, temperatura, indicador do nível de água

   Seleção de 3 tipos de café (Expresso, normal, longo)
   Funções Cappucino e Macchiato
   Produção de vapor

Preparação simultânea de 2 chávenas
Reservatório de água de 1,8L
Recipiente para 200g de café em grão
Pressão da bomba: 15 bar
Gaveta para as borras do café
Montagem sobre corrediças
Encastre (mm): A 450 x L 560 x P 550

DKD7400X | PLATINUM | 1.750,00€*

* Euros sem IVA

DKD7400A | ABSOLUTE BLACK | 1.750,00€*
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GAVETA DE AQUECIMENTO
DWD7400B 

Concebida para a colocação de pratos, tigelas ou 
chávenas de café, para que se mantenham quentes 
graças ao termóstato regulável entre 30ºC e 70ºC. 
Fecha-se suavemente, graças a um sistema de freios 
integrados, sem fazer colidir a louça.

   Altura 14cm
   Para manter quente pratos e louças
    Abertura push/pull 
Fecho compensado

    Volume 24 L, podendo conter cerca de 20 pratos 
grandes, 30 tijelas ou 80 chávenas de café

Termóstato regulável de 30º a 70ºC
Visor de funcionamento
Corrediças “Quadro”
Capacidade de carregamento: 20 kg
Revestimento interior em vidro
Encastre (mm): A 140 x L 560 x P 550

GAVETAS DE AQUECIMENTO

DWD7400W | PURE WHITE | 581,00€*

DWD7400G | IRON GREY | 581,00€*

DWD7400B | ABSOLUTE BLACK | 581,00€*

* Euros sem IVA
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PLACAS
42 • Placas de Indução 

47 • Placa de Indução 90cm Piano

48 • Placas de Indução 90cm horiZone

51 • Placas de Indução 80cm

52 • Placas de Indução 65cm horiZone Chef Tactilium

53 • Placas de Indução 65cm horiZone

54 • Placas de Indução 65cm

55 • Placas de Indução Mistas 65cm

56 • Placas de Gás Vidro

59 • Placas de Gás Vidro e Inox

60 • Dominós de Cozedura





MODULARIDADE 
EXCECIONAL PARA
UMA INFINITA EXPERIÊNCIA 
CULINÁRIA



horiZone. A realização última da 
revolução tecnológica.
Síntese do saber-fazer tecnológico De Dietrich, a horiZone 
define-se pelo seu espaço de cozedura modulável de  
40 x 23cm: é a zona de cozedura mais completa do mercado. 
Compridos, ovais, retangulares… podem acolher qualquer tipo 
de recipientes em tamanho e formato de 23 a 40cm.
A horiZone tende ao infinito e permite todas as combinações, 
para que cada chef possa encontrar a placa de indução que 
melhor lhe convém.

Grill e plancha: 
disponíveis sob 
pedido como 
opcionais para  
as placas 
horiZone Play.

Há duas décadas que a De Dietrich não cessa de aperfeiçoar a sua tecnologia de indução e mais 
uma vez leva ao limite a cozedura de zona livre com a HoriZone de design novo e único em 

espaço modular. Criando funcionalidades incríveis graças às inovações de vanguarda, a De Dietrich 
transforma a experiência culinária numa arte de precisão e excelência com a mais rica e altamente 

desenvolvida das coleções de placas de indução jamais desenhada.

PLACAS DE INDUÇÃO

horiZone Play: modularidade excecional 
para uma experiência culinária infinita.
Na constante busca pela excelência, a De Dietrich apresenta a 
horiZone Play. Este conceito inovador permite usar numa só placa, 
diferentes e múltiplos métodos de cozinhar, proporcionando 
sensações culinárias sem precedentes.
Disponível nas versões de 90cm e 65cm assim como no dominó 
de 38cm, as placas de indução horiZone Play oferecem uma total 
modularidade na sua cozinha. São fornecidas com uma tábua de 
corte em madeira Sologne e pode ainda ser customizada com os 
acessórios opcionais grill ou plancha, especialmente desenhados 
para as dimensões da horiZone. Estes opcionais possuem uma 
função dedicada no painel de comandos e encaixam na parte 
posterior da placa.
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  Em Modo Solo
O espaço de cozedura transforma-se 
numa zona única. Uma única e mesma 
regulação de potência e de tempo são 
suficientes para cozinhar vários tipos de 
preparações idênticos.

  Em Modo Duo
O espaço divide-se em duas zonas  
livres independentes de 40 x 23cm. 
Programa-se uma potência e uma 
duração para cada uma das zonas.  
Ideal para cozinhar de um lado um 
grande volume, e do outro,  
os acompanhamentos em vários 
pequenos recipientes.

horiZone Chef Tactilium.
Espaço de modularidade 
infinita e inspiração.
A nova placa horiZone Chef Tactilium 
é o topo da gama horiZone, levando ao 
extremo os limites da zona livre. Este 
novo e modular design permite 4 modos 
de cozedura diferentes e configurações 
infinitas. Oferece uma zona totalmente 
livre, duas zonas e até mesmo três ou 
quatro combinações. Esta placa vai 
continuar a surpreender com as suas 
capacidades.

  Em Modo Trio
O espaço divide-se em três zonas 
distintas, uma das quais livre de  
40 x 23cm. Para cada uma delas, 
atribui-se uma potência de aquecimento 
e uma duração de cozedura. Pode 
simultaneamente, por exemplo, fritar num 
grande recipiente, cozer legumes num 
tacho e manter quente um molho.

  Em Modo Quattro
O espaço de cozedura divide-se em 
quatro zonas autónomas. Atribui-se 
para cada uma delas uma potência e um 
tempo diferentes.

Reconhecimento do 
recipiente.  
É completamente 
revolucionário.
Graças à função inspirada na tecnologia 
existente na placa Piano, a horiZone 
Chef Tactilium deteta instantaneamente 
a presença de recipientes, seja qual for 
a sua colocação na superfície da placa. 
Pode-se portanto, a qualquer momento 
da cozedura, deslocar o recipiente para 
outro local: as regulações que lhe foram 
atribuídas seguem automaticamente de 
um local para o outro.

O ecrã Tactilium. 
Para uma experiência 
culinária única.
Sendo a joia da coroa da Coleção Iron 
Grey, a nova horiZone Chef Tactilium 
e as placas horiZone Play combinam 
elegância e tecnologia de ponta.
Estão equipadas com um controlo 
de comandos de última geração. A 
sua interface oferece luminosidade 
e contrastes que conferem uma 
legibilidade e uma leitura explícita 
das funções. Pode programar o seu 
processo culinário escolhendo o modo de 

cozedura e as potências disponíveis por 
toque direto no ecrã ou usar o controlo 
deslizante.
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As mais belas criações 
culinárias sob o seu 
comando.
Painel de comandos talentoso e 
excecional.
As novas placas De Dietrich são 
altamente adaptáveis e flexíveis no 
que toca à regulação das potências. O 
novo painel digital permite ajustar as 
potências de 1 a 20 com uma precisão 
extrema e excelente visibilidade que o 
visor LED branco permite.

A tecnologia de indução De Dietrich 
atinge potências recordes entre 2.400W 
e 3.700W nas zonas tradicionais e 
5.000W em horiZone.
Estes elementos propostos em diferentes 
diâmetros admitem utensílios grandes 
e pequenos, de forma redonda ou oval, 
com um sentido inato de adaptação.

Um simples passar da esponja basta para 
trazer de volta todo o brilho ao espaço 
de cozedura. A função de bloqueio Clean 
Lock permite bloquear os comandos 
durante um minuto para proceder à 
limpeza com toda a serenidade. Todas 
as placas estão ainda dotadas de um 
conjunto de 10 níveis de segurança que 
garantem uma cozedura segura a todos 
os níveis:

 Segurança anti sobreaquecimento: 
exclusiva De Dietrich, limita a temperatura 
na zona abaixo de 300ºC. O óleo, por 
exemplo, mantém-se a uma temperatura 
constante, sem risco de inflamar.

 Segurança anti-transbordamento: 
se um líquido transbordar sobre o 
painel de comandos, a placa desliga-se 
automaticamente.

 Bloqueio dos comandos: esta 
função impede qualquer colocação 
em funcionamento involuntária, 
nomeadamente por parte das crianças.

Prestações com as mais altas 
performances, para atingir a excelência.

 ICS: recomenda a zona mais adequada 
para o recipiente atingindo a máxima 
eficiência.

 Elapsed Time: permite ler no visor o 
tempo decorrido desde o último ajuste 
de potência. Esta função é ideal para 
monitorizar uma cozedura e essencial 
quando nos esquecemos de programar 
o relógio.

 Recall: as regulações programadas 
(potência e tempo) são memorizadas 
permitindo ser recuperadas caso a zona 
se extinga inesperadamente.

 Switch: esta função oferece a 
vantagem de poder deslocar o recipiente 
de um elemento para outro mantendo 
as mesmas regulações (posição de 
cozedura e tempo).

 Deteção automática de recipiente: 
uma vez ligada, a placa reconhece 
automaticamente um recipiente 
colocado em qualquer uma das zonas e 
emite essa informação para o painel de 
comandos.

Quando o tempo é escasso: a 
funcionalidade e precisão vão ajudar.

 Função Boil: ultrapassa os limites do 
tempo podendo ferver 2 litros de água 
em tempo recorde.

 Quatro acessos diretos para maior 
eficiência: com um simples toque na 
função respetiva, a indução De Dietrich 
dispõe de acessos imediatos a algumas 
potências. 

 Temporizadores: cada elemento 
dispõe de um temporizador 
independente de 1 a 99 minutos para 
programar a cozedura com toda a 
simplicidade.

 Indicadores de calor residual: após 
uma longa cozedura, a superfície dos 
elementos pode permanecer quente. 
Um símbolo “H” aparece nos comandos 
enquanto a temperatura for superior a 
65ºC.

 Sistema automático de paragem: no 
caso de esquecimento prolongado de um 
prato no decurso da cozedura, a placa 
desliga-se automaticamente.

 Deteção de Recipiente: na ausência de 
recipiente sobre a placa de indução, os 
indicadores luminosos piscam assim que 
se escolhe a função desejada e o sistema 
desliga ao fim de um minuto.

 Segurança pequenos utensílios: talheres 
ou pequenos utensílios pousados sobre 
o elemento ligado, não correm o risco 
de aquecer; a indução só se inicia com 
o contacto de superfícies metálicas 
compatíveis superiores a 10cm de 
diâmetro.

 Voltagem: a placa deteta uma falha de 
voltagem*.

 Ligação: no caso de uma instalação 
inadequada, é emitido um sinal sonoro 
para proteger os circuitos elétricos.*

 Sobretensão: este nível de segurança 
tão importante evita danificar os circuitos 
eletrónicos, nomeadamente em caso de 
trovoadas.*

O grau mais alto grau de exigência em matéria de 
segurança.

*No limite da tolerância da rede francesa.
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  Em Modo Solo
Dispõe-se da totalidade do espaço de 
cozedura, atribuindo-lhe uma única e 
mesma potência de aquecimento. Este 
modo é ideal para cozinhar vários tipos 
de preparação com uma única e mesma 
regulação.

  Em Modo Piano
O espaço de cozedura divide-se em três 
zonas distintas. Para cada uma delas 
atribui-se uma potência de aquecimento 
adequada ao tipo de preparação desejada, 
por exemplo, manter quente numa zona, 
cozer na outra e ferver na terceira zona.

  Em Modo Expert
Dispõe-se livremente do espaço de 
cozedura. A placa identifica instanta-
neamente a presença do recipiente, 
onde quer que esteja posicionado na sua 
superfície. Ajusta-se a potência e o tempo 
de cozedura. As regulações que lhe são 
atribuídas seguem automaticamente o 
recipiente se o mesmo for deslocado.

Passe os dedos pelo ecrã 
Tactilium.
A sua interface táctil de 250.000 cores 
oferece luminosidade e contrastes 
que conferem uma legibilidade e uma 
leitura explícita das funções. Totalmente 
interativo, indica em permanência o 
posicionamento dos recipientes sobre 
a placa, bem como o nível de potência 
disponível por toque direto ou controlo 
deslizante.

Não há limites à 
criatividade culinária.
Este vasto espaço de cozedura único de 
2.600cm2, sem nenhuma zona delimitada, 
permite acolher simultaneamente 5 
recipientes, qualquer que seja o seu 
tamanho ou forma, colocando-os sobre 
a superfície da placa e onde for mais 
conveniente. Resta-vos compor…

PLACA DE INDUÇÃO 90CM PIANO
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O resultado último 
de uma tecnologia 
revolucionária.
Sob o elegante vidro preto do Piano, 
36 indutores independentes estão 
interligados para se adaptarem a todos 
os tipos de cozedura, da mais suave à 
mais rápida. Aliam uma precisão extrema 
e potência incomparável, oferecendo um 
espaço de cozedura de indução 100% 
zona livre.



DTIM1000C | ABSOLUTE BLACK | 3.350,00€*

PLACA DE INDUÇÃO 90CM PIANO
DTIM1000C

A placa de indução Piano da De Dietrich é 
simplesmente revolucionária. O amplo espaço de 
zona 100% livre permite acolher simultaneamente 
5 recipientes, qualquer que seja o seu tamanho 
ou forma. Resta teclar sobre o ecrã Tactilium para 
compor com toda a liberdade as opções em Modo 
Solo, Piano e Expert. Esta placa inteligente reconhece 
os recipientes e as respetivas regulações automáticas 
seguem-nos caso se movam para outro local da zona.

  Espaço de cozedura único que aceita até 5 recipientes
  Ecrã Tactilium, 3 modos de cozedura propostos: 
Expert, Piano, Solo
  Deteção automática de recipiente
  Indicação da posição dos recipientes, escolha das 
potências
  Funções: Temporizador, Elapsed Time, Start Control
  Potência total de 10.800W

Segurança total 10 níveis entre os quais, indicador de 
calor residual no visor e bloqueio centralizado 
Dupla alimentação a prever 32A + 20A 
2 cabos de alimentação fornecidos 
Encastre (mm): A 90 x L 900 x P 490

Ecrã Tactilium

* Euros sem IVA PLACAS / INDUÇÃO 90CM PIANO
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PLACAS DE INDUÇÃO 90CM HORIZONE

DPI7969XS | PLATINUM | 1.801,00€*

PLACA DE INDUÇÃO 90CM HORIZONE PLAY
DPI7969XS

De design inovador e fornecidas com uma tábua de corte em 
madeira Sologne, estas placas podem ainda ser customizadas 
com os acessórios opcionais grill ou plancha, permitindo 
multiplicar com uma modularidade ímpar, diferentes modos 
de cozedura. Deixe-se levar numa aventura culinária sem 
precedentes.

  6 zonas independentes com 3 espaços de cozedura horiZone 
de 40 x 23cm com 3.700W
  Função Piano
  Deteção automática de recipiente
  20 posições de cozedura
  6 Boosters / 6 temporizadores
  4 acessos diretos incluindo Boost
  6 funções: Boil, Elapsed Time, Recall, Clean Lock, Piano e Grill/
Plancha
  Potência total de 11.100W

Segurança total 10 níveis entre os quais, indicador de calor 
residual no visor e bloqueio centralizado 
Dupla alimentação a prever 32A + 20A 
2 cabos de alimentação fornecidos 
Fornecida com tábua de corte** 
Encastre (mm): A 60 x L 900 x P 490** Acessórios opcionais

DAI7002S | GRILL
160,00€*

DAI7003S | PLANCHA
148,00€*

* Euros sem IVA
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PLACA DE INDUÇÃO 90CM HORIZONE  
INSTALAÇÃO FACEADA
DPI7766XP

Com uma horiZone e mais duas zonas de indução, 
esta placa comporta todos os formatos e 
dimensões de recipientes. Pequenos ou grandes, 
largos ou ovais… nenhum lhe resiste.

  4 zonas independentes com 1 espaço de cozedura 
horiZone de 40 x 23cm com 5.000W 
Central 16cm / 2.400W - Direita 23cm / 3.700W
  Deteção automática de recipiente
  20 posições de cozedura
  4 Boosters / 4 temporizadores
  4 acessos diretos incluindo Boost
  4 funções: Boil, Elapsed Time, Recall e Clean Lock
  Potência total de 7.400W

Segurança total 10 níveis entre os quais, indicador de 
calor residual no visor e bloqueio centralizado 
Encastre (mm): A 60 x L 900 x P 410

* Euros sem IVA

DPI7766XP | PLATINUM | 1.361,00€*
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PLACA DE INDUÇÃO 90CM HORIZONE  
INSTALAÇÃO FACEADA
DPI7965X

Há duas décadas que a De Dietrich não cessa de 
aperfeiçoar a sua tecnologia de indução e mais 
uma vez leva ao limite a cozedura de zona livre 
com a HoriZone de design novo e único em espaço 
modular.

  5 zonas independentes com 1 espaço de cozedura 
horiZone de 40 x 23cm com 3.700W 
Central 28cm / 3.700W - Posterior direita 23cm / 
3.700W – Anterior direita 16cm / 2.400W
  Deteção automática de recipiente
  20 posições de cozedura
  5 Boosters / 5 temporizadores
  4 acessos diretos incluindo Boost
  4 funções: Boil, Elapsed Time, Recall e Clean Lock
  Potência total de 11.100W

Segurança total 10 níveis entre os quais, indicador de 
calor residual no visor e bloqueio centralizado 
Encastre (mm): A 60 x L 900 x P 490

DPI7965X | PLATINUM | 1.550,00€*

* Euros sem IVA
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PLACA DE INDUÇÃO 80CM
DPI7870X

A configuração das suas quatro zonas 
elegantemente posicionadas na superfície de 
vidro, foi especificamente desenhada para permitir 
a maior flexibilidade e poder preparar uma 
refeição com a maior facilidade.

  4 zonas independentes: 
Anterior esquerda 16cm / 2.400W – Posterior 
esquerda 23cm / 3.700W – Central 28cm / 3.700W – 
Anterior direita 16cm / 2.400W
  Deteção automática de recipiente
  20 posições de cozedura
  4 Boosters / 4 temporizadores
  4 acessos diretos incluindo Boost
  6 funções: Boil, Elapsed Time, Recall, ICS, Switch e 
Clean Lock
  Potência total de 7.400W

Segurança total 10 níveis entre os quais, indicador de 
calor residual no visor e bloqueio centralizado 
Encastre (mm): A 60 x L 745 x P 490

DPI7870X | PLATINUM | 1.149,00€*

PLACAS DE INDUÇÃO 80CM

* Euros sem IVA
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PLACAS DE INDUÇÃO 65CM
HORIZONE CHEF TACTILIUM

DPI7698GS | IRON GREY | 1.596,00€*

HORIZONE CHEF TACTILIUM
PLACA DE INDUÇÃO 65CM 
DPI7698GS

Esta nova placa é a combinação entre elegância e tecnologia 
de ponta. Com a inovadora multifunções horiZone e design 
modular, a horiZone Play é operada pelo painel de comandos 
de última geração e permite uma experiência culinária como 
mais nenhuma.

  Conceito horiZone Play
  Espaço modular de cozedura (de 1 a 4 zonas)
  Ecrã Tactilium
  4 modos de cozedura: Solo, Duo, Trio e Quattro
  Deteção automática de recipiente
  16 posições de cozedura
  4 Boosters / 4 temporizadores
  3 acessos diretos incluindo Boost
  5 funções: Boil, Elapsed Time, Clean Lock, Manter quente e 
Grill/Plancha
  Potência total de 7.400W

Segurança total 10 níveis entre os quais, indicador de calor 
residual no visor e bloqueio centralizado
Fornecida com tábua de corte**
Encastre (mm): A 60 x L 560 x P 490

** Acessórios opcionais: Grill e Plancha – ver pág. 48

Ecrã Tactilium

* Euros sem IVA

DAI7002S | GRILL
160,00€*

DAI7003S | PLANCHA
148,00€*
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* Euros sem IVA

PLACA DE INDUÇÃO 65CM HORIZONE PLAY
DPI7688XS

Placa de indução, grill e plancha. O realce dos 
sabores com um único aparelho de cozinha podendo 
aceder através do painel de comandos e com 
margem de manobra para a criatividade e dar largas 
aos talentos culinários.

  4 zonas independentes com 2 espaços de cozedura 
horiZone de 40 x 23cm com 3.700W
  Deteção automática de recipiente
  20 posições de cozedura
  4 Boosters / 4 temporizadores
  4 acessos diretos incluindo Boost
  7 funções: Boil, Elapsed Time, Recall, ICS, Switch, 
Clean Lock e Grill/Plancha
  Potência total de 7.400W

Segurança total 10 níveis entre os quais, indicador de 
calor residual no visor e bloqueio centralizado
Fornecida com tábua de corte**
Encastre (mm): A 60 x L 560 x P 490

** Acessórios opcionais: Grill e Plancha – ver pág. 48

DPI7688XS | PLATINUM | 1.163,00€*

PLACA DE INDUÇÃO 65CM HORIZONE PLAY
DPI7684XS

O conceito horiZone Play foi criado pela De Dietrich 
para melhor experienciar os prazeres culinários e 
tornar acessíveis os múltiplos sabores da cozedura 
por indução com o grill e a plancha.

  4 zonas independentes com 1 espaço de cozedura 
horiZone de 40 x 23cm de 3.700W 
Anterior direita 16cm / 2.400W – Posterior direita 
23cm / 3.700W
  Deteção automática de recipiente
  20 posições de cozedura
  4 Boosters / 4 temporizadores
  4 acessos diretos incluindo Boost
  7 funções: Boil, Elapsed Time, Recall, ICS, Switch, 
Clean Lock e Grill/Plancha
  Potência total de 7.400W

Segurança total 10 níveis entre os quais, indicador de 
calor residual no visor e bloqueio centralizado
Fornecida com tábua de corte**
Encastre (mm): A 60 x L 560 x P 490

** Acessórios opcionais: Grill e Plancha – ver pág. 48

DPI7684XS | PLATINUM | 1.103,00€*

PLACAS DE INDUÇÃO 65CM HORIZONE

DAI7002S | GRILL
160,00€*

DAI7003S | PLANCHA
148,00€*

DAI7002S | GRILL
160,00€*

DAI7003S | PLANCHA
148,00€*
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PLACA DE INDUÇÃO 65CM DUOZONE
DPI7682X

Usufrua das várias combinações para cozinhar. 
Maximize as suas opções com a zona livre, 
aproveitando a flexibilidade de 2 zonas 
independentes.

  4 zonas independentes com 1 espaço de cozedura 
DuoZone de 37 x 18cm com 3.700W 
Anterior direita 16cm / 2.400W – Posterior direita 
23cm / 3.700W
  Deteção automática de recipiente
  20 posições de cozedura
  4 Boosters / 4 temporizadores
  4 acessos diretos incluindo Boost
  6 funções: Boil, Elapsed Time, Recall, ICS, Switch e 
Clean Lock 
  Potência total de 7.400W

Segurança total 10 níveis entre os quais, indicador de 
calor residual no visor e bloqueio centralizado
Encastre (mm): A 60 x L 560 x P 490

PLACAS DE INDUÇÃO 65CM

DPI7682X | PLATINUM | 844,00€*

PLACA DE INDUÇÃO 65CM
DPI7670G

Se a precisão é a chave do sucesso em qualquer 
receita, a velocidade à qual alcança a temperatura 
e o nível de calor conseguido são igualmente 
importantes. O desempenho da cozedura por 
indução é sinónimo da De Dietrich.

  4 zonas independentes 
Anterior esquerda 18cm / 2.800W 
Posterior esquerda 18cm / 2.800W 
Anterior direita 16cm / 2.400W 
Posterior direita 23cm / 3.700W
  Deteção automática de recipiente
  20 posições de cozedura
  4 Boosters / 4 temporizadores
  4 acessos diretos incluindo Boost
  6 funções: Boil, Elapsed Time, Recall, ICS, Switch e 
Clean Lock
  Potência total de 7.400W

Segurança total 10 níveis entre os quais, indicador de 
calor residual no visor e bloqueio centralizado
Encastre (mm): A 60 x L 560 x P 490

DPI7670G | IRON GREY | 958,00€*

DPI7670W
PURE WHITE

912,00€*

DPI7670X 
PLATINUM
764,00€*

* Euros sem IVA
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PLACA DE INDUÇÃO MISTA COM GÁS 65CM
DPI7602BM

A fusão perfeita em aparência e conveniência, 
eficiência e paz de espírito. Recrie o mais clássico 
da cozedura e desfrute do melhor da indução e do 
gás, uma combinação perfeita da De Dietrich.

  2 zonas de indução: 
Anterior esquerda 16cm / 2.000W 
Anterior direita 21cm / 3.000W
  Deteção automática de recipiente
  15 posições de cozedura
  2 Boosters / 2 temporizadores
  2 acessos diretos 
  Potência elétrica de 3.200W
  2 queimadores de gás: 
Posterior esquerdo grande rápido 3.100W 
Posterior direito semi rápido 1.500W
  Potência de gás: 4.600W

Segurança total 10 níveis entre os quais, indicador de 
calor residual no visor e bloqueio centralizado
Acendedor integrado
Segurança de corte de gás por termo-acoplador
Encastre (mm): A 64 x L 560 x P 490

PLACA DE INDUÇÃO 65CM
DPI7572X

Sofisticada e elegante. As três zonas programam-se 
com uma simplicidade intuitiva para ainda maior 
precisão, rapidez e eficiência.

  3 zonas independentes 
Anterior esquerda 16cm / 2.400W 
Posterior esquerda 23cm / 3.700W 
Central direita 28cm / 4.000W
  Deteção automática de recipiente
  20 posições de cozedura
  3 Boosters / 3 temporizadores
  4 acessos diretos incluindo Boost
  6 funções: Boil, Elapsed Time, Recall, ICS, Switch e 
Clean Lock 
  Potência total de 7.400W

Segurança total 10 níveis entre os quais, indicador de 
calor residual no visor e bloqueio centralizado
Encastre (mm): A 60 x L 560 x P 490

PLACAS DE INDUÇÃO E MISTAS 65CM

* Euros sem IVA

DPI7572X | PLATINUM | 821,00€* 

DPI7602BM | ABSOLUTE BLACK | 798,00€*

55

PLACAS / INDUÇÃO E MISTAS 65CM

55



O NÍVEL ESPERADO  
DE UMA MARCA DE 
QUALIDADE DE TOPO
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Uma gama variada  
para todos os gostos.
Para responder a todas as exigências, a gama De Dietrich 
comporta placas de uma largura entre 60, 65 ou 90cm, um 
espaço de cozedura à medida de todos os desejos.

Novo estilo das áreas de cozedura.
As novas criações da coleção são verdadeiramente espetaculares.
A gama foi redesenhada para permitir o máximo conforto e 
conveniência durante a sua utilização.

Performance garantida.
Os queimadores de gás De Dietrich oferecem múltiplas 
possibilidades de cozedura e variedade de potências. Deixar 
aquecer no queimador auxiliar ou cozinhar as carnes na 
perfeição graças ao triplo anel são duas simples ilustrações 
entre os numerosos desempenhos destes queimadores, que 
asseguram uma temperatura sempre homogénea durante as 
cozeduras.

A cozedura a gás com total segurança  
em toda a coleção.
Um sistema de segurança por termo-acoplador situado no 
queimador ativa-se assim que este se acende. Esta segurança 
corta instantaneamente a entrada do gás, para prevenir 
qualquer fuga no caso de extinção acidental da chama.

Design e ergonomia nos comandos.
A conceção dos comandos foi estudada para permitir o perfeito 
manuseamento e um conforto de utilização máximo, regulando 
com facilidade e precisão a potência dos queimadores.

A Coleção das placas de gás De Dietrich reflete a exigência de uma marca  
em oferecer, através de uma energia totalmente controlada, a excelência  

em matéria de design. Alia os materiais mais nobres e sofisticados, apresentando  
sob uma aparência estonteante, aparelhos de topo em termos de funcionalidade  

como os fornos e exaustores De Dietrich.

PLACAS A GÁS VIDRO E INOX

PLACAS / GÁS



PLACA A GÁS VIDRO 65CM
DPG7640B

Resenhada em estilo discreto mas decididamente 
contemporâneo, esta nova placa a gás em vidro 
combina tradição e modernidade, mostrando a 
extensão da perícia De Dietrich.

  4 queimadores a gás: 
Posterior esquerdo semi rápido 1.500W 
Anterior esquerdo grande rápido 3.100W 
Posterior direito rápido 2.250W 
Anterior direito auxiliar 850W
  Potência total de 7.700W

Painel de comandos lateral
Acendedor integrado nos botões
Grelhas individuais em ferro fundido
Simples acesso aos queimadores para facilidade de 
limpeza
Segurança de gás por termo-acoplador
Encastre (mm): A 51 x L 560 x P 480

PLACAS A GÁS VIDRO 65CM

DPG7640B | ABSOLUTE BLACK | 492,00€*

* Euros sem IVA
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DPE7929XF | PLATINUM | 572,00€* 
Integração faceada

PLACAS A GÁS INOX E VIDRO

* Euros sem IVA

PLACA A GÁS 90CM
DPE7929XF

Combina o alto nível de qualidade estética 
com materiais premium. Os cinco queimadores 
permitem as mais variadas experiências culinárias 
combinando a máxima potência e flexibilidade dos 
resultados com as expectativas desejadas.

  Placa em inox com 5 queimadores a gás: 
Esquerdo tripla coroa 4.000W 
Posterior central semi rápido 1.750W 
Anterior central auxiliar 1.000W 
Posterior direito grande rápido 3.000W 
Anterior direito semi rápido 1.750W
  Potência total de 11.500W

Painel de comandos frontal
Acendedor integrado nos botões
Grelhas em ferro fundido
Segurança de gás por termo-acoplador
Medidas de encastre (mm): A 65 x L 860 x P 480

PLACA A GÁS 60CM
DPE7620XF

Com uma notável superfície em inox que 
imediatamente capta a atenção e duas grelhas 
individuais em ferro fundido, enquadra-se 
perfeitamente com a nossa tradição em fornecer 
um nível de excelência que convida a continuar a 
explorar a arte culinária à mais elevada sofisticação.

  Placa em inox com 4 queimadores a gás: 
Posterior esquerdo semi rápido 1.750W 
Anterior esquerdo rápido 3.000W 
Posterior direito semi rápido 1.750W 
Anterior direito auxiliar 1.000W
  Potência total de 7.500W

Painel de comandos frontal
Acendedor integrado nos botões
Grelhas em ferro fundido
Segurança de gás por termo-acoplador
Medidas de encastre (mm): A 65 x L 560 x P 480

DPE7620XF | PLATINUM | 445,00€*
Integração faceada

Queimador Tripla Coroa

PLACAS / GÁS INOX E VIDRO 
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MODULARIDADE
ÍMPAR PARA 
UMA EXPERIÊNCIA 
CULINÁRIA INFINITA
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PLACAS / DOMINÓS

Os dominós da coleção 38  
com um design único.
Tal como os diferentes instrumentos de uma orquestra, os 
elementos que compõem a Coleção 38 desempenham o seu papel 
numa conjugação perfeita. Ao mesmo tempo complementares e 
independentes, os elementos da Coleção 38 harmonizam design e 
dimensões, adaptando-se na perfeição e com várias possibilidades 
de combinações entre a indução, gás ou Teppan yaki. Conheça 
também as opções de dominós em 30cm.

horiZone, 
a inovação criativa De Dietrich.
Esta zona de cozedura, a maior e mais potente da sua geração, 
acrescenta uma nova dimensão aos excecionais desempenhos da 
indução: a da liberdade. 
Este espaço modulável permite dispor de uma ou duas zonas 
de cozedura clássicas na parte de trás e na parte da frente do 
dominó, ou de uma grande e única zona idealmente estudada 
para grandes recipientes, com a certeza de uma cozedura 
perfeitamente repartida.

O Dominó horiZone Play.
Modularidade excecional para uma 
experiência culinária infinita.
São fornecidos com uma tábua de corte em madeira Sologne e 
pode ainda ser customizado com os acessórios opcionais grill 
ou plancha, especialmente desenhados para as dimensões da 
horiZone. Estes opcionais possuem uma função dedicada no 
painel de comandos e encaixam na parte posterior da placa.

Dominós a gás. 
A expressão de todos os talentos.
A glamorosa superfície em vidro coroada com grelhas individuais 
em ferro fundido.

Teppan yaki para a cozinha saudável  
ou festiva.
O Teppan yaki é um elemento de cozedura de pura tradição 
japonesa, permitindo grelhar sobre a placa de inox uns deliciosos 
camarões, carne, mini espetadas de fruta ou quaisquer alimentos 
sem que fiquem agarrados e sem qualquer adição de gordura na 
superfície.

Na nova coleção de Dominós e numa verdadeira concentração de elegância e inovação 
tecnológica, a De Dietrich permite uma combinação de excelência!

Pode criar um espaço de cozedura único e original.

DOMINÓS



O grill  
e a plancha  
estão disponíveis 
como opcionais 
nas placas 
horiZone Play.

** Acessórios opcionais

DPI7468XS | PLATINUM | 773,00€*

* Euros sem IVA

DOMINÓS COLEÇÃO 38CM

DOMINÓ DE INDUÇÃO 38CM HORIZONE PLAY
DPI7468XS

O design inovador do espaço de cozedura horiZone Play 
permite a colocação do grill e da plancha também no seu 
dominó. Pode assim combinar diferentes e variados métodos 
de cozedura e sabores na mesma área de 38cm.

  2 zonas independentes com 1 espaço de cozedura horiZone  
de 40 x 23cm de 3.700W
  20 posições de cozedura
  2 Boosters / 2 temporizadores
  4 acessos diretos incluindo Boost
  5 funções: Boil, Elapsed Time, Recall, Piano e Grill/Plancha

Segurança total 10 níveis entre os quais, indicador de calor 
residual no visor e bloqueio centralizado
Fornecida com tábua de corte**
Encastre (mm): A 59 x L 340 x P 490

DAI7002S | GRILL
160,00€*

DAI7003S | PLANCHA
148,00€*

62

PLACAS / DOMINÓS 38CM



DPE7400X | PLATINUM | 1.220,00€*

DPG7449B | ABSOLUTE BLACK
593,00€*

DOMINÓS 38CM

DOMINÓ DE GÁS 38CM
DPG7449B

Ilustra a experiência e talento De Dietrich aliando 
tradição e modernidade, design e performance. 
Combina perfeitamente com os restantes dominós 
da Coleção, possuindo um queimador de 6.100W 
que permitirá juntar a arte de viver com sabores 
únicos.

 1 queimador Tripla Coroa de 6.100W
 Fornecido com suporte de wok

Comandos frontais
Acendedor integrado
Grelhas individuais em ferro fundido
Fácil acesso ao queimador para facilitar a limpeza
Segurança de gás por termo-acoplador
Encastre (mm): A 51 x L 350 x P 490

TEPPAN YAKI 38CM
DPE7400X

Este elemento de cozedura de pura tradição 
japonesa vai rapidamente tornar-se um favorito 
dos amantes da cozinha saudável e criativa. Este 
aparelho pode ser usado combinado com outras 
placas ou colocar-se sozinho.

  Termóstato ajustável de 0ºC a 250ºC
  Regulação por botão
  Potência total de 2.500W

Indicador de ligação e calor residual no painel
Encastre (mm): A 82 x L 340 x P 490

* Euros sem IVA
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DPG7340B | ABSOLUTE BLACK
374,00€* 

DPI7360X | PLATINUM
634,00€*

DOMINÓS 30CM

DOMINÓ DE GÁS 30CM 
DPG7340B

Este dominó em vidro é a pura sofisticação. 
Permite várias combinações harmoniosas entre os 
tipos de energia que a gama comporta.

  2 queimadores independentes: 
Posterior grande rápido 3.100W 
Anterior semi rápido 1.500W
  Potência total de 4.600W

Comandos frontais
Acendedor integrado
Grelhas individuais em ferro fundido
Fácil acesso ao queimador para facilitar a limpeza
Segurança de gás por termo-acoplador
Encastre (mm): A 51 x L 265 x P 480

DOMINÓ DE INDUÇÃO 30 CM
DPI7360X 

Pode ser usado em combinação com outros 
elementos ou colocado sozinho. As duas zonas 
garantem o melhor das funcionalidades em matéria 
de cozinha, programação e segurança.

  2 zonas independentes: 
Anterior Ø 16cm / 2.400W 
Posterior Ø 23cm / 3.700W
  Deteção automática de recipiente
  20 posições de cozedura
  2 Boosters / 2 temporizadores
  4 acessos diretos incluindo Boost
  3 funções: Boil, Elapsed Time, Recall
  Potência total de 3.700W

Segurança total 10 níveis entre os quais indicador de 
calor residual no visor e bloqueio centralizado
Encastre (mm): A 59 x L 265 x P 490

* Euros sem IVA
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EXAUSTORES



EM EVOLUÇÃO CONSTANTE
OS EXAUSTORES POSSUEM
PERFORMANCES MAIS ALTAS, 
SÃO MAIS INTUITIVOS E
SILENCIOSOS DO QUE NUNCA



Classe A+ nos exaustores decorativos 
Box 90cm. 
Performance de topo.
Os engenheiros da De Dietrich conseguiram alcançar com alta 
tecnologia de sucesso uma sofisticada coleção de exaustores 
decorativos.
Com uma classificação energética A+ nos modelos de 90cm, 
oferecem as melhores performances possíveis em termos de 
poupança de energia e eficiência.
Esta excelente performance é o resultado de um design de 
sucesso combinando a eficiência de três filtros em inox e um 
motor de alta eficácia além da iluminação LED: elementos chave 
que limitam os níveis de ruído e o consumo de energia.

Exaustor no plano de trabalho. 
A perfeita sintonia entre extração e 
cozinha.
Este objeto de luxo e de elegância suscita raras emoções 
no universo da extração. A sua conceção inovadora tem o 
dom de provocar, através do encanto, a maior admiração. A 
sua singularidade é o local onde é colocado, na proximidade 
imediata da placa de cozedura ou dos conjuntos dominós, 
revelando apenas um subtil espaço plano em vidro preto.

Exaustor de teto. Uma nova inspiração 
sobre a noção de bem-estar.
A De Dietrich faz-se cúmplice desta arte de viver que combina o 
sentido estético e a tecnologia. Este exaustor integra-se no teto, 
aspirando com força e harmonia. As suas dimensões generosas 
são iguais às suas capacidades. Opera sob um controlo remoto 
e assegura uma iluminação ambiente muito agradável.

Exaustores decorativos murais, no plano de trabalho, de teto, grupos filtrantes  
ou telescópicos, a nova coleção de exaustores jamais vista.

Foi especialmente desenhada pela De Dietrich apelando aos amantes do que é invulgar  
e que procuram perfeição de funcionamento e harmonia visual.

EXAUSTORES
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Exaustores de extração 
periférica.
Inspirado no mundo da cozinha 
profissional, este método de extração 
é extremamente eficaz. Os vapores 
provenientes da cozedura são 
canalizados para as aberturas situadas 
em volta do perímetro do exaustor. Este 
sistema permite ainda uma significativa 
redução dos níveis de ruído.

Potência iguala  
eficiência.
Local de todas as convergências, a 
cozinha anula divisões, para se estender 
sobre a sala de jantar, a sala de estar. 
Desenvolvendo potências que alcançam 
até 800 m3/h, os aparelhos de extração 
De Dietrich assentam nesta metamorfose 
de espaço que implica uma renovação 
eficaz e regular do ar ambiente mesmo 
em locais de maior dimensão. 

Cuidada conceção e design, 
produção de qualidade  
de topo.
A De Dietrich desenvolveu uma coleção 
de exaustores que combina aspetos 
de design, tecnologia e funcionalidade 
nos mesmos níveis de exigência. Estes 
padrões aplicam-se durante toda a 
vida do aparelho, desde o dia em que 
são instalados; com um sistema de 
montagem e ajuste concebido com a 
maior astúcia, uma estrutura interior de 
fácil manutenção e limpeza, integram 
amortizadores de ruído para um 
funcionamento o mais silencioso possível.

Iluminação LED. 
O máximo respeito  
pelo ambiente e pelo  
seu bem-estar.
Este método de iluminação distingue-se 
pelo consumo de cerca de menos 85% 
de eletricidade e dura 20 vezes mais 
do que a incandescente. Além disso, 
ilumina toda a superfície de cozedura 
de forma mais eficiente e permite uma 
luz ambiente agradável ideal até para o 
jantar.

Os exaustores 
telescópicos. 
Absoluta discrição.
O exaustor telescópico esconde-se 
sob um móvel alto, não deixando em 
nada transparecer dos seus atributos 
funcionais. Os seus comandos 
dissimulam-se atrás de um subtil painel 
gaveta em inox e basta puxá-lo na nossa 
direção, para beneficiar plenamente 
dos filtros de gordura. O seu sistema 
de fecho auto compensado garante um 
funcionamento suave.
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Design e tecnologia juntos na 
programação do seu exaustor: a nova 
coleção é a prova disto, elegante fachada 
em vidro, botão com toque em cobre a 
combinar com a nova linha de fornos em 
Platinum, Iron Grey e Pure White.

Inspirada nas inovações nos fornos, 
placas e máquinas de louça De Dietrich, 
várias são as prestações disponíveis na 
gama de exaustores desta coleção.

Função Boost.
Uma vez selecionada, esta função 
permite aceder instantaneamente à 
velocidade de extração máxima para 
redobrar a eficácia, quando se verifiquem 
intensas emissões de fumo ou odores.

Função Éolyse®. 
Não hesitem em utilizá-la mesmo que não 
estejam a cozinhar. Ao ativar esta função, 
com um simples toque de dedo sobre o 
botão sensitivo, a Éolyse® filtra e renova 
o ar ambiente da cozinha, durante uma 
hora no maior silêncio. Existe igualmente 
a possibilidade de a programar para uma 
duração de duas a nove horas, no fim da 
noite, por exemplo, parando por si própria 
após a programação fixada.

Função paragem temporizada.
Estes sistema foi estudado para 
tratar e captar totalmente os fumos 
residuais após a cozedura. O exaustor 
continua a funcionar durante dez 
minutos à última velocidade utilizada 
e para automaticamente. A paragem 
temporizada é automaticamente ativada 
nos exaustores dotados da tecnologia 
ICS.

Segurança Auto-stop.
Este sistema preventivo permite desligar 
automaticamente a extração ou a 
iluminação do exaustor, se não houver 
qualquer intervenção da sua parte, após 
nove horas de funcionamento.

Indicador de saturação de filtro  
de gorduras e filtro de carvão.
A fim de garantir a maior uma eficácia de 
extração, recomenda-se limpar os filtros 
de gordura e mudar regularmente o 
filtro de carvão. Este indicador luminoso 
ativa-se assim que os filtros saturados de 
gordura necessitem de ser renovados ou 
limpos.

A mestria tecnológica a par de um visual minimalista de exceção.

71

EXAUSTORES



EXAUSTORES DECORATIVOS MURAIS

EXAUSTOR DECORATIVO MURAL 90CM
DHV7962G

Com um estilo de inspiração na arte contemporânea e um 
perfil em vidro exclusivo realçado com o inox e cobre, este 
exaustor tão moderno equipado com aspiração periférica e 
tecnologia de ponta, faz convergir todos os olhares, provando 
a cada passo, as suas credenciais em design.

Exaustor decorativo mural com aspiração periférica
  Capacidade máxima de extração de 771m3/h
  Nível sonoro (Norma re1 pW / DIN/EN 60704-2-13) 
Mín.: 56dB(A), Máx.: 57dB(A)
  Comandos sensitivos 
  4 velocidades, uma das quais boost
  Classe energética B

Paragem temporizada
Indicador de saturação dos filtros
Iluminação LED 2 x 2W
Função Éolyse
Filtros de carvão fornecidos
Filtros de gordura em alumínio
Sistema para uma instalação fácil
Opção de prolongamento da chaminé para instalação em 
evacuação: RHD119X
Opção de painel mural em inox com recomendação da altura de 
instalação 70 cm: CHD159X

DHV7962G | IRON GREY | 935,00€*

DHV7962X | PLATINUM | 935,00€*

* Euros sem IVA
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EXAUSTOR DECORATIVO BOX 120CM
DHB7232X

A sua dimensão e força de sucção dirigida através 
de uma simples impulsão nos comandos eletrónicos 
fazem, deste exaustor parte da metamorfose do 
espaço de cozedura dedicado à arte culinária.

  Capacidade máxima de extração de 712m3/h
  Nível sonoro (Norma re1 pW / DIN/EN 60704-2-13) 
Mín.: 54dB(A), Máx.: 63dB(A)
  Comandos eletrónicos touch e display de velocidades
  4 velocidades, uma das quais boost
  Classe energética A

Paragem temporizada
Indicador de saturação dos filtros
Iluminação LED 4 x 2W 
Filtros de gordura em alumínio
Sistema para uma instalação fácil
Sistema interior de fácil limpeza
Instalação para uso em modo reciclagem ou evacuação
Kit de reciclagem: RE204AE1
Opção de painel mural em inox com recomendação da 
altura de instalação 70 cm: DHK320XP1
Prolongamento de chaminé: ATC-649X

DHB7232X | PLATINUM | 627,00€*

DHB7952X | PLATINUM | 616,00€*

DHB7952W
PURE WHITE

616,00€*

DHB7952G
IRON GREY
616,00€*

* Euros sem IVA

EXAUSTOR DECORATIVO BOX 90CM
DHB7952X

Cuidadosamente desenhado para fazer da instalação 
um processo tão fácil quanto o possível. Fornecido 
em 3 peças, somente tem de colocar o motor na 
parede, fazer deslizar a peça inferior nos encaixes e 
colocar a chaminé.

  Capacidade máxima de extração de 702m3/h
  Nível sonoro (Norma re1 pW / DIN/EN 60704-2-13) 
Mín.: 53dB(A), Máx.: 60dB(A)
  Comandos eletrónicos touch
  4 velocidades, uma das quais boost
  Classe energética A+

Iluminação LED 2 x 2W progressivas
Filtros de gordura em inox
Sistema para uma instalação fácil + Plug and Play
Sistema interior de fácil limpeza
Instalação para uso em modo reciclagem ou evacuação
Kit de reciclagem: RE204AE1
Opção de painel mural em inox com recomendação da 
altura de instalação 70 cm: CHD179X
Prolongamento de chaminé: ATC-646X

EXAUSTORES DECORATIVOS BOX
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EXAUSTOR ESTILO PIRÂMIDE 90CM
DHP7912X

Este exaustor elegante e de linhas simples 
esconde um motor e três filtros de gordura de alta 
performance.

  Capacidade máxima de extração de 802m3/h
  Nível sonoro (Norma re1 pW / DIN/EN 60704-2-13) 
Mín.: 59dB(A), Máx.: 67dB(A)
  Comandos eletrónicos touch 
  4 velocidades, uma das quais boost
  Classe energética B

Iluminação LED 2 x 2W 
Filtros de gordura em inox
Instalação para uso em modo reciclagem ou evacuação
Kit de reciclagem: RE204AE1
Opção de painel mural em inox com recomendação da 
altura de instalação 70 cm: CHD179X
Prolongamento de chaminé: RHD600XE1

DHP7612X | PLATINUM | 456,00€*

DHP7912X | PLATINUM | 492,00€*

EXAUSTOR ESTILO PIRÂMIDE 60CM
DHP7612X

Disponível em 60cm e 90cm, funciona ainda 
com mais eficiência na função Boost, permitindo 
alcançar a capacidade máxima de extração de 
forma imediata.

  Capacidade máxima de extração de 804m3/h
  Nível sonoro (Norma re1 pW / DIN/EN 60704-2-13) 
Mín.: 59dB(A), Máx.: 67dB(A)
  Comandos eletrónicos touch 
  4 velocidades, uma das quais boost
  Classe energética B

Iluminação LED 2 x 2W 
Filtros de gordura em inox
Instalação para uso em modo reciclagem ou evacuação
Kit de reciclagem: RE512AE1
Opção de painel mural em inox com recomendação da 
altura de instalação 70 cm: CHD176X
Prolongamento de chaminé: RHD600XE1

EXAUSTORES DECORATIVOS ESTILO PIRÂMIDE

* Euros sem IVA
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* Euros sem IVA

EXAUSTOR DE TETO

DHL7173X | PLATINUM | 1.288,00€*

EXAUSTOR DE TETO 100CM
DHL7173X

Subtilmente integrado no teto ou numa ilha por cima 
da placa, o seu amplo tamanho vai de encontro às suas 
capacidades.
Opera com um controlo remoto não só para iluminar as suas 
criações culinárias como para responder rapidamente e sem 
esforço às suas exigências.

  Capacidade máxima de extração de 765m3/h
  Nível sonoro (Norma re1 pW / DIN/EN 60704-2-13) 
Mín.: 46dB(A), Máx.: 63dB(A)
  Comandos eletrónicos touch com controlo remoto
  4 velocidades, uma das quais boost
  Classe energética A

Paragem diferida
Iluminação LED 2 x 10.5W 
Filtros de gordura em alumínio
Instalação para uso em modo reciclagem ou evacuação

75

EXAUSTORES / TETO



EXAUSTORES NO PLANO DE TRABALHO

EXAUSTOR PLANO DE TRABALHO 86CM
DHD7961B

Evoca emoções raramente relacionadas com os aparelhos 
de extração. Desenhado para combinar a discrição perfeita 
com uma sucção eficiente, é colocado com a maior 
elegância ao longo da placa e sobe com um simples toque 
de dedo.

  Capacidade máxima de extração de 757m3/h
  Nível sonoro (Norma re1 pW / DIN/EN 60704-2-13) 
Mín.: 38dB(A), Máx.: 61dB(A)
  Comandos sensitivos
  4 velocidades, uma das quais boost
  Classe energética A

Paragem diferida
Indicador de saturação dos filtros
Iluminação LED 1 x 5W 
Filtros de gordura em alumínio
Instalação para uso em modo reciclagem ou evacuação
Pode ser instalado com placa a gás
Kit de instalação do motor: DHK900

DHD7961B | ABSOLUTE BLACK | 1.850,00€*

* Euros sem IVA
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Acessórios opcionais
DHK9000 | MOTOR | 319,00€*
DHK8000 | MOTOR | 752,00€*

DHK900 | KIT | 117,00€*

EXAUSTOR PLANO DE TRABALHO 120CM
DHD7261B

Compatível com todas as placas da Coleção, o 
seu motor é instalado sob o plano de trabalho, 
revelando-se somente a superfície em vidro, 
conjugando assim discrição estética e baixo nível 
sonoro.

  Capacidade máxima de extração de 791m3/h
  Nível sonoro (Norma re1 pW / DIN/EN 60704-2-13) 
Mín.: 39dB(A), Máx.: 58dB(A)
  Comandos sensitivos
  4 velocidades, uma das quais boost
  Classe energética A

Paragem diferida
Indicador de saturação dos filtros
Iluminação LED 1 x 9W
Filtros de gordura em alumínio
Instalação para uso em modo reciclagem ou evacuação
Pode ser instalado com placa a gás
Kit de instalação do motor: DHK900

EXAUSTOR PLANO DE TRABALHO 86CM
DHD7960B

Perfeito para se colocar ao longo de uma placa. 
Quando se aciona, revela o seu frontal em vidro tão 
elegante, alcançando 30cm de altura para exercer a 
sua plena potência.

  Exaustor sem motor
  Capacidade máxima de extração de 682m3/h** 
Nível sonoro (Norma re1 pW / DIN/EN 60704-2-13)** 
Mín.: 28dB(A), Máx.: 51dB(A)
  Comandos sensitivos
  4 velocidades, uma das quais boost
  Classe energética B

Paragem diferida
Indicador de saturação dos filtros
Iluminação LED 1 x 5W 
Filtros de gordura em alumínio
Instalação para uso em modo reciclagem ou evacuação
Pode ser instalado com placa a gás
Motores separados: DHK9000 (instalação em extração) 
ou DHK8000 (instalação em extração ou reciclagem)
Kit de instalação do motor: DHK900

**Dados com motor DHK9000

DHD7261B | ABSOLUTE BLACK | 2.316,00€*

DHD7960B | ABSOLUTE BLACK | 1.710,00€*

* Euros sem IVA
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EXAUSTOR PLANO DE TRABALHO 52CM BILATERAL
DHD7561B

A sua conceção inovadora provoca grande admiração quando 
é visto em funcionamento. Discretamente instalado entre dois 
dominós de cozedura, o seu subtil painel escamoteável em 
vidro aspira lateralmente os odores e vapores provenientes 
das cozeduras com uma eficiência incomparável.

  Extração horizontal com válvula
  Capacidade máxima de extração de 645m3/h
  Nível sonoro (Norma re1 pW / DIN/EN 60704-2-13) 
Mín.: 56dB(A), Máx.: 62dB(A)
  Comandos sensitivos
  4 velocidades, uma das quais boost
  Classe energética C

Paragem diferida
Indicador de saturação dos filtros
Filtros de gordura em inox
Instalação para uso em modo reciclagem ou evacuação
Pode ser instalado com placa a gás
Kit de instalação do motor: DHK900

DHD7561B
ABSOLUTE 

BLACK
1.750,00€*

EXAUSTOR NO PLANO DE TRABALHO 52CM BILATERAL

* Euros sem IVA
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* Euros sem IVA

GRUPOS FILTRANTES

GRUPO FILTRANTE 70CM
DHG577XP1

Muito silencioso, combina alta eficiência e discrição 
em igual medida. Pode ser instalado em móvel alto 
ou numa chaminé.

  Capacidade máxima de extração de 675m3/h
  Nível sonoro (Norma re1 pW / DIN/EN 60704-2-13) 
Mín.: 48dB(A), Máx.: 65dB(A)
  Comandos eletrónicos touch
  4 velocidades, uma das quais Boost
  Classe energética C

Paragem diferida
Iluminação de halogéneo 2 x 20W
Filtros de gordura em alumínio
Instalação em modo reciclagem ou evacuação

GRUPO FILTRANTE 52CM
DHG576XP1

Com um sistema de iluminação em halogéneo, emite 
um nível perfeito quase natural, além de potente e 
difuso, permitindo focar-se atentamente nos seus 
cozinhados.

  Capacidade máxima de extração de 675m3/h
  Nível sonoro (Norma re1 pW / DIN/EN 60704-2-13) 
Mín.: 48dB(A), Máx.: 65dB(A)
  Comandos eletrónicos touch
  4 velocidades, uma das quais Boost
  Classe energética C

Paragem diferida
Iluminação de halogéneo 2 x 20W
Filtros de gordura em alumínio
Instalação em modo reciclagem ou evacuação

DHG577XP1 | PLATINUM | 456,00€*

DHG576XP1 | PLATINUM | 399,00€*
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GRUPO FILTRANTE 52CM
DHG1136X

A paragem diferida permite deixar o exaustor em 
funcionamento durante mais alguns minutos após 
ter terminado de cozinhar e eliminar na totalidade 
algum vestígio de vapor e purificar melhor o ar da 
sua cozinha.

  Capacidade máxima de extração de 691m3/h
  Nível sonoro (Norma re1 pW / DIN/EN 60704-2-13) 
Mín.: 54dB(A), Máx.: 70dB(A)
  Comandos eletrónicos touch
  3 velocidades, uma das quais Boost
  Classe energética C

Paragem diferida
Indicador de saturação dos filtros
Iluminação de halogéneo 2 x 20W
Filtros de gordura em alumínio
Instalação em modo reciclagem ou evacuação

EXAUSTOR TELESCÓPICO 90CM
DHT6905X

Este design oferece o mais alto nível de sofisticação, 
permitindo ser instalado dentro de um móvel por 
cima da sua placa, podendo aproveitar a parte 
superior do armário.

 Capacidade máxima de extração de 680m3/h
 Nível sonoro (Norma re1 pW / DIN/EN 60704-2-13) 

Mín.: 52dB(A), Máx.: 64dB(A)
 Comandos sensitivos touch 
 3 velocidades, uma das quais Boost
 Classe energética A

Iluminação LED 2 x 1W 
Filtros de gordura em alumínio
Instalação em modo reciclagem ou evacuação

GRUPOS FILTRANTES E EXAUSTORES  
TELESCÓPICOS

DHG1136X | PLATINUM | 376,00€*

DHT6905X | PLATINUM | 570,00€*

* Euros sem IVA

80

EXAUSTORES / GRUPOS FILTRANTES E EXAUSTORES TELESCÓPICOS



DHT1156X | PLATINUM | 458,00€*

EXAUSTORES TELESCÓPICOS

EXAUSTOR TELESCÓPICO 60CM
DHT1156X

Os seus filtros de gordura em inox são laváveis 
na máquina da louça. Possui luz indicadora de 
saturação dos filtros para que funcionem sempre 
com a eficiência máxima. A arte da excelência na 
manutenção perfeita.

   Capacidade máxima de extração de 603m3/h
   Nível sonoro (Norma re1 pW / DIN/EN 60704-2-13) 
Mín.: 48dB(A), Máx.: 67dB(A)
   Comandos mecânicos
   3 velocidades
   Classe energética D

Iluminação de halogéneo 2 x 20W
Filtros de gordura em alumínio
Filtros de carvão fornecidos
Indicador de saturação dos filtros
Instalação em modo reciclagem ou evacuação
Motor bloco vertical

EXAUSTOR TELESCÓPICO 60CM
DHT1146X

Para se instalar em móvel alto, está equipado com 
duas lâmpadas de halogéneo que dispõem de 
luz potente e natural, permitindo a visualização 
perfeita da área de cozedura.

  Capacidade máxima de extração de 581m3/h
  Nível sonoro (Norma re1 pW / DIN/EN 60704-2-13) 
Mín.: 45dB(A), Máx.: 65dB(A)
  Comandos mecânicos 
  3 velocidades
  Classe energética C

Iluminação de halogéneo 2 x 20W
Filtros de gordura em alumínio
Filtros de carvão fornecidos
Indicador de saturação dos filtros
Instalação em modo reciclagem ou evacuação
Motor bloco vertical

* Euros sem IVA

DHT1146X | PLATINUM | 458,00€*
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LAVAGEM
84 • Máquinas de Lavar Louça

88 •  Máquinas de Lavar Louça Totalmente Integráveis e Integráveis 

60cm

89 •  Máquinas de Lavar Louça Totalmente Integráveis e Integráveis 

45cm

90 •  Máquinas de Lavar Roupa e Lavar e Secar Totalmente Integráveis 

60cm





UMA MÁQUINA DE LOUÇA 
INTELIGENTE PARA 
UM CONSUMO ÓTIMO



Integrável, totalmente integrável. 
As máquinas de lavar louça integráveis de 60 cm, propostas 
com painel inox ou preto, inserem-se sob o plano de trabalho ou 
integram-se em altura num nicho de um móvel. Revestem-se de 
portas decorativas variadas para uma perfeita harmonia.

As máquinas de lavar louça totalmente integráveis 60 cm 
fundem-se no universo à sua volta. O painel de comandos  
situa-se na parte superior interna da porta.

A eco conceção De Dietrich.
Há muitos anos que a De Dietrich propõe produtos de 
qualidade inigualável cujos benefícios tecnológicos respeitam 
o meio ambiente, como o prova a sua coleção de lavagem 
e a classificação A++ em consumo elétrico (ou seja 20% de 
economia suplementar em relação a um modelo classe A).

Tecnologia ICS. 
Uma máquina de lavar louça autónoma 
para um consumo mais justo.
Esta tecnologia baseia-se em sensores que detetam 
automaticamente o grau de sujidade. Eles analisam 
precisamente a quantidade da louça, determinam os tipos 
de lavagem, de enxaguamento e de secagem e ajustam, com 
exatidão, ao longo do ciclo, os consumos de água e de energia 
necessários assim como a duração da lavagem.

As máquinas de lavar louça da Coleção De Dietrich respondem a todas as necessidades  
e aos mais altos níveis de exigência: uma estética refinada, em linha com o conjunto  

dos aparelhos da Coleção, uma arrumação interior engenhosa e espaçosa com capacidade 
para 10 a 14 pessoas conforme os modelos; uma programação eletrónica inteligente  

para desempenhos exemplares.

MÁQUINAS DE LOUÇA
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Copos: um ciclo adaptado à lavagem 
e secagem de louça mais frágil, 
particularmente os copos.

Rápido: um programa de 30 minutos 
para lavar a 45ºC uma pequena carga de 
louça menos suja.
A opção Express nos modelos em que 
estiver disponível reduz a duração do 
programa.

  
Pré-lavagem: ciclo muito curto (15 
minutos) que permite, sem detergente, 
enxaguar uma louça muito suja ou 
humedecê-la até ao ciclo de lavagem 
previsto para o dia seguinte.

Para melhorar a eficácia de secagem, a 
opção Secagem extra permite aumentar 
a temperatura no enxaguamento final e 
prolongar a fase de secagem.

Programa meia carga: esta 
funcionalidade permite que não seja 
necessário aguardar até que a máquina 
esteja totalmente cheia para a ligar. 
Basta carregar a louça num dos cestos 
da máquina e selecionar a opção “Cesto 
superior” ou “Cesto inferior” para que o 
aparelho possa com eficácia e sentido de 
economia, dar seguimento à escolha.

Boost: um programa concebido para 
lavar com grande eficácia louça mais 
suja e retirar mesmo os vestígios mais 
incrustados nos recipientes de cozedura.

Programa 90min: programa de 1h30 a 
65ºC concebido para lavar e secar uma 
carga normal de louça com uma eficácia 
reconhecida de classificação A.

Normal: para louça e tachos ou 
vidro que não exijam uma lavagem 
particularmente intensa.

Enxaguamento +: uma opção que 
melhora a limpeza da louça mais suja, 
sendo um programa feito a temperatura 
mais elevada durante a lavagem principal 
e um enxaguamento suplementar.

Eco: um ciclo de lavagem a 45ºC com a 
particularidade de ser mais económico 
em termos de água e energia.

Vários programas e opções sob medida para fazer 
brilhar a eficácia.

Comandos sensitivos e 
eletrónicos, sinónimos de 
precisão.
Quer esteja situado na fachada ou na parte 
interior da porta, o painel de comandos 
conjuga simplicidade e legibilidade para 
melhor gerir a lavagem da louça.
Os diferentes programas propostos, o 
programa que estiver em curso, a duração, 
o tempo restante ou ainda a hora de fim 
do programa, aparecem claramente em 
LEDs brancos no ecrã rétro-iluminado ou 
no visor digital.

Função partida diferida: uma vez 
programado, o aparelho começa a 
funcionar no momento previsto, entre 1 e 
24 horas mais tarde.

Função pastilhas 
multifunções.
Se a dureza da água o permitir, a 
máquina adapta automaticamente todos 
os programas de lavagem e de secagem, 
qualquer que seja o programa escolhido, 
com a finalidade de otimizar a ação das 
pastilhas.
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Aquablock: a segurança 
para uma absoluta 
serenidade.
A proteção é total com Aquablock,  
que compreende os sistemas  
anti-transbordamento e anti fugas e um 
sistema de corte elétrico da chegada  
da água.

Spotlight: elegância na 
maior descrição.
No fim do programa de lavagem, uma 
luz – Spotlight - informa que o programa 
está terminado.

Cesto inferior com picotes rebatíveis.
Flexibilidade e modularidade no cesto 
inferior permitem a colocação de 
qualquer tipo de louça. Os recipientes 
grandes como tachos e panelas podem 
colocar-se melhor rebatendo os picotes 
situados na parte posterior.

Arrumação 
inovadora e modulável
com capacidade 
para louça 
de até 14 pessoas.
Espaço Mezannine, o terceiro cesto  
dos modelos com capacidade  
para 14 pessoas: uma modularidade  
de arrumação interior engenhosa 
permite colocar todo o tipo de louça  
e utensílios; os laterais podem recolher 
para poder colocar copos altos com pé, 
assegurando uma lavagem perfeita  
e segura.

Cesto superior regulável em altura 
mesmo quando carregado.
É especialmente útil para colocar pratos 
grandes ou outros utensílios volumosos 
situados na parte inferior mas que 
necessitam de espaço em altura. Basta 
levantar suavemente os laterais nos 
encaixes. A arrumação do cesto é ainda 
facilitada graças aos seus suportes 
rebatíveis.

Posição baixa

Posição alta
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Spotlight

DVH1444J | 575,00€*

MÁQUINA DE LOUÇA 60CM 14 PESSOAS
DVH1444J

Espaço Mezannine, o terceiro cesto dos modelos com 
capacidade para 14 pessoas: uma modularidade de 
arrumação interior engenhosa permite colocar todo o 
tipo de louça e utensílios; os laterais podem recolher 
para poder colocar copos altos com pé, assegurando 
uma lavagem perfeita e segura.

 Totalmente integrável
 Energia A++, secagem A, 44 dB(A)
 Consumo de 2 800 litros por ano = 10L/ciclo
 14 talheres
 Programador rétro-iluminado com teclas sensitivas
 Secagem por convecção ativa
 Partida diferida 1 a 12h

Cesto superior regulável em altura mesmo carregado
6 programas: Boost, Normal, Eco, Copos, 60 min, Rápido
6 temperaturas
Opções: Secagem +
Segurança Aquasafe
Pastilhas multifunções
Encastre (mm): A 820-870 x L 600 x P 580

MÁQUINAS DE LOUÇA TOTALMENTE  
INTEGRÁVEIS E INTEGRÁVEIS

DVH1344J | 670,00€*

MÁQUINA DE LOUÇA 60CM 13 PESSOAS
DVH1344J

Sinais distintivos: interior modulável com duas zonas 
de lavagem e programa de meia carga em cesto 
à escolha. Uma opção que confere flexibilidade 
máxima, eficácia sob medida e economia de energia.

 Totalmente integrável
 Energia A++, secagem A, 44 dB(A)
 Consumo de 2 800 litros por ano = 10L/ciclo
 13 talheres
 Programador rétro-iluminado com teclas sensitivas
 Visor digital LED branco
 Secagem por convecção ativa
  Partida diferida 1 a 24h com indicação de tempo 
restante
 Meia carga com escolha de cesto inferior ou superior
 Spotlight, visor de fim de ciclo

Cesto superior regulável em altura mesmo carregado
Cesto superior com suportes rebatíveis 
Cesto inferior modulável com picotes posteriores rebatíveis
7 programas: ICS+, Boost, Normal, Eco, Copos, Quotidiano 
90 min, Rápido
5 temperaturas
Opções: Enxaguamento +, Secagem +, Express
Segurança Aquablock
Pastilhas multifunções
Encastre (mm): A 820-870 x L 600 x P 580

* Euros sem IVA
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MÁQUINA DE LOUÇA 60CM 13 PESSOAS
DVH1342X

Inteligência, eficácia sob medida, flexibilidade, 
sentido de economia: qualidades notáveis para uma 
máquina com ICS+, Boost e meia carga.

 Integrável
 Energia A++, secagem A, 42 dB(A)
 Consumo de 2 800 litros por ano = 10L/ciclo
 13 talheres
 Programador rétro-iluminado com teclas sensitivas
 Visor digital branco
 Secagem ventilada
  Partida diferida 1 a 24h com indicação de tempo 
restante
 Meia carga com escolha de cesto inferior ou superior

Cesto superior regulável em altura mesmo carregado
Cesto superior com suportes rebatíveis 
Cesto inferior modulável com picotes posteriores rebatíveis
7 programas: ICS+, Boost, Normal, Eco, Copos, Quotidiano 
90 min, Rápido
5 temperaturas
Opções: Enxaguamento +, Secagem +, Express
Segurança Aquablock
Pastilhas multifunções
Encastre (mm): A 820-870 x L 600 x P 580

MÁQUINAS DE LOUÇA TOTALMENTE  
INTEGRÁVEIS E INTEGRÁVEIS

DVH1342B | ABSOLUTE BLACK
798,00€*

DVH1342X | PLATINUM | 821,00€*

* Euros sem IVA

DVH1044X | PLATINUM | 661,00€*

DVH1044J | 638,00€*

MÁQUINA DE LOUÇA 45CM 10 PESSOAS
DVH1044X

Com menos 15 cm de largura, em nada se altera o 
design ou a alta tecnologia disponível: programas 
inteligentes, arrumação modulável, performances de 
lavagem. Está à medida das mais altas exigências em 
pequenos espaços.

 Integrável
 Energia A++, secagem A, 44 dB(A)
 Consumo de 2 240 litros por ano = 8L/ciclo
 10 talheres
 Visor LCD com dígitos e LED brancos
 Secagem por convecção ativa
 Partida diferida 1 a 24h com indicação de tempo restante
 Meia carga com escolha de cesto inferior ou superior

Cesto superior regulável em altura mesmo carregado
Cesto superior com suportes rebatíveis
Cesto inferior modulável com picotes posteriores rebatíveis
8 programas: ICS+, Boost, Normal, Eco, Copos, Quotidiano 
90 min, Rápido, Pré-lavagem
5 temperaturas
Opções: Enxaguamento +, Secagem +, Express
Segurança Aquablock
Pastilhas multifunções
Encastre (mm): A 820-870 x L 450 x P 580
Também disponível em integração total – DVH1044J com 
visor de fim de ciclo Spotlight e sem opção Express
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MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA TOTALMENTE  
INTEGRÁVEIS 60CM

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA TOTALMENTE 
INTEGRÁVEL 60CM
DLZ814I

Para uma colocação discreta, escondida numa 
porta decorativa e equipada com as prestações 
necessárias para cuidar da roupa ao máximo. A sua 
generosa capacidade comporta uma larga gama de 
programas de lavagem e opções, para alcançar um 
nível de performance de classificação energética 
A+++.

  Carga frontal – máquina de lavar roupa 60cm
  Capacidade: 8kg
  Velocidade de centrifugação: 1400rpm/min =  
Eficiência A
  Classificação energética A+++
  Programador LCD com partida diferida 23h e indicador 
de tempo restante

Capacidade variável automática
15 programas
Tambor inox
Pés ajustáveis em altura
Sistema anti espuma, anti balanceamento
Consumo: 9850L/ano
Nível de ruído: 61dB(A) em lavagem e 79dB(A) em 
centrifugação
Encastre (mm): A 825 x L 600 x P 600

DLZ814I | PURE WHITE | 809,00€*

* Euros sem IVA
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MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR TOTALMENTE  
INTEGRÁVEIS 60CM

MÁQUINA DE LAVAR E SECAR ROUPA 
TOTALMENTE INTEGRÁVEL 60CM
DLZ8514I

Tire partido das performances desta máquina 2 
em 1, que passa perfeitamente despercebida na 
sua cozinha. A sua generosa capacidade comporta 
uma larga gama de programas de lavagem e 
opções, para alcançar um nível de performance 
máximo.

  Carga frontal – máquina de lavar e secar roupa 60cm
  Capacidade: 8kg de lavagem, 5kg de secagem
  Velocidade de centrifugação: 1400rpm/min =  
Eficiência A
  Classificação energética A
  Programador LCD com partida diferida 23h e indicador 
de tempo restante

Capacidade variável automática
15 programas
Tambor inox
Pés ajustáveis em altura
Sistema anti espuma, anti balanceamento
Consumo: 23.600L/ano
Nível de ruído: 56dB(A) em lavagem e 77dB(A) em 
centrifugação
Encastre (mm): A 825 x L 600 x P 600

DLZ8514I | PURE WHITE | 946,00€*

* Euros sem IVA
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FRIO
94 • Frio encastrável

96 • Combinados Encastráveis

97 • Frio Encastrável de Uma Porta

98 • Frigoríficos Sob Plano de Trabalho 

99 • Frigoríficos Americanos





PERFORMANCE COM 
ASSINATURA DE DIETRICH



Sistemas de frio com classificação 
A++: garantem um consumo energético 
mínimo. 
Alguns aparelhos de frio da Coleção De Dietrich são 
extremamente eficientes em termos de economia de energia, 
obtendo a classificação A++.

Frio ventilado: garante uma conservação 
ótima.
O sistema de ventilação que equipa certos frigoríficos da 
coleção De Dietrich faz circular o ar em permanência e 
difunde o frio de forma homogénea. Assim, todos os alimentos 
beneficiam de uma conservação ideal, onde quer que estejam 
arrumados.

A eletrónica para um controlo perfeito 
do frio.
Certos modelos da gama estão equipados com um regulador 
eletrónico para assegurar a conservação dos alimentos à 
temperatura ótima. Uma sonda eletrónica assegura que o 
interior se mantenha com um frio constante. A sua função Super 
Refrigeração permite impulsionar a colocação da temperatura 
dos alimentos frescos após a sua compra, no estrito respeito da 
cadeia de frio.

Iluminação 
Todos os equipamentos da Coleção estão equipados com 
iluminação LED para assegurar uma ótima visibilidade dentro do 
aparelho.

Equipamento interior funcional e 
completo.
As prateleiras em vidro comprovam a elegância e o espírito 
prático: asseguram uma perfeita estabilidade e respeitam as 
todas exigências de higiene.

Equipados com vários compartimentos de porta com 
acabamentos cromados, possuem uma contra porta com 
um espaço totalmente modulável para dispor à sua vontade, 
frascos de condimentos, especiarias finas… e manter as maiores 
garrafas.

Um arco cromado astucioso situado sob as prateleiras constitui 
um espaço adicional para as garrafas.

Um compartimento deslizante sob a prateleira é removível e 
ideal para conservar queijo, por exemplo.

Compartimentos para frescos: preservam o sabor e os valores 
nutricionais dos alimentos frescos, permitindo mantê-los até três 
vezes mais tempo.

Frigorífico estilo americano: inclui uma gaveta Cool Box com 
uma regulação de temperatura entre 0ºC e 3ºC para melhor 
preservar a carne e o peixe. O congelador dispõe de uma 
arrumação interior espaçosa e pelo exterior um distribuidor 
de água fria, limpa e filtrada assim como de gelo em cubos ou 
picado.

De abordagem sofisticada para preservar a frescura  
e sabor dos alimentos, com espaços generosos de arrumação,  

a De Dietrich possui uma gama variada de escolha.
Vidro transparente com apontamentos metálicos dos acessórios,  

espaços equipados com astúcia, controlo eletrónico da temperatura…  
os aparelhos de frio De Dietrich são ideais para a sua cozinha.

FRIO ENCASTRÁVEL
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COMBINADO ENCASTRÁVEL
DRN772LJ

De classificação A+ será adaptável a todas as suas 
necessidades, preservando e congelando os pratos mais 
delicados, combinando funcionalidade e uma arrumação 
excecional com a mais alta sofisticação.

 Combinado de encastre 248 litros
 Display eletrónico de controlo
 Frio No Frost no congelador
 Classe energética A+
 Iluminação LED
 Nicho 178cm – Sistema de fixação por corrediças
 Descongelação automática

Frigorífico 180 litros
4 prateleiras em vidro Securit
3 compartimentos de porta
Gaveta para legumes (4ºC) com controlo de humidade
Gaveta Fresh (3ºC)
Arrumação interior modulável
Congelador 4* 68 litros
No Frost
Gaveta Big Box
Autonomia 14 horas
Poder de congelação 8kg/24 h
Medidas exteriores (mm): A 1,775 x L 540 x P 545DRN772LJ | 1.208,00€*

COMBINADOS ENCASTRÁVEIS

* Euros sem IVA

Sistema de fixação por corrediças
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CONGELADOR
DFU772MJ

Com classificação A+, congela todos os alimentos 
nas melhores condições.

 Uma porta 212 litros
 No Frost
 Classe energética A+
 Iluminação LED
 Nicho 178cm – fixação por corrediças

Alarme de temperatura e abertura de porta
7 compartimentos (5 gavetas incluindo 1 Big Box)
Autonomia 20 horas
Poder de congelação 10kg/24 h
Medidas exteriores (mm): A 1,775 x L 540 x P 545

DFU772MJ| 1.254,00€*

FRIGORÍFICO
DRL772MJ

Preserva os alimentos nas melhores condições de 
frio dispondo de uma capacidade de arrumação 
fora de série.

 Uma porta 301 litros
 Controlo eletrónico
 Frio circular
 Classe energética A+
 Iluminação LED
 Nicho 178cm – fixação por corrediças

4 prateleiras em vidro Securit 
6 compartimentos de porta 
Arrumação interior modulável
Gaveta para legumes (4ºC) com controlo de humidade
Gaveta Fresh (3ºC)
Medidas exteriores (mm): A 1,775 x L 540 x P 545

DRL772MJ | 866,00€*

SIDE BY SIDE ENCASTRÁVEL

* Euros sem IVA
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DRS604MU | 679,00€*

Fixação por pantógrafo

Gaveta de legumes ergonómica

UMA PORTA
DRS1124J

O ar frio circular e o sistema eletrónico interior da 
temperatura preservam os alimentos em condições 
ótimas, qualquer que seja o nível em que os 
coloque.

 Uma porta integrável 199 litros
 Frio circular
 Classe energética A+
 Iluminação LED
 Nicho 122cm – fixação por pantógrafo
 Ajuste e regulação eletrónica da temperatura
 Função super refrigeração
 Descongelação automática

Frigorífico 182 litros
2 prateleiras em vidro Securit + 2 meias prateleiras
Compartimento deslizante e removível sob prateleira
4 compartimentos de porta 
Arrumação interior modulável
Alarme de abertura de porta
Congelador 4*: 17 litros
Autonomia 12 horas
Poder de congelação 2kg/24 h
Medidas exteriores (mm): A 1,225 x L 540 x P 545

Também disponível em classe A++ e fixação por 
corrediças sob a referência DRS1202J | 634,00*

SOB O PLANO DE TRABALHO
DRS604MU

Perfeito para instalação sob o plano de trabalho, 
combina excelente eficiência energética com um 
espaço de arrumação muito funcional permitindo 
maximizar o interior e possui ainda um congelador 4*.

 Sob o plano de trabalho 126 litros
 Classe energética A++
 Iluminação LED
 Nicho 82-89cm – fixação por pantógrafo
 Dobradiça de grande abertura
 Descongelação automática
 Nível de ruído 39dB(A)

Frigorífico 105 litros
1 prateleira em vidro Securit + 1 meia prateleira
Compartimento de porta ajustável em altura
Arrumação interior modulável
Gaveta de legumes ergonómica com prateleira de vidro 
no topo
1 compartimento multi usos ovos/gelo
Congelador 4*: 21 litros
Autonomia 12 horas
Poder de congelação 2kg/24 h
Medidas exteriores (mm): A 820 x L 596 x P 545

DRS1124J | 634,00€*

FRIGORÍFICOS ENCASTRÁVEIS DE UMA PORTA  
E SOB PLANO DE TRABALHO

* Euros sem IVA
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FRIGORÍFICOS AMERICANOS

FRIGORÍFICO AMERICANO
DKA866X 

Portas em inox, No Frost Total, classe A+, gestão 
eletrónica da temperatura, interior modulável e 
muito espaçoso, distribuidor de água fresca, gelo 
em cubos e picado. Ao estilo do frio americano com 
assinatura De Dietrich.

 Portas inox
 504 litros
 Total No Frost
 Classe energética A+
  Distribuidor automático de água, gelo picado e em 
cubos
 Classe climática SN-T

Frigorífico No Frost: 334 litros
Super refrigeração
Arrumação interior modulável
Prateleiras em vidro
Gaveta Cool Box
2 gavetas de legumes
Congelador 4* No Frost: 170 litros
Super congelação
Prateleiras em vidro
Iluminação interior
Autonomia 5 horas
Poder de congelação 10kg/24 horas
Medidas sem o puxador (mm): A 1,790 x L 905 x P 680
Medidas com o puxador (mm): A 1 790 x L 905 x P 705

* Euros sem IVA
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DKA866X | PLATINUM | 
2.736,00€*
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ACESSÓRIOS DE DIETRICH

REFERÊNCIAS DESIGNAÇÃO CÓDIGO EAN EUROS SEM IVA

FORNOS

6KC-BET Guia telescópica 1 nível para forno 45 cm 841 388 016 407 6 82,00
KITVAPIX Duplo nível inox para forno a vapor 366 076 754 805 3 129,00
PLACAS

DAI7002S Grill para placas de indução horiZone Play 366 076 796 611 6 160,00
DAI7003S Plancha  para placas de indução horiZone Play 366 076 796 622 2 148,00
EXAUSTORES

RE512AE1 Defletor de ar e kit para filtro carvão para DHP7612X 366 076 796 411 2 27,00

RE204AE1 Defletor de ar e kit para filtro carvão para DHP7912X / DHB7952X /   
DHB7952W / DHB7952G / DHB7232X 366 076 796 412 9 27,00

AFC-33 Filtro de carvão para DHT1146 841 388 020 731 5 40,00
AFC-92 Filtro de carvão para DHV7962 841 388 021 148 0 40,00
AFC-200 Filtro de carvão para DHG1136X 841 388 007 198 5 38,00
AH4063U2 Filtro de carvão para DHG576 / DHG577 366 076 795 988 0 22,00
AH4066F1 Filtro de carvão para DHT6905X 349 672 410 107 4 45,00
AK204AE1 Filtro de carvão para DHP7912X / DHB7952 / DHB7232X 366 076 730 217 4 47,00
AK512AE1 Filtro de carvão para DHP7612X 366 076 752 678 5 42,00
AK700AE1 Filtro de carvão para DHD7961B / DHD7960B 366 076 754 979 1 40,00
AK912AE1 Filtro de carvão para DHD7261B 366 076 756 760 3 45,00
DHK307AP1 Filtro de carvão para DHT1156X 366 076 750 620 6 42,00
AK800AE1 Filtro de carvão para DHD7561B 366 076 796 535 5 40,00
AK7173AE1 Filtro de carvão para DHL7173X 366 076 796 589 8 62,00
ATC-646X Prolongamento chaminé para DHB7952 841 388 018 688 7 82,00
ATC-649X Prolongamento chaminé para DHB7232X 841 388 018 687 0 82,00
RHD600XE1 Prolongamento chaminé para DHP7612X / DHP7912X 366 076 751 296 2 82,00
RHD119X Chaminé para DHV7962 366 076 792 295 2 129,00
CHD159X Painel Mural para DHV7962 366 076 792 384 3 155,00
CHD176X Painel Mural para todos os murais 60 cm (exceto os periféricos) 366 076 792 381 2 141,00
CHD179X Painel Mural para todos os murais 90 cm (exceto os periféricos) 366 076 792 382 9 188,00
DHK320XP1 Painel Mural para DHB7232X 366 076 950 431 6 218,00
DHK900 Kit de instalação do motor para DHD7961B / DHD7960B / DHD7561B / DHD7261B 366 076 756 787 0 117,00
DHK9000 Motor separado para DHD7960B 366 076 754 689 9 319,00
DHK8000 Motor separado para DHD7960B 366 076 796 581 2 752,00
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FORNOS 60CM

REFERÊNCIAS

Platinum DOP7785X DOP7574X DOP7350X DOC7360X DOP7230X DOE7220X

Pure White - DOP7574W DOP7350W - - -

Absolute Black DOP7785A DOP7574A DOP7350A - - -

Iron Grey - DOP7574G DOP7350G - - -

FICHA DE PRODUTO

Classe energética A+ A+ A+ A A+ A

Index classe energética (EEI) 81.7 81.7 81.7 105.1 81.7 105.1

Consumo energia por ciclo em função 
convecção- tradicional (kWh) (1) 0.7 0.7 0.7 0.9 0.7 0.9

Consumo energia por ciclo em função 
calor giratório (kWh) (1) 1 1 1 1.23 1 1.23

Consumo em modo espera (W) (2) 0.78 0.99 0.6 0.6 0.6 0.51

Volume útil da cavidade (litros) 73 73 73 73 73 73

Número de cavidades 1 1 1 1 1 1

Tipo de aparelho Simples Simples Simples Simples Simples Simples

Fonte de calor Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica

CARACTERÍSTICAS

Tipo de cozedura Multifunções  
Plus 

Multifunções  
Plus 

Multifunções  
Plus 

Multifunções  
Plus 

Multifunções  
Plus 

Multifunções  
Plus 

Número de posições de cozedura 12 incluindo Pão 12 incluindo Pão 11 incluindo Pão 12 incluindo Pão 9 incluindo  
Manter Quente

8 incluindo  
Manter Quente

Modo de limpeza Pirólise/3 Pirólise/3 Pirólise/3 Catálise Pirólise/3 Manual

Pyro Control Sim Sim Não Não Não Não

Tipo de comandos Botão + sensitivos Botão + sensitivos Botão Botão Botão Botão

Tipo de visor TFT cores 6" TFT cores 5" LED Branco LED Branco LED Branco LED Branco

Preconização de temperatura Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Preconização da altura do prato Sim Sim Sim Sim Não Não

Menu Expert 12 funções 12 funções 11 funções 12 funções 9 funções 8 funções 

Modo Pastelaria Francesa 14 receitas - - - - -

Guia culinário 50 receitas 35 receitas 15 receitas 35 receitas - -

Modo Chef 15 pratos 9 pratos - - - -

Cozedura baixa temperatura 10 pratos 10 pratos 10 pratos 10 pratos 10 pratos -

Funções Secagem / Shabbat Sim/Sim Sim/Sim Sim/- Sim/- -/- -/-

Conforto
Grill variável  
4 potências

Grill variável  
4 potências

Grill variável  
4 potências

Grill variável  
4 potências

Grill variável  
4 potências Grill variável

Sistema auto stop / bloqueio dos comandos Sim/Sim Sim/Sim Sim/Sim Sim/Sim Sim/Sim Sim/Sim

FORNO

Porta Fria - 4 vidros Fria - 4 vidros Fria - 4 vidros Ventilada - 2 vidros Fria - 4 vidros Ventilada - 2 vidros

Contra porta Totalmente vidro  
desmontável

Totalmente vidro  
desmontável

Totalmente vidro  
desmontável

Totalmente vidro  
desmontável

Totalmente vidro  
desmontável

Totalmente vidro  
desmontável

Iluminação superior esquerda Halogéneo 25W Halogéneo 25W Halogéneo 25W Halogéneo 25W Halogéneo 25W Halogéneo 25W 

Grill 2,100W 1,800W 2,100W 1,800W 2,100W 1,800W 

EQUIPAMENTO

Níveis de grelhas 6 cromados 6 cromados 6 cromados 6 cromados 6 cromados 6 cromados

Guias telescópicas 1 nível 1 nível 1 nível 1 nível - 1 nível

Grelhas ajustáveis ao tabuleiro fundo Sim Sim Sim Não Não Não

Grelhas segurança 2 2 2 2 2 2

Tabuleiro fundo 45 cm 1 1 1 1 1 1

Fecho de porta Soft Close Sim Sim Sim Sim Sim Sim

DIMENSÕES – PESO

Nicho de encastre AxLxP (mm) 585x560x555 585x560x555 585x560x555 585x560x555 585x560x555 585x560x555

Produto AxLxP (mm) 592x592x609 592x592x609 592x592x609 592x592x609 592x592x609 592x592x609

Embalagem AxLxP (mm) 670x640x660 670x640x660 670x640x660 670x640x660 670x640x660 670x640x660

Peso líquido (kg) / Peso bruto (kg) 36.6/38 36.6/38 36.6/38 35.7/37 36.6/38 36.6/38

Fornecido com cabo sem ficha Sim 130cm Sim 130cm Sim 130cm Sim 130cm Sim 130cm Sim 130cm

Ligação 220-240V/ 
50Hz/16A 

220-240V/ 
50Hz/16A 

220-240V/ 
50Hz/16A 

220-240V/ 
50Hz/16A

220-240V/ 
50HZ/16A

220-240V/ 
50HZ/16A 

CÓDIGO EAN

Platinum 366 076 796 140 1 366 076 796 691 8 366 076 796 123 4 366 076 796 133 3 366 076 796 134 0 366 076 796 122 7

Pure White - 366 076 796 693 2 366 076 796 124 1 - - -

Absolute Black 366 076 796 141 8 366 076 796 694 9 366 076 796 135 7 - - -

Iron Grey - 366 076 796 692 5 366 076 796 704 5 - - -

(1) Em conformidade com os procedimentos de ensaios da Norma EN-50304 (2009).
(2) Consumo energia em modo espera segundo a Norma EN 50564.
(3) Segundo a Norma EN60350.
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FORNOS 60CM

FIXAÇÃO NUM NICHO DE ENCASTRE

Este aparelho foi previsto para ser encastrado num móvel. 
As dimensões do nicho de encastre são aplicadas a cada aparelho. 
O revestimento do móvel assim como as colas usadas no mesmo devem ser resistentes ao calor para evitar 
qualquer deterioração. 
É indispensável respeitar, não só a sua instalação, como fixar o aparelho ao nicho de encastre por meio dos 
parafusos fornecidos. 
Os orifícios de fixação situados nos laterais ficam acessíveis assim que a porta do forno está aberta.
Todos os fornos simples podem ser instalados quer em coluna, quer sob o plano de trabalho sem qualquer 
ventilação particular, salvo no caso de ser encastrado por cima de um aparelho de frio. 
Neste caso, ambos os aparelhos devem obrigatoriamente estar separados por uma tábua de madeira, sendo 
que esta não pode obstruir o espaço por trás do móvel num mínimo de 50 mm, para a ventilação do frigorífico.

CONSELHOS DE INSTALAÇÃO

Nicho A

Nicho B
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FORNOS 45CM

REFERÊNCIAS MULTIFUNÇÕES PLUS VAPOR

Platinum DKP7320X DKV7340X

Absolute Black DKP7320A -

FICHA DE PRODUTO

Classe energética A -

Index classe energética (EEI) 100.3 -

Consumo energia por ciclo em função 
convecção- tradicional (kWh) 0.72 -

Consumo energia por ciclo em função 
calor giratório (kWh) (1) 1.01 -

Consumo em modo espera (W) (2) 0.6 0.6

Volume útil da cavidade (litros) 40 29

Número de cavidades 1 1

Tipo de aparelho Simples Vapor

Fonte de calor Elétrica Elétrica

CARACTERÍSTICAS

Tipo de cozedura Multifunções Plus Cozedura Vapor

Modo de limpeza Pyro turbo - 2 ciclos Manual

Tipo de comandos Botão Botão

Programador LCD LED Branco LED Branco

Preconização de temperatura Sim + altura prato Sim

Número de posições de cozedura 10 incluindo Pão 8 posições vapor de 
55°C to 100°C

Guia culinário 15 receitas 28 receitas

Modo secagem - -

FORNO

Porta Fria Sim -

Grill (W) 1,750 -

Calor giratório (w) 1,300 -

Resistência inferior (w) 1,200 -

Gerador de vapor (w) - 1,600

Contra porta totalmente vidro Plana desmontável -

Iluminação superior esquerda Halogéneo 25W Direita 15W

Sistema auto stop / bloqueio dos 
comandos Sim/Sim Sim/Sim 

Conforto: grill variável 4 potências Sim -

Reservatório de água - 1 litro - removível

EQUIPAMENTO

Níveis de grelhas 3 cromados -

Grelhas 1 segurança 1

Tabuleiro fundo 45 cm 1 -

Tabuleiro de cozinhar a vapor - 1 conjunto pratos para vapor

Prato de vidro - - 
DIMENSÕES – PESO

Nicho de encastre AxLxP (mm) 450x560x550 450x560x550

Produto com puxador AxLxP (mm) 456x592x575 445x592x400

Cavidade AxLxP (mm) 226x426x415 220x390x330

Embalagem AxLxP (mm) 550x660x700 570x679x577

Peso líquido (kg) / Peso bruto (kg) 34/37 24/25

Fornecido com cabo sem ficha Sim 150cm Sim 130cm

Ligação 220-240V/50Hz/16A 220-240V/50Hz/10A

CÓDIGO EAN

Platinum 366 076 796 150 0 366 076 796 177 7

Absolute Black 366 076 796 920 9 -
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MICRO-ONDAS

REFERÊNCIAS COMBINADO/45CM SOLO/45CM SOLO/45CM GRILL SOLO

Platinum DKC7340X DKE7335X DKE7220X DMG7129X DME7121X

Pure White DKC7340W DKE7335W - - DME7121W

Absolute Black DKC7340A DKE7335A - - DME7121A

Iron Grey DKC7340G - - - -

CARACTERÍSTICAS

Tipo de visor LED Branco LED Branco LED Branco LED Branco LED Branco

Porta abatível Sim Sim Sim - -

Volume (litros) 40 40 40 26 26

Potência MO (W) 1,000 1,000 1,000 900 900

Calor giratório (W) 1,700 - - - -

Grill rebatível (W) 1,750 - - - -

Grill Quartzo (W) - - - 1,200 -

Número de posições do grill 4 - - 3 -

Número de memórias 3 3 3 3 3

Quattro System Sim Sim Sim Sim Sim

4 saídas de ondas / repartidor de 
ondas Sim/Sim Sim/Sim Sim/Sim Sim/Sim Sim/Sim

Programa Speed Defrost 3 3 2 4 4

Prato giratório integrado  
e desengatável (cm) 36 36 36 30 30

Iluminação com a abertura da porta Sim Sim Sim Sim Sim

Lâmpada 1x25W 1x25W 1x25W 1x25W 1x25W

Cavidade Esmaltada Esmaltada Esmaltada Inox Inox

Cozedura e aquecimento em 2 níveis Sim Sim Sim Sim -

Modos de cozedura Grill/micro-ondas/CG Micro-ondas Micro-ondas Grill/micro-ondas Micro-ondas

Modos de cozedura em combinado Grill + micro-ondas 
/CG + micro-ondas - - - -

Número de posições cozedura 10 10 10 6 6

Cozedura automática 14 pratos 4 pratos 2 pratos 2 pratos 2 pratos

Livro de receitas Sim - - - -

EQUIPAMENTO

Prato vidro 1 - - - -

Prato pizza - - - 1 -

Prateleira 1 1 1 1 dobrável -
PAINEL DE COMANDOS

Programação eletrónica Tempo/Peso/Fun-
ção/Tipo prato

Tempo/Peso/Fun-
ção/Tipo prato

Tempo/Peso/Fun-
ção/Tipo prato Sim Sim

Partida diferida Sim Sim Sim - -

Temporizador 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 

DIMENSÕES – PESO

Nicho de encastre AxLxP (mm) 450x560x550 450x560x550 450x560x550 380x560x550 380x560x550 

Cavidade AxLxP (mm) 226x420x415 226x420x415 226x420x415 210x350x351.4 210x350x351.4 

Produto AxLxP (mm) 456x592x575 456x592x575 456x592x575 390x592x480 390x592x480

Embalagem AxLxP (mm) 550x670x700 550x660x700 550x670x700 470x650x500 470x650x500

Peso líquido (kg) / Peso bruto (kg) 39/43 33/37 33/37 24/26 22/24

Fornecido com cabo Sim 125cm Sim 125cm Sim 125cm Sim 125cm Sim 125cm

Ligação 220-240V/50Hz/16A 220-240V/50Hz/10A 220-240V/50Hz/10A 220-240V/50Hz/16A 220-240V/50Hz/10A 

Totalmente integrável - - - Sim Sim

CÓDIGO EAN

Platinum 366 076 796 429 7 366 076 796 146 3 366 076 796 147 0 366 076 796 182 1 366 076 796 179 1

Pure White 366 076 796 148 7 366 076 796 487 7 - - 366 076 796 180 7

Absolute Black 366 076 796 176 0 366 076 796 644 4 - - 366 076 796 181 4

Iron Grey 366 076 796 149 4 - - - -
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MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO COLEÇÃO 45

REFERÊNCIAS

Platinum DKD7400X
Absolute Black DKD7400A

FUNÇÕES

Botão on / off Sim

Botão seleção uma ou duas chávenas Sim

Botão para café moído Sim

Botão distribuição café Sim

Botão distribuição água ou vapor Sim

Botão para o vapor Sim

Indicador alarme para o nível de café Sim

Indicador alarme para o nível de água Sim

Função Capuccino Sim

PROGRAMAÇÃO

Regulação da dose de café (curto, 
médio, longo) Sim

Regulação da quantidade de café 
por chávena Sim

Regulação da temperatura do café Sim

Regulação da quantidade de água 
conforme o tamanho da chávena Sim

Regulação da temperatura da água Sim

Regulação da temperatura do vapor Sim

Regulação da moagem do café Sim

CARACTERÍSTICAS 

Modo de limpeza Manual

Potência da bomba (W) 50

Potência da caldeira de café (W) 1,200

Potência da caldeira a vapor (W) 1,000

Pressão da bomba 15 bar

Capacidade do reservatório de água 1.8L

Capacidade do reservatório de café 0.200kg

Tempo de aquecimento 1’40"

Potência total para ligação nd

DIMENSÕES – PESO

Nicho de encastre AxLxP (mm) 450x560x550

Produto AxLxP (mm) 455x595x330

Embalagem AxLxP (mm) 540x660x510

Peso líquido (kg) / Peso bruto (kg) 25/29

Fornecida com cabo Sim

Ligação 220-240V/50-60Hz

CÓDIGO EAN

Platinum 366 076 796 178 4

Absolute Black 366 076 796 738 0

DKD7400X/A
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GAVETAS DE AQUECIMENTO

REFERÊNCIAS

Absolute black DWD7400B
Pure white DWD7400W

Iron grey DWD7400G

FUNÇÕES

Altura 14cm

Função Manter quente

Sistema de abertura Push pull

Volume 24L

Temperatura De 30°C a 70°C

DIMENSÕES – PESO

Nicho de encastre AxLxP (mm) 140x560x550

Embalagem AxLxP (mm) 200x680x680

Peso líquido (kg) / Peso bruto (kg) 16.3/17.5

Fornecida com cabo Sim

Ligação 220-240V/50-60Hz

CÓDIGO EAN

Absolute black 366 076 796 416 7

Pure white 366 076 796 417 4

Iron grey 366 076 796 737 3

DWD7400B/W/G
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PLACAS DE INDUÇÃO 80cm e 90cm

REFERÊNCIAS 90CM 90CM 90CM -  
ENCASTRE FACEADO

90CM -  
ENCASTRE FACEADO

80CM -  
ENCASTRE FACEADO

horiZone piano 3 zonas horiZone 1 zona horiZone 1 zona horiZone Indução
- horiZone Play - - -

Absolute Black/perfil inox DTIM1000C - - - -
Platinum/perfil inox - - DPI7766XP DPI7965X DPI7870X
Platinum/2 perfis inox (horiZone Play) - DPI7969XS - - -
NÚMERO DE ZONAS

Indução
Zona 100% livre - aco-
moda até 5 recipientes 

ao mesmo tempo
6 4 - 4

Espaço zona livre horiZone 40x23cm - 3 divisíveis em 2 zonas 1 divisível em 2 zonas 1 divisível em 2 zonas -
CARACTERÍSTICAS
Visor TACTILIUM 250,000 cores - - - -
Superfície vidro vitrocerâmico Sim Sim Sim Sim Sim
Comandos sensitivos Sensitivos Sensitivos LED Branca Sensitivos LED Branca Sensitivos LED Branca Sensitivos LED Branca
Modos de cozedura EXPERT - SOLO - PIANO - - - -
POTÊNCIA / DIÂMETRO DAS ZONAS
Zona livre Indução - - - -
Dimensões LxP (cm) 81x40 - - - -
Potência máxima (Booster em W) 10,800 - - - -
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg 193 - - - -
Zona livre esquerda - Indução Indução Indução -
Dimensões LxP (cm) - 40x23 40x23 40x23 -
Potência máxima (Booster em W) - 3,700 5,000 3,700 -
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg - 180.2 179.7 180.2 -
Posterior esquerda - - - - Indução
Diâmetro (cm) - - - - 23
Potência máxima (Booster em W) - - - - 3,700
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg - - - - 170.2
Anterior esquerda - - - - Indução
Diâmetro (cm) - - - - 16
Potência máxima (Booster em W) - - - - 2,400
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg - - - - 175.1
Zona livre direita - Indução - - -
Dimensões LxP (cm) - 40x23 - - -
Potência máxima (Booster em W) - 3,700 - - -
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg - 180.2 - - -
Direita - - Indução - -
Diâmetro (cm) - - 23 - -
Potência máxima (Booster em W) - - 3,700 - -
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg - - 170.2 - -
Central - Indução Indução Indução Indução
Diâmetro (cm) - 40x23 16 28 28
Potência máxima (Booster em W) - 3,700 2,400 3,700 3,700
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg - 180.2 175.1 168.3 168.3
Posterior direita - - - Indução -
Diâmetro (cm) - - - 23 -
Potência máxima (Booster em W) - - - 3,700 -
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg - - - 170.2 -
Anterior direita - - - Indução Indução
Diâmetro (cm) - - - 16 16
Potência máxima (Booster em W) - - - 2,400 2,400
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg - - - 175.1 175.1
Consumo elétrico total (EC) em Wh/kg 193 180.2 175 171.5 172.2
PROGRAMAÇÃO
Número de posições de cozedura 16 20 20 20 20
Acessos diretos ajustáveis e programáveis 
(por zona) Múltiplos Manter quente  

- Ferver - Selar - Boost
Manter quente  

- Ferver - Selar - Boost
Manter quente  

- Ferver - Selar - Boost
Manter quente  

- Ferver - Selar - Boost
Temporizadores acesso direto (por zona) Até 5 6 4 4 4
Número de temporizadores (1 a 99 minutos) - 6 4 5 4
Função Boost Sim Sim Sim Sim Sim
Função Elapsed Time Sim Sim Sim Sim Sim
Função Switch - - - - Sim
Função Boil - Sim Sim Sim Sim
Função Start Control Sim - - Sim -
Clean Lock (bloqueio para a limpeza) Sim Sim Sim Sim Sim
Recall - Sim Sim Sim Sim
Deteção automática de recipiente Sim Sim Sim Sim Sim
Função grill/plancha (horiZone Play) - Sim - - -
SEGURANÇA
10 níveis Sim Sim Sim Sim Sim
INSTALAÇÃO
Potência elétrica (W) 10,800 11,100 7,400 11,100 7,400
Fornecida com cabo Sim (x2) Sim (x2) Sim Sim Sim

Ligação 220-240V/ 
50Hz-63A

220-240V/ 
50-60Hz

220-240V/ 
50-60Hz

220-240V/ 
50-60Hz

220-240V/ 
50-60Hz

DIMENSÕES – PESO
Nicho de encastre AxLxP (mm) 90x900x490 60x900x490 60x900x410 60x900x490 60x745x490
Produto AxLxP (mm) 97x930x520 64+4x930x515 64x930x440 64x930x515 64x800x515 
Embalagem AxLxP (mm) 300x1,080x630 300x1,080x630 140x1,150x610 140x1,150x610 170x940x600
Peso líquido/Peso bruto (kg) 30/34 21/23 15/16 18/20 18/20
CÓDIGO EAN
Absolute Black/perfil inox 366 076 757 892 0 - - - -
Platinum/perfil inox - - 366 076 796 242 2 366 076 796 616 1 366 076 796 244 6
Platinum/2 perfil inox (horiZone Play) - 366 076 796 247 7 - - -
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DTIM1000C DPI7969XS - DPI7965X*

POSSÍVEL INSTALAÇÃO 
FACEADA: DPI7766XP - 

DPI7965X*

POSSÍVEL INSTALAÇÃO  
FACEADA: DPI7870X

DPI7766XP DPI7870X
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PLACAS DE INDUÇÃO 65CM

REFERÊNCIAS 65CM 65CM 65CM 65CM 65CM 65CM
horiZone Chef

Tactilium horiZone horiZone - - DuoZone

horiZone Play horiZone Play horiZone Play
Platinum/perfil inox - - - DPI7572X DPI7670X DPI7682X
Pure White/perfil inox - - - - DPI7670W -
Platinum/2 perfis inox (horiZone Play) - DPI7688XS DPI7684XS - - -
Iron Grey - - - - DPI7670G -
Iron Grey/2 perfis inox DPI7698GS - - - - -
NÚMERO DE ZONAS

Indução 4 4 4 3 4 4

Espaço zona livre horiZone 40x23 cm 2 divisíveis em 
2 zonas duo

2 divisíveis em  
2 zonas (2x3,700W) 1 divisível em 2 zonas - - 1 divisível em 2 zonas

CARACTERÍSTICAS

Visor TACTILIUM 
250,000 cores -  -  -  - -

Superfície vidro vitrocerâmico Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Touch Control Sensitivos Sensitivos LED  
Branca

Sensitivos LED  
Branca

Sensitivos LED  
Branca

Sensitivos LED  
Branca

Sensitivos LED  
Branca

POTÊNCIA / DIÂMETRO DAS ZONAS
Zona livre esquerda Indução Indução Indução - - Indução
Dimensões LxP (cm) 40x23 40x23 40x23 - - 37x18
Potência máxima (Booster em W) 3,700 3,700 3,700 - - 3,700
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg 180.1 180.2 180.2 - - 184.3
Posterior esquerda - - - Indução Indução -
Diâmetro (cm) - - - 23 18 -
Potência máxima (Booster em W) - - - 3,700 2,800 -
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg - - - 170.2 169.2 -
Anterior esquerda - - - Indução Indução -
Diâmetro (cm) - - - 16 18 -
Potência máxima (Booster em W) - - - 2,400 2,800 -
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg - - - 175.1 169.2 -
Zona livre direita Indução Indução - - - -
Dimensões LxP (cm) 40x23 40x23 - - - -
Potência máxima (Booster em W) 3,700 3,700 - - - -
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg 180.1 180.2 - - - -
Central direita - - - Indução - -
Dimensões LxP (cm) - - - 28 - -
Potência máxima (Booster em W) - - - 4,000 - -
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg - - - 168.3 - -
Posterior direita - - Indução - Indução Indução
Diâmetro (cm) - - 23 - 23 23
Potência máxima (Booster em W) - - 3,700 - 3,700 3,700
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg - - 170.2 - 170.2 170.2
Anterior direita - - Indução - Indução Indução
Diâmetro (cm) - - 16 - 16 16
Potência máxima (Booster em W) - - 2,400 - 2,400 2,400
Consumo elétrico (EC) em Wh/kg - - 175.1 - 182.5 175.1
Consumo elétrico total (EC) em Wh/kg 180.1 180.2 175.2 171.2 172.8 176.5
PROGRAMAÇÃO
Número de posições de cozedura 16 20 20 20 20 20
Acessos diretos ajustáveis e pro-
gramáveis (por zona) Ferver - Selar - Boost Manter quente -  

Ferver - Selar - Boost
Manter quente -  

Ferver - Selar - Boost
Manter quente -  

Ferver - Selar - Boost
Manter quente -  

Ferver - Selar - Boost
Manter quente -  

Ferver - Selar - Boost
Número de temporizadores  
(1 a 99 minutos) 4 4 4 3 4 4

Temporizadores acesso direto  
(por zona) Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Função Boost Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Função Elapsed Time Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Função Switch Auto Sim Sim Sim Sim Sim
ICS - Sim Sim Sim Sim Sim
Função Boil Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Clean Lock (bloqueio para a limpeza) Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Manter quente Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Recall - Sim Sim Sim Sim Sim
Deteção automática de recipiente Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Função grill/plancha (horiZone Play) Sim Sim Sim - - -
SEGURANÇA
10 níveis Sim Sim Sim Sim Sim Sim
INSTALAÇÃO
Potência elétrica (W) 7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 7,400
Fornecida com cabo Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Ligação 220-240V/50Hz/32A 
400V 2N ~ 16A

220-240V/ 
50-60Hz

220-240V/ 
50-60Hz

220-240V/ 
50-60Hz

220-240V/ 
50-60Hz

220-240V/ 
56-60Hz

DIMENSÕES – PESO
Nicho de encastre AxLxP (mm) 60x560x490 60x560x490 60x560x490 60x560x490 60x560x490 60x560x490
Produto AxLxP (mm) 64+4x650x515 64+4x650x515 64+4x650x515 64x650x515 64x650x515 64x650x515 
Embalagem  AxLxP (mm) 140x750x600 140x750x600 140x750x600 140x750x600 140x750x600 140x750x600
Peso líquido (kg) / Peso bruto (kg) 12/15 12/15  13/15  11/12  11/12 11.5/12
CÓDIGO EAN
Platinum/perfil inox - - - 366 076 796 216 3 366 076 796 227 9 366 076 796 229 3
Pure White/perfil inox - -  - - 366 076 796 226 2 -
Platinum/2 perfis inox (horiZone Play) - 366 076 796 236 1 366 076 796 231 6 - - -
Iron Grey - -  - - 366 076 796 225 5 -
Iron Grey/2 perfis inox 366 076 796 240 8 - - - - -
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DPI7698GS - DPI7688XS - 
DPI7684XS

PLACAS INDUÇÃO 65CM

POSSÍVEL INSTALAÇÃO FACEADA (EXCETO HORIZONE PLAY)

POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO FACEADA

1 -  Coloque a placa centrada no corte.
2 -  Faça a ligação elétrica.
3 -  Verifique o seu funcionamento.
4 -  Encha a ranhura com material de estanquicidade em silicone (resistente ao calor: mínimo 160ºC).
5 -  Verifique as instruções do fabricante quanto aos materiais de silicone no que respeita ao seu alisamento.

CONSELHOS DE INSTALAÇÃO
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DIAGRAMAS E CONSELHOS DE INSTALAÇÃO
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PLACAS MISTAS INDUÇÃO-GÁS E PLACAS A GÁS

REFERÊNCIAS 65CM

MISTA

Absolute Black DPI7602BM

NÚMERO DE ZONAS

Indução 2

Gas 2

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Superfície vidro vitrocerâmico Sim

Controlos sensitivos Touch/botões Sim (2)/Sim (2)

Grelhas em ferro fundido Sim

Acendedor integrado Sim

Segurança por termo-acoplador Sim

POTÊNCIA/DIÂMETRO DAS ZONAS

Posterior esquerdo Gás

Diâmetro (cm) Grande rápido

Potência máx. (booster em W) 3,100

Eficiência energética de gás (EE) em % 59.8

Anterior esquerdo Indução

Diâmetro (cm) 16

Potência máx. (booster em W) 2,000

Consumo elétrico (EC) em Wh/kg 182.3

Posterior direito Gás

Diâmetro (cm) Semi rápido

Potência máx. (booster em W) 1,500

Eficiência energética de gás (EE) em % 59.9

Anterior direito Indução

Diâmetro (cm) 21

Potência máx. (booster em W) 3,000

Consumo elétrico (EC) em Wh/kg 170.3

Consumo elétrico total (EC) em Wh/kg 176.3

Eficiência energética total  
de gás (EE) em % 59.9

PROGRAMAÇÃO

Número de posições de cozedura 15

Acessos diretos ajustáveis e pro-
gramáveis (por zona) 2

Número de temporizadores (1 a 99 minutos) 2

Acessos diretos temporizadores (por zona) Sim

Função Boost Sim

Função Elapsed Time Sim

Função Switch -

Função Boil -

Clean Lock Sim

SEGURANÇA TOTAL

10 níveis Sim

INSTALAÇÃO

Potência elétrica/gás (kW) 3,200/4,600

Ligação 220-240V/50Hz/16A

Fornecida com cabo Sim

Regulação para gás natural Sim

Jogo de injetores butano / propano 
fornecido Sim

DIMENSÕES – PESO

Nicho de encastre AxLxP (mm) 64x560x490

Produto LxP (mm) 650x515

Embalagem AxLxP (mm) 170x860x600

Peso líquido (kg) / Peso bruto (kg) 12/13

CÓDIGO EAN

Absolute Black 366 076 796 220 0

REFERÊNCIAS 65CM 90CM 60CM

GÁS GÁS GÁS

Absolute Black DPG7640B

Platinum DPE7929XF DPE7620XF

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Largura (cm) 65cm vidro 90cm inox 60cm inox

Comandos botões Sim - 4 Sim - 5 Sim - 4 

NÚMERO DE QUEIMADORES

Gás 4 5 4

Elétricos - - -

POTÊNCIA/DIÂMETRO DOS  
QUEIMADORES

Esquerdo (W) - Gás -
Diâmetro (cm) - Tripla coroa -
Potência máx. (em W) - 4,000 -
Posterior central/esquerdo (W) Gás Gás/- -/Gás

Diâmetro (cm) Semi rápido Semi rápido/- -/Semi rápido

Potência máx. (em W) 1,500 1,750/- -/1,750

Anterior central/esquerdo (W) Gás Gás/- -/Gás

Diâmetro (cm) Grande rápido Auxiliar/- -/Rápido

Potência máx. (em W) 3,100 1,000/- -/3,000

Posterior direito (W) Gás Gás Gás 

Diâmetro (cm) Rápido Grande rápido Semi rápido

Potência máx. (em W) 2,250 3,000 1,750

Anterior direito (W) Gás Gás Gás 

Diâmetro (cm) Auxiliar Semi rápido Auxiliar 

Potência máx. (em W) 850 1,750 1,000

CARACTERÍSTICAS

Grelhas em ferro fundido 4 3 2

Acendedor integrado Sim Sim Sim 

Segurança por termo-acoplador Sim Sim Sim 

INSTALAÇÃO

Potência total gás 7,7 11.5 7.5

Fornecida com cabo Sim Sim Sim

Ligação 220-240V/ 
50Hz/10A

220-240V/ 
50Hz/10A

220-240V/ 
50Hz/10A

Regulação para gás natural Sim Sim Sim

Jogo de injetores butano / propano 
fornecido Sim Sim Sim

DIMENSÕES – PESO

Nicho de encastre AxLxP (mm) 51x560x480 65x860x480 65x560x480

Produto LxP (mm) 650x520 900x510 600x510

Embalagem AxLxP (mm) 170x860x600 148x980x570 148x670x560

Peso líquido (kg) 13.4 16 10.2

Peso bruto (kg) 14.5 17.4 11.4

CÓDIGO EAN

Absolute Black 366 076 796 471 6 - -

Platinum - 366 076 796 457 0 366 076 796 460 0

116

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



POSSÍVEL INSTALAÇÃO  
FACEADA: DPE7929XF

20

25

480

510 900
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61,5

53

65 mini

Dimensões sob a 
superfície de trabalho
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DOMINÓS 38CM E 30CM

REFERÊNCIAS 38CM 38CM 38CM 30CM 30CM

INDUÇÃO GÁS VIDRO TEPPAN YAKI INDUÇÃO GÁS VIDRO

horiZone Play - - - -

Absolute Black - DPG7449B - - DPG7340B

Platinum/perfil inox DPI7468XS - DPE7400X DPI7360X -

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Comandos sensitivos / botões 2/- -/2 -/1 2/- -/2

NÚMERO DE ZONAS

Gás - 1 - - 2

Indução/horiZone 40x23 cm/outro -/1 divisível em 2 - Teppan 2 -

POTÊNCIA/DIÂMETRO DAS ZONAS

Central Indução Gás Teppan Yaki - -

Dimensão/diâmetro (em cm) 40x23/- Tripla coroa - - -

Potência máxima (em W) 3,700 6,100 2,500 - -

Eficiência energética de gás (EE) em % - 50.7 - - -

Consumo elétrico (EC) em Wh/kg 180.2 - - - -

Posterior - - - Indução Gás 

Dimensão/diâmetro (em cm) - - - 23 Grande rápido

Potência máxima (em W) - - - 3,700 3,100

Eficiência energética de gás (EE) em % - - - - 59.8

Consumo elétrico (EC) em Wh/kg - - - 170.2 -

Anterior - - - Indução Gás 

Dimensão/diâmetro (em cm) - - - 16 Semi rápido

Potência máxima (em W) - - - 2,400 1,500

Eficiência energética de gás (EE) em % - - - - 59.9

Consumo elétrico (EC) em Wh/kg - - - 175.1 -

Eficiência energética total de gás (EE) em % - 50.7 - - -

Consumo elétrico total (EC) em Wh/kg 180.2 - - 172.7 -

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Grelhas em ferro fundido/suporte de wok - 1/1 - - 2

Acendedor integrado - Sim - - Sim 

Segurança por termo-acoplador - Sim - - Sim 

PROGRAMAÇÃO

Número de posições de cozedura 20 - - 20 -

Acessos diretos por zona Manter quente - 
Ferver - Selar - Boost - - Manter quente - 

Ferver - Selar - Boost -

Função Boost Sim - - Sim -

Função Elapsed Time Sim - - Sim -

Função Boil Sim - - Sim -

Clean Lock Sim - - Sim -

Recall Sim - - Sim -

Função Piano Sim - - Não -

Deteção de recipiente Sim - - Sim -

Função grill/plancha (horiZone Play) Sim - - Não -

Temporizadores de 1 a 99 minutos 2 - - 2 -

SEGURANÇA

10 níveis Sim - - Sim -

INSTALAÇÃO

Potência total gás/elétrica (kW) -/3.7 6.1/- -/2.5 -/3.7 4.6/-

Ligação 220-240V/50Hz/16A 220-240V/50Hz/10A 220-240V/50Hz/16A 220-240V/50Hz/16A 220-240V/50Hz/10A

Fornecida com cabo Sim Sim Sim Sim Sim 

Regulação para gás natural - Sim - - Sim 

Jogo de injetores butano/propano fornecido - Sim - - Sim 

DIMENSÕES – PESO

Nicho de encastre AxLxP (mm) 59x340x490 51x340x490 82x340x490 59x265x490 51x265x480

Produto AxLxP (mm) 64x380x515 66x380x520 380x520 64x300x515 300x520

Embalagem AxLxP (mm) 250x500x600 210x480x600 180x450x580 175x590x395 190x400x590

Peso líquido (kg) 10 8.9 11.6 6.5 6.6

Peso bruto (kg) 12 9.7 12.6 8.5 7.2

CÓDIGO EAN

Absolute Black - 366 076 796 473 0 - - 366 076 796 474 7

Platinum/perfil inox 366 076 796 209 5 - 366 076 792 324 9 366 076 796 208 8 -
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POSSÍVEL INSTALAÇÃO  
FACEADA: DPI7360X*
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EXAUSTORES DECORATIVOS

REFERÊNCIAS
Platinum DHV7962X DHB7232X DHB7952X DHP7912X DHP7612X
Pure White - - DHB7952W - -
Iron Grey DHV7962G - DHB7952G - -
Tipo de exaustor Mural Mural Box Mural Box Mural, estilo pirâmide Mural, estilo pirâmide
Largura (cm) 90 120 90 90 60
CARACTERÍSTICAS GERAIS
Tipo de comandos Eletrónicos sensitivos Eletrónicos Eletrónicos Eletrónicos Eletrónicos
Número de motores / turbinas 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
Número de velocidades de aspiração 4 4 4 4 4
Consumo Anual de Energia (AEC) 77 59 43 83 83
Classe de eficiência energética B A A+ B B
Índex de eficiência energética (EEI) 66.2 53.5 43.7 67.4 67.4
Fator de aumento de tempo (f) 1.1 0.9 0.7 1.1 1.1
Eficiência fluido dinâmica (FDE) 24.4 31.7 35.4 24 24
Classe de eficiência fluido dinâmica B A A B B
Eficiência de iluminação (LE) 56.7 60.3 62.3 62.4 82
Classe de eficiência de iluminação A A A A A
Eficiência de filtragem de gorduras 76.5 79 79 79 79
Classe de eficiência de filtragem de 
gorduras C C C C C

Débito à velocidade mínima/máxima 
em modo de funcionamento normal 
em m3/h (1)

269/327 293/416 291/394 352/519 348/521

Débito na velocidade intensiva ou 
modo Boost (3) 771 712 702 802 804

Emissões acústicas do ar ponderado 
o valor A, à velocidade mínima/máxi-
ma disponível, em funcionamento 
normal (2)

56/57 54/63 53/60 59/67 59/67

Emissões acústicas do ar ponderado 
o valor A, à velocidade intensiva/
Boost

72 73 72 73 73

Consumo de energia em modo 
espera (Ps) 0.35 0.36 0.36 0.37 0.37

Débito de ar medido ao ponto de 
eficiência máxima (m3/h) 390 377 381 380 380

Pressão de ar medido ao ponto de efi-
ciência máxima (Pa) 399 488 484 432 432

Potência elétrica de entrada medida 
ao ponto de eficiência máxima (W) 177 161.2 144.7 190 190

Potência nominal do sistema de 
iluminação (W) 4 8 4 4 4

Iluminação média do sistema  
de iluminação da superfície de 
cozedura (Lux)

335 700 393 337 459

Tipo de Lâmpada LED LED LED LED LED
Potência de iluminação 2x2W 4x2W 2x2W 2x2W 2x2W
Filtro(s) inox ou alumínio 1 alumínio 4 alumínio 3 inox 3 inox 2 inox
Kit reciclagem/filtro(s) de carvão AFC-92 RE204AE1/AK204AE1 RE204AE1/AK204AE1 RE204AE1/AK204AE1 RE512AE1/AK512AE1
Filtro de carvão fornecido (de série) Sim - - - -
Indicador de saturação de filtros Sim Sim - - -
Paragem temporizada Sim Sim - - -
Função Éolyse Sim - - - -
Acabamento interior de fácil limpeza Sim Sim Sim - -
Instalação fácil Sim Sim Sim/Sim - -
Deflector fornecido (4) Sim Sim Sim Sim Sim 
Válvula anti retorno fornecida (5) Sim Sim Sim Sim Sim 
INSTALAÇÃO
Distância aconselhada de instalação 
em cm 70 70 70 70 70

Evacuação/reciclagem Sim/Sim Sim/Sim Sim/Sim Sim/Sim Sim/Sim
Versão fornecida Reciclagem Extração Extração Extração Extração
Diâmetro à saída do motor (mm) 150 150 150 150 150
Adaptador à saída do motor (mm) 120/150 120/150 120/150 120/150 120/150

Tipo de ligação 220-240V/ 
50-60Hz/10A

220-240V/ 
50-60Hz/10A

220-240V/ 
50-60Hz/10A 220-240V/50-60Hz/10A 220-240V/50-60Hz/10A

Potência total 319W 273W 269W 269W 269W
Potência do motor 315W 265W 265W 265W 265W
ACESSÓRIOS
Chaminé Inox RHD119X ATC-649X ATC-646X RHD600XE1 RHD600XE1
Painel Mural Inox CHD159X DHK320XP1 CHD179X CHD179X CHD176X
DIMENSÕES – PESO
Dimensões Produto sem chaminé  
AxLxP (mm) 557x900x370 65x1,200x500 65x900x500 112x900x500 112x600x500

Altura da chaminé (mm) - 750/1,102 650/1,002 669/1.021 669/1.021
Embalagem AxLxP (mm) 720x1,000x410 600x1,280x540 600x980x530 600x960x380 595x645x390
Peso líquido (kg) / Peso bruto (kg) 24/27 24/27 15/17 13/15.5 11/13.5
CÓDIGO EAN
Platinum 366 076 796 265 1 366 076 796 262 0 366 076 796 264 4 366 076 796 267 5 366 076 796 268 2
Pure White - - 366 076 796 269 9 - -
Iron Grey 366 076 796 272 9 - 366 076 796 270 5 - -

(1) Norma EN61591.
(2) Potência acústica por velocidade mínima e máxima em evacuação, Norma 60704-2-13 EN60704-3.
(3) Boost: acesso direto à velocidade máxima temporizada em 10 minutos.
(4) Defletor – acessório indispensável para uma perfeita instalação em reciclagem (além do filtro de carvão ativo).
(5) Válvula anti retorno – acessório necessário para uma instalação em evacuação, evitando que o ar volte a entrar na cozinha.
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DHV7962X/G DHB7952X/W/G

DHP7912X - DHP7612XDHB7232X
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(1) Norma EN61591.
(2) Potência acústica por velocidade mínima e máxima em evacuação, Norma 60704-2-13 EN60704-3.
(3) Boost: acesso direto à velocidade máxima temporizada em 10 minutos.
(4) Válvula anti retorno – acessório necessário para uma instalação em evacuação, evitando que o ar volte a entrar na cozinha.
(5) Performances com motor DHK9000.

REFERÊNCIAS
Platinum - - - - DHL7173X
Absolute Black DHD7261B DHD7961B DHD7960B***** DHD7561B -
Tipo de exaustor Plano de trabalho Plano de trabalho Plano de trabalho Plano de trabalho Teto
Largura (cm) 120 86 86 52 110

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Tipo de comandos Eletrónicos sensitivos Eletrónicos sensitivos Eletrónicos sensitivos Eletrónicos sensitivos Eletrónicos com co-
mando remoto

Número de motores/turbinas  1/1  1/1  1/2  1/1  1/2
Número de velocidades de aspiração 4 4 4 4 4
Consumo Anual de Energia (AEC) 51.9 44.5 54.5 87.2 51.2
Classe e eficiência energética A A B C A
Índex de eficiência energética (EEI) 54 46.8 57.6 75 49.2
Fator de aumento de tempo (f) 0.9 0.8 1 11.3 0.7
Eficiência fluido dinâmica (FDE) 31.7 32.7 28.5 19.7 35.3
Classe de eficiência fluido dinâmica A A A C A
Eficiência de iluminação (LE) 42.8 48.4 48.4 - 17.8
Classe de eficiência de iluminação A A A - C
Eficiência de filtragem de gorduras 63 63 63 82.1 54.5
Classe de eficiência de filtragem de 
gorduras E E E C F

Débito à velocidade mínima/máxima em 
modo de funcionamento normal  
em m3/h (1)

280/612 268/605 250/572 407/556 285/615

Débito na velocidade intensiva ou modo 
Boost (3) 791 757 682 645 765

Emissões acústicas do ar ponderado o 
valor A, à velocidade mínima/máxima 
disponível, em funcionamento normal (2)

39/58 38/61 28/51 56/62 46/63

Emissões acústicas do ar ponderado o 
valor A, à velocidade intensiva/Boost 65 68 59 66 67

Consumo de energia em modo espera (Ps) 0.46 0.46 0.46 0.44 0.49
Débito de ar medido ao ponto  
de eficiência máxima (m3/h) 351 369 340 367 368

Pressão de ar medido ao ponto de 
eficiência máxima (Pa) 448 484 422 356 484

Potência elétrica de entrada medida ao 
ponto de eficiência máxima (W) 138 140 139.4 184 140.5

Potência nominal do sistema  
de iluminação (W) - - - - -

Iluminação média do sistema de ilumina-
ção da superfície de cozedura (Lux) - - - - -

Tipo de Lâmpada LED LED LED - LED
Potência de iluminação 1x9W 1x5W 1x5W - 2x10.5W
Filtro(s) inox ou alumínio 2/Alumínio 2/Alumínio 2/Alumínio 1/Inox 2/Alumínio
Filtro(s) de carvão AK912AE1 AK700AE1 AK700AE1 AK800AE1 AK7173AE1
Filtro de carvão fornecido de série Sim Sim Sim - Sim
Indicador de saturação de filtros Sim Sim Sim Sim -
Paragem temporizada Sim Sim Sim Sim Sim
Válvula anti retorno fornecida (4) Sim Sim Sim Sim -

INSTALAÇÃO

Evacuação / reciclagem Sim/Sim Sim/Sim Sim/Sim Sim/Sim Sim/Sim
Versão fornecida Reciclagem Reciclagem - Reciclagem Reciclagem
Diâmetro à saída do motor (mm) 150 150 150 150 150
Adaptador à saída do motor (mm) 125/150 125/150 125/150 125/150 120/150

Tipo de ligação 220-240V/ 
50Hz/10A

220-240V/ 
50Hz/10A

220-240V/ 
50Hz/10A

220-240V/ 
50Hz/10A

220-240V/ 
50Hz/10A

Potência do motor 275W 250W 275W 250W 275W
ACESSÓRIOS
Motor separado - - DHK9000/DHK8000 - -
Kit motor separado DHK900 DHK900 DHK900 DHK900 -

DIMENSÕES – PESO
Dimensões Produto sem chaminé  
AxLxP (mm) 737,5x1,160x343 737,5x860x343 737,5x860x343 430x520x140 290x1,100x700

Embalagem AxLxP (mm) 875x1310x415 875x1005x415 875x1005x415 620x510x480 380x1,310x930
Peso líquido (kg) / Peso bruto (kg) 45/56 38.5/47 38.5/47 25.8/29.5 30/53

CÓDIGO EAN

Platinum - - - - 3660767964181
Absolute Black 3660767964211 3660767964198 3660767964204 3660767964228 -

EXAUSTORES NO PLANO DE TRABALHO E TETO
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DHD7261B

DHL7173X

DHD7561B

DHD7961B (FORNECIDO COM MOTOR)

DHD7960B (FORNECIDO SEM MOTOR)
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MOTORES SEPARADOS

REFERÊNCIAS DHK8000 DHK9000

Para DHD7960B Para DHD7960B

Tipo de exaustor Motor separado Motor separado

Localização No rodapé No exaustor

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Débito intensivo de ar m3/h 668 682

Diâmetro à saída do motor (mm) 150 150

Válvula anti retorno Sim Sim

INSTALAÇÃO

Evacuação/reciclagem Sim/Sim Sim/-

Versão fornecida - Reciclagem

Fornecido adaptador à saída do 
motor (mm) Sim: 230x80 mm 150mm

Potência total 168W 275W

Comprimento do cabo 7m 7m

DIMENSÕES – PESO 

Dimensões Produto AxLxP (mm) 118x400x400 255x302x302

Embalagem AxLxP (mm) 300x520x510 380x350x405

Peso líquido (kg) / Peso bruto (kg) 10.5/6 11/10

CÓDIGO EAN

366 076 796 581 2 366 076 754 689 9
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MOTOR DHK8000

EXAUSTORES NO PLANO DE TRABALHO

A instalação é possível com todos os tipos de 
placas, inclusive placas de gás. 
Para instalação no móvel, é necessário retirar o 
motor, colocar por cima o exaustor no seu sítio e 
depois aparafusar o bloco motor. Este pode ser 
colocado à frente ou atrás do exaustor com uma 
saída horizontal ou vertical. Para uma instalação 
em modo reciclagem prever uma saída de ar no 
móvel, sob os móveis ou efetuando um buraco 
lateral no móvel (tubo de evacuação e colar não 
fornecidos). A caixa eletrónica deve ser colocada 
numa zona de fácil acesso, a 10 cm do solo e longe 
de qualquer fonte de calor. Após a instalação 
completa, é necessário proceder à calibragem do 
exaustor que se faz automaticamente. Por fim para 
uma eficiência ótima, a distância permitida entre 
a abertura de encastre a realizar para o exaustor 
e a placa, é de no máximo 6 cm.

KIT PARA REMOVER O MOTOR: DHK900

Este kit contém: 
t  2 anilhas de ligação de diâmetro 150mm
t  8 parafusos e 8 porcas
t  1 extensão de 7 metros para a ligação do motor
t  1 ligação em plástico retangular ou redonda
t  1 ligação lateral / inferior para o tubo
t  1 placa anterior em ferro galvanizado
t  1 tubo de 2 m para a evacuação de ar

CONSELHOS DE INSTALAÇÃO

MOTOR DHK9000
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(1) Norma EN61591.
(2) Potência acústica por velocidade mínima e máxima em evacuação, Norma 60704-2-13 EN60704-3.
(3) Boost: acesso direto à velocidade máxima temporizada em 10 minutos.
(4) Defletor – acessório indispensável para uma perfeita instalação em reciclagem (além do filtro de carvão ativo).
(5) Válvula anti retorno – acessório necessário para uma instalação em evacuação, evitando que o ar volte a entrar na cozinha.

REFERÊNCIAS
Platinum DHG577XP1 DHG576XP1 DHG1136X DHT6905X DHT1156X DHT1146X
Tipo de exaustor Filtrante Filtrante Filtrante Telescópico Telescópico Telescópico
Largura (cm) 70 52 52 90 60 60
CARACTERÍSTICAS GERAIS
Tipo de comandos Eletrónicos Eletrónicos Eletrónicos Eletrónicos Mecânicos Mecânicos 
Número de motores/turbinas 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/2
Número de velocidades de aspiração 4 4 3 3 3 3
Consumo Anual de Energia (AEC) 115 115 131 58.7 164 103
Classe e eficiência energética C C C A D C
Índex de eficiência energética (EEI) 82.5 82.5 84.4 54.7 99.8 82.1
Fator de aumento de tempo (f) 1.3 1.3 1.3 0.9 1.6 1.3
Eficiência fluido dinâmica (FDE) 20.4 20.4 19.4 29.2 10.2 20.5
Classe de eficiência fluido dinâmica C C C A E C
Eficiência de iluminação (LE) 7 7 13 54.5 9 5
Classe de eficiência de iluminação F F D A E F
Eficiência de filtragem de gorduras 78.3 78.3 76 75.1 76 66
Classe de eficiência de filtragem de 
gorduras C C C C C D

Débito à velocidade mínima/máxima 
em modo de funcionamento normal 
em m3/h (1)

280/580 280/580 288/- 290/550 208/603 224/581

Débito na velocidade intensiva ou 
modo Boost (3) 675 675 691 680 - -

Emissões acústicas do ar ponderado 
o valor A, à velocidade mínima/ 
máxima disponível, em funcionamen-
to normal (2)

48/65 48/65 54/70 52/64 48/67 45/65

Emissões acústicas do ar ponderado 
o valor A, à velocidade intensiva/
Boost

69 69 74 68 - -

Consumo de energia em modo 
espera (Ps) 0.99 0.99 0.99 0 0 0

Débito de ar medido ao ponto de 
eficiência máxima (m3/h) 372 372 448 374 352 352

Pressão de ar medido ao ponto de 
eficiência máxima (Pa) 367 367 334 314 241 334

Potência elétrica de entrada medida 
ao ponto de eficiência máxima (W) 186 186 214.5 165 230 159.5

Potência nominal do sistema de 
iluminação (W) 40 40 40 2 40 40

Iluminação média do sistema  
de iluminação da superfície de 
cozedura (Lux)

281 281 520 152 360 200

Tipo de Lâmpada Halogéneo Halogéneo Halogéneo LED Halogéneo Halogéneo
Potência de iluminação 2x20W 2x20W 2x20W 2x1W 2x20W 2x20W
Filtro(s) inox ou alumínio 2/Alumínio 2/Alumínio 2/Inox 4/Alumínio 2/Alumínio 2/Alumínio
Filtro(s) de carvão AH4063U2 AH4063U1 AFC-200 AH4066F1 DHK307AP1 AFC-33
Filtro de carvão fornecidos (de série) - - - Sim Sim Sim
Indicador de saturação de filtros - - Sim - Sim Sim
Paragem temporizada Sim Sim Sim - - -
Função Éolyse - - - - - -
Acabamento interior de fácil limpeza - - - - - -
Instalação fácil - - - - - -
Defletor fornecido (4) - - - - - -
Válvula anti retorno fornecida (5) Sim Sim Sim Sim - -
INSTALAÇÃO
Distância aconselhada de instalação 
em cm 70 70 70 70 70 70

Evacuação / reciclagem Sim/Sim Sim/Sim Sim/Sim Sim/Sim Sim/Sim Sim/Sim
Versão fornecida Reciclagem Reciclagem Reciclagem Reciclagem Reciclagem Reciclagem
Diâmetro à saída do motor (mm) 150 150 120/150 - 120 120
Adaptador à saída do motor (mm) - 120/150 - - - -

Tipo de ligação 220V/50Hz/10A 220V/50Hz/10A 230V/50Hz/16A 220-240V/ 
50-60Hz/10A

220-240V/ 
50-60Hz/10A

220-240V/ 
50-60Hz/10A

Potência total 290W 290W 355W - 260W 260W
Potência do motor 250W 250W 315W 270W 220W 220W
DIMENSÕES – PESO
Dimensões Produto sem chaminé  
AxLxP (mm) 342x730x370 342x530x370 252x524x289 260x898x280 395x598x295 287x598x295

Embalagem  AxLxP (mm) 440x845x460 440x640x460 356x650x357 340x960x350 520x700x400 340x660x360
Peso líquido (kg) / Peso bruto (kg) 10/11.5 8.5/11 6/9 11/15.2 13/15.2 10/12.4
CÓDIGO EAN
Platinum 366 076 752 833 8 366 076 752 831 4 366 076 757 959 0 366 076 796 101 2 366 076 757 974 3 366 076 792 083 5

EXAUSTORES
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DHG577XP1

DHT1156X

DHG576XP1

DHG1136X

DHT1146X
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REFERÊNCIAS 60CM 60CM 60CM 45CM 45CM
Totalmente integrável - DVH1344J DVH1444J - DVH1044J
Absolute Black DVH1342B - - - -
Platinum DVH1342X - - DVH1044X -

FICHA DO PRODUTO

Capacidade número de talheres 13 13 14 10 10
Energia/Secagem A++ / A A++ / A A++ / A A++ / A A++ / A
Consumo energético anual (kwh) (2) 262 262 266 211 211
Consumo energéticos modos:  
Paragem/deixar em funcionamento (W) 0,45 W / 0,49 W 0,45 W / 0,49 W 0,45 W / 0,49 W 0,45 W / 0,49 W 0,45 W / 0,49 W

Consumo de água anual (litros) (3) 2800 2800 2800 2240 2240
Ciclo de energia em ciclo de  
lavagem standard (programa Eco) 
kWh (4)

0,92 0,93 0,93 0,74 0,74

Duração do ciclo de lavagem  
standard (programa Eco) min 220 195 195 195 195

Potência acústica (EN 6074-2-3) 42 dB (A) 44 dB (A) 44 dB (A) 44 dB (A) 44 dB (A)

PROGRAMAS

Número de programas/ 
temperaturas de lavagem 7/5 7/5 6/6 8/5 8/5

ICS + 45-55ºC Sim Sim – Sim Sim
Boost 60ºC Sim Sim Sim Sim Sim
Normal 55ºC Sim Sim Sim Sim Sim
Eco 45ºC Sim Sim Sim Sim Sim
Copos 40ºC Sim Sim Sim Sim Sim
Quotidiano Sim - 90 min. 65°C Sim  - 90 min. 65°C Sim  - 60 min. 60°C Sim - 90 min. 65°C Sim - 90 min. 65°C
Rápido 30 min 45ºC Sim Sim Sim Sim Sim
Enxaguamento - – Sim Sim Sim
Express Sim Sim – Sim –
Enxaguamento + Sim Sim Sim – –
Secagem + Sim Sim – Sim Sim
Secagem por convecção ativa/
ventilada –/Sim Sim/– Sim/– Sim/– Sim/–

Meia carga/escolha do cesto Sim/Sim Sim/Sim – Sim/Sim Sim/Sim

CONFORTO

Tipo de acesso/localização Teclas sensitivas/fachada Teclas sensitivas/ 
interior porta

Teclas sensitivas/ 
interior porta Teclas/fachada Teclas sensitivas/ 

interpor porta

Tipo de visor Rétro-iluminado 
Dígitos brancos

Rétro-iluminado 
Dígitos brancos

Rétro-iluminado 
Dígitos brancos

Rétro-iluminado 
Dígitos brancos

Rétro-iluminado 
Dígitos brancos

Partida diferida/hora de fim 1-24h/– 1-24h/– 12h/– 1-24h/– 1-24h/–
Visualização fim do programa Sim Spotlight – Sim Spotlight
Tempo restante Sim Sim Sim Sim Sim
Visores sal/abrilhantador Sim/Sim Sim/Sim Sim /Sim Sim/Sim Sim/Sim
Localização caixa produtos Porta Porta Porta Porta Porta
Pastilhas multifunções Sim Sim Sim Sim Sim
Iluminação interior – – – – –

ARRUMAÇÃO

Espaço Mezzanine modulável a 
metade – – Sim – –

Cesto superior regulável em altura 
mesmo carregado Sim Sim Sim Sim Sim 

Cesto inferior modulável Sim Sim Sim Sim Sim

Cesto talheres multi posições Sim Sim Sim Sim Sim
Cor cestos Cinza Cinza Cinza Cinza Cinza
Diâmetro máximo dos pratos (cesto 
inferior) mm 300 300 300 300 300

Diâmetro máximo dos pratos (cesto 
superior) mm 250 250 250 250 250

Filtro fundo da cuba Inox - Plástico Inox - Plástico Inox - Plástico Inox - Plástico Inox - Plástico

SEGURANÇAS

Aquasafe – anti-transbordamento + 
anti fuga Sim Sim Sim Sim Sim

Aquablock – Aquasafe + anti rebenta-
mento + corte elétrico chegada de água Sim Sim Sim Sim Sim

INSTALAÇÃO

Regulação dos pés traseiros pela 
frente Sim Sim Sim Sim Sim

Regulação da tensão da porta na 
fachada Sim Sim Sim Sim Sim

Produto AxLxP (mm) 815x598x570 815x598x550 815x598x550 815x448x570 815x448x550
Encastre AxLxP (mm) 820-870x600x580 820-870x600x580 820-870x600x580 820-870x450x580 820-870x450x580
Embalagem AxLxP (mm) 884x630x635 884x6430x635 884x645x630 884x485x635 884x485x635
Peso líquido (kg) / Peso Bruto (kg) 43.5/52.5 38.5/45 39.5/46 35/38 31/38
CÓDIGO EAN

Totalmente integrável – 366 076 795 674 2 – – 366 076 795 684 1
Absolute Black 366 076 795 978 1 – – – –
Platinum 366 076 795 679 7 – 366 076 796 349 8 366 076 795 685 8 –

(1) Em conformidade com a norma EN60456.
(2) Com base em 280 ciclos de lavagem standard com alimentação de água fria e consumos dos modos em baixa potência. O consumo real de energia depende das condições de utilização do aparelho.
(3) Com base em 280 ciclos de lavagem standard. O consumo real de energia depende das condições de utilização do aparelho.
(4)  O programa standard Eco é o mesmo sobre o qual recaem a avaliações constantes da etiqueta energética e ficha de produto. Este programa é adequado à lavagem normal de louça suja e é o mais eficiente em 

termos de economia de energia e água.

MÁQUINAS DE LOUÇA
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DVH1044JDVH1044X

DVH1344J - DVH1444JDVH1342B/X
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   * Base em 220 ciclos/ano.
 ** Diretiva 2010/30/EU (n.º1061/2010).
*** Standard EN 60 704-3.

   * Base em 220 ciclos/ano.
 ** Diretiva 2010/30/EU (n.º1061/2010).
*** Standard EN 60 704-3.

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA E LAVAR E SECAR 
ROUPA TOTALMENTE INTEGRÁVEIS 

REFERÊNCIAS

Pure White DLZ814I

FICHA DE PRODUTO

Capacidade lavagem (kg) 8

Velocidade máxima  
de centrifugação (rpm/min) 1,400

Consumo anual água (litros)(1) 9,850 litros/ano

Duração programa algodão carga 
total 60ºC 210min

Nível ruído em lavagem(3) 61dB(A)

Nível ruído em centrifugação(3) 79dB(A)

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Tambor inox – volume em litros 61

Capacidade variável automática Sim

Termóstato variável de 0 a 90ºC –

Cuba em silitech Sim

Visor de tempo restante Sim

Dispensador de produtos  
(número de compartimentos) 3

PROGRAMAS

Seletor único de programas Sim

Visor LCD Sim

Número de programas de lavagem 15

Algodão Sim

Programas rápidos Sim

Algodão + pré-lavagem Sim

Delicados 40ºC Sim

Lãs frio 40ºC Sim

Lavagem à mão Sim

Enxaguamento/Centrifugação Sim/Sim

Escoamento/Fim Sim

Partida diferida de 1 a 23h Sim

SEGURANÇA

Anti-transbordamento/Anti espuma Sim/Sim

CONSUMOS

Carregamento de algodão (kg) 8

Consumo energético anual (kWh)(1) 196kWh/ano

CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA**

Energia A+++

Eficiência de centrifugação A

INSTALAÇÃO

Regulação dos pés traseiros pela frente Sim

Encastre AxLxP (mm) 825X600X600

Exteriores AxLxP (mm) 820X596X570

Dimensões com embalagem 
AxLxP (mm) 890X650X600

Peso bruto/líquido (kg) 70/72

Ligação 220-240V/50Hz/13A

Integração total Sim

CÓDIGO EAN

Pure White 366 076 796 480 8

REFERÊNCIAS

Pure White DLZ8514I

FICHA DE PRODUTO

Capacidade lavagem (kg) 8/5

Velocidade máxima  
de centrifugação (rpm/min) 1,400

Consumo anual água (litros)(1) 23,600litros/year

Duração programa algodão carga 
total 60ºC 230min

Nível ruído em lavagem(3) 56dB(A)

Nível ruído em centrifugação(3) 77dB(A)

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Tambor inox – volume em litros 56

Capacidade variável automática Sim

Termóstato variável de 0 a 90ºC –

Cuba em silitech Sim

Visor de tempo restante Sim

Dispensador de produtos  
(número de compartimentos) 3

PROGRAMAS

Seletor único de programas Sim

Visor LCD Sim

Número de programas de lavagem 15

Algodão Sim

Programas rápidos Sim

Algodão + pré-lavagem Sim

Delicados 40ºC Sim

Lãs frio 40ºC Sim

Lavagem à mão Sim

Enxaguamento/Centrifugação Sim/Sim

Escoamento/Fim Sim

Partida diferida de 1 a 23h Sim

SEGURANÇA

Anti-transbordamento/Anti espuma Sim/Sim

CONSUMOS

Carregamento de algodão (kg) 8

Consumo energético anual (kWh)(1) 1,088kWh/ano

CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA**

Energia A

Eficiência de centrifugação A

INSTALAÇÃO

Regulação dos pés traseiros pela frente Sim

Encastre AxLxP (mm) 825x600x600

Exteriores AxLxP (mm) 820x596x570

Dimensões com embalagem 
AxLxP (mm) 890x650x600

Peso bruto/líquido (kg) 68/70

Ligação 220-240V/50Hz/13A

Integração total Sim

CÓDIGO EAN

Pure White 366 076 796 484 6
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FRIO ENCASTRÁVEL

REFERÊNCIAS COMBI 1 PORTA 1 PORTA 1 PORTA 1 PORTA

FICHA DE PRODUTO Nicho 178cm Nicho 178cm Nicho 122cm Nicho 122cm Nicho 178cm

Referências DRN772LJ DRL772MJ DRS1202J DRS1124J DFU772MJ

Categoria Frigorífico com 
congelador Frigorífico Frigorífico com 

congelador
Frigorífico com 

congelador Congelador

Classe de eficiência energética A+ A+ A++ A+ A+

Consumo elétrico anual (kwh/ano) (1) 293 145 173 221 277

Volume líquido frigorífico/ 
congelador (litros) 180/68 301/- 182/17 182/17 -/212

Congelador 4* - 4* 4* 4*
Autonomia do congelador (h) 14 - 12 12 20
Poder de congelação (kg/24 h) 8 - 2 2 10
Classe climática N-SN-T SN-T SN-ST SN-ST SN-T
Nível sonoro (dB) 39 37 41 41 39

CARACTERÍSTICAS

Volume total (litros) 248 301 199 199 212

Controlo de temperatura Eletrónico Eletrónico Mecânico Eletrónico Eletrónico

Visor Display – – Digital Display

Tipo de frio No Frost (congelador) Circular Circular Circular No Frost

Compartimentos com temperaturas  
específicas 2 2 NA NA -

Porta reversível Sim Sim Sim Sim Sim

Iluminação interior LED LED LED LED LED

FRIGORÍFICO

Descongelação automática Sim Sim Sim Sim -

Função super refrigeração – – – Sim -

Compartimento de legumes 1 transparente 2 transparentes 1 transparente 1 transparente -

Topo compartimento legumes 1 vidro 1 vidro 1 vidro 1 vidro -

Prateleiras em vidro segurança 4 4 2 2 -

Meias prateleiras em vidro segurança - - 2 2 -

Suporte ovos 1 1 1 1 -

Compartimento porta vitrine  
transparente - - 1 1 -

Compartimento porta 2 6 2 2 -

Compartimento garrafas 1 1 1 1 -

Compartimentos especiais – - – – –

Gaveta sob prateleira – – Sim Sim -

Porta garrafas com aro metálico Sim Sim – – –

Indicador de área <=4ºC Sim Sim Sim Sim -

CONGELADOR

Descongelação No Frost - Manual Manual No Frost
Gavetas 3 – – – 5 gavetas, 2 portas
Recipiente para cubos de gelo 1 – 1 1 1

CONSUMOS – LIGAÇÃO

Tipo de gás R600A R600A R600A R600A R600A

Potência total (W) 90 90 90 90 80

Ligação elétrica 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-230V/50Hz 220-230V/50Hz 220-240V/50Hz

Consumo elétrico (kWh/24 h) 0.8 0.40 0.47 0.61 0.76

INSTALAÇÃO

Corrediças Sim Sim Sim – Sim

Pantógrafo – – – Sim -

DIMENSÕES – PESO

Dimensões Produto AxLxP (mm) 1,775x540x545 1,775x540x545 1,225x540x545 1,225x540x545 1,775x540x545

Embalagem AxLxP (mm) 1,835x585x650 1,835x585x650 1,285x585x650 1,285x585x650 1,835x585x650

Nicho AxLxP (mm) 1,775-1,780x 
560-570x560 

1,775-1,780x 
560-570x560 

1,225-1,230x 
560-570x560

1,225-1,230x 
560-570x560

1,775-1,780x 
560-570x560

Peso líquido (kg) 66 58 46 45 62

Peso bruto (kg) 68 60 48 47 68

CÓDIGO EAN

366 076 796 680 2 366 076 796 676 5 366 076 793 089 6 366 076 758 045 9 366 076 796 678 9

(1)  Calculado com base em resultados de 24h em testes com condições standard. O consumo de energia real depende das condições de uso e do local onde se encontra o aparelho. 
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FRIGORÍFICOS SOB O PLANO DE TRABALHO

REFERÊNCIAS SOB PLANO

FICHA DE PRODUTO

Referências DRS604MU

Categoria Frigorífico com congelador

Classe de eficiência energética A++

Consumo elétrico anual (kwh/ano) (1) 142

Volume líquido frigorífico/ 
congelador (litros) 105/21

Congelador 4*

Autonomia do congelador (h) 12

Poder de congelação (kg/24 h) 2

Classe climática N-ST

Nível sonoro (dB) 39

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Volume total (litros) 126

Controlo de temperatura Mecânico

Tipo de frio Estático

Compartimentos com temperaturas 
específicas (>14ºC) NA

Porta reversível Sim

Iluminação interior LED

FRIGORÍFICO

Descongelação automática Sim

Compartimento de legumes 1 ergonómico

Topo compartimento legumes 1 vidro deslizante

Prateleiras em vidro segurança 1

Meias prateleiras em vidro segurança 1

Compartimento porta ajustável em altura 1

Compartimento garrafas 1

ACESSÓRIOS

Caixa multiusos (gelo, ovos) 1

CONSUMOS – LIGAÇÃO

Tipo de gás R600A

Potência total (W) 80

Ligação elétrica 220-230V/50Hz

Consumo elétrico (kWh/24 h) 0.39

INSTALAÇÃO

Corrediças -

Pantógrafo Sim

DIMENSÕES – PESO

Dimensões Produto AxLxP (mm) 820x596x545

Embalagem AxLxP (mm) 880x650x600

Nicho (mm) 829-890x600x550

Peso AxLxP líquido (kg) 36

Peso bruto (kg) 38

CÓDIGO EAN

366 076 795 726 8

(1) Calculado com base em resultados de 24h em testes com condições standard. O consumo de energia real depende das condições de uso e do local onde se encontra o 
aparelho. 
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DRS604MU

INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE FRIO
SISTEMA DE CORREDIÇAS

A instalação realiza-se num móvel, cuja porta 
leva ferragens, ou seja munida de dobradiças e 
articulações ao móvel. A ligação das 2 portas é 
feita por encaixe da porta de madeira na porta 
do aparelho, com a ajuda das dobradiças. As 2 
portas (aparelho + decorativa) deslizam uma sobre 
a outra e a articulação de cada uma é assegurada 
pelas suas próprias dobradiças sobre o aparelho: 
a porta do frigorífico/congelador com dobradiças 
sobre o aparelho, a porta do móvel com dobradiças 
sobre o móvel.

SISTEMA “PANTÓGRAFO”

A integração do aparelho realiza-se num móvel 
cuja porta não tem ferragem ou seja desprovida 
de dobradiça. A ligação das 2 portas é feita por 
fixação da porta de madeira à porta do aparelho 
de forma fixa. A articulação das 2 portas 
(aparelho + decorativa) é assegurada pelas 
dobradiças do frigorífico ou congelador.

CONSELHOS DE INSTALAÇÃO
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Note: Deve ser garantida a ventilação e arejamento necessários.
Importante: O rodapé deve ser colocado com um mínimo de 
espaço de 25mm em relação à porta do móvel.



FRIGORÍFICOS AMERICANOS

REFERÊNCIAS

Platinum DKA866X
Categoria Frigorífico-Congelador

Instalação Livre

Classe energética A+

Consumo elétrico anual (kWh) (1) 424

Volume líquido frigorífico/ 
congelador (litros) 334/170

Desempenhos 4*

Autonomia do congelador (h) 5

Poder de congelação (kg/24 h) 10

Classe climática SN-T

Nível sonoro (dB) 44

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Exterior Inox Portas

Número de motores 1

Volume líquido total (litros) 504

Controlo de temperatura Eletrónico

Compartimento temperatura  
específica (<=4ºC) -

Visor LED

Total No Frost Sim

Distribuidor automático água e 
cubos de gelo Sim

Rodas/pés reguláveis Sim

FRIGORÍFICO

Descongelação No Frost

Função super refrigeração Sim

Alarmes Porta aberta

Compartimento de legumes 2

Topo do compartimento de legumes Vidro

Prateleira vidro segurança 3

Gaveta Cool Box 1

Compartimento porta vitrine 1

Compartimento porta 3

Compartimento  garrafas 1

Suporte garrafas 1

Suporte ovos 1

Iluminação interior Sim

Indicador zona ≤ 4º c Sim

CONGELADOR

Tipo de frio No Frost
Super congelação Sim
Alarmes Sim
Iluminação interior Sim
Gavetas de arrumação 2
Compartimentos 4
Prateleiras 3

CONSUMOS – LIGAÇÃO

Tipo de gás R600A

Potência total (W) 160

Ligação elétrica 220-240V/50Hz

Consumo elétrico (kW/24 h) 1.16

DIMENSÕES – PESO

Dimensões Produto AxLxP (mm) 1,790x905x705

Embalagem AxLxP (mm) 1,894x960x770

Peso líquido (kg)/Peso bruto (kg) 129/147

CÓDIGO EAN

Platinum 366 0767 55 358 3

(1)  Calculado com base em resultados de 24h em testes com condições standard. O consumo 
de energia real depende das condições de uso e do local onde se encontra o aparelho.

LIGAÇÃO À ÁGUA

O kit de ligação à água é fornecido com o aparelho. 
Se este for colocado num nicho, mantenha uma 
distância de 150mm em toda a volta e assegure a boa 
ventilação do aparelho.

CONSELHOS DE INSTALAÇÃO
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Importador exclusivo:
A. J. Pinto II - distribuição, Lda.
Rua da Arroteia, 411 
4465-587 Leça do Balio
Telefone Geral: 229 571 700
Fax Comercial: 229 571 739
Fax Administrativo: 229 571 740

www.ajpinto.pt * ajpinto@ajpinto.pt
grupo Ajpinto

Conceção e realização:

Adaptação e impressão:
Selecor

Os preços que constam deste catálogo são os 
recomendados pela marca, aos quais acresce 
IVA à taxa em vigor. 

O débito de Eco REEE é obrigatório e  
encontra-se incluído no preço de venda 
apresentado (Decreto-Lei nº 230/2004 de 10 de 
Dezembro).

A De Dietrich reserva-se ao direito de alterar 
as características dos seus produtos sem aviso 
prévio.
Assim, pormenores, descrições, ilustrações e 
preços servem unicamente como propósito de 
informação.
Fotografias de ambiente meramente decorativas.

Edição fevereiro 2018


