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Wasmachines
Wasmachine ZWF8163BW
GOING € 579,99
×Display met FinishIn
×AquaFall voor een
gelijkmatigere verdeling van
×XXL SoftDrum en deur
wasmiddel
×Inverter motor: uiterst stil en
duurzaam
×QuickWash optie (tot 50%

×Onbalans-correctiesysteem
×Anti-schuim spoelsysteem
×Kinderbeveiliging

sneller)

×Maximale zwiersnelheid: 1600
HxBxD in mm
Energieklasse
Zwierresultaat

t / min
850x600x576(max) Wascapaciteit (kg)
A+++ -20%
Jaarlijks energie- (kWh) en waterverbruik (L)
A
Geluidsniveau wassen (dB)

8
156,0 - 9999
51

Wasmachine ZS8453WF
GOING € 449,99 | successeur ZR8453WF | Beschikbaar vanaf eind december 2020
×Inverter motor: uiterst stil en ×Uitgestelde start
×Anti-schuim spoelsysteem
duurzaam
Onbalans-correctiesysteem
×
×Kinderbeveiliging
×Maximale zwiersnelheid: 1400
t / min
HxBxD in mm
Energieklasse
Zwierresultaat

847x597x578(max)
A+++ -20%
B

Wascapaciteit (kg)
Jaarlijks energie- (kWh) en waterverbruik (L)
Geluidsniveau wassen (dB)

8
156,0 - 9999
51

Wasmachine ZS7431WF
GOING € 429,99 | successeur ZR7431WF | Beschikbaar vanaf december 2020
×Maximale zwiersnelheid: 1400 ×Onbalans-correctiesysteem ×Kinderbeveiliging
t / min
×Anti-schuim spoelsysteem
×Uitgestelde start
HxBxD in mm
Energieklasse
Zwierresultaat

847x597x578(max)
A+++
B

31

Wascapaciteit (kg)
Jaarlijks energie- (kWh) en waterverbruik (L)
Geluidsniveau wassen (dB)

7
171,0 - 9499
58

Wasmachines
Wasmachine ZR7431WF
GOING € 429,99 | Beschikbaar tot eind oktober 2020
×Maximale zwiersnelheid: 1400 ×Programma zijde
t / min
×Onbalans-correctiesysteem
×Uitgestelde start
HxBxD in mm
Energieklasse
Zwierresultaat

850x600x578(max)
A+++
B

Wascapaciteit (kg)
Jaarlijks energie- (kWh) en waterverbruik (L)
Geluidsniveau wassen (dB)

Wasmachine ZWS7120BW
GOING € 399,99 | Beschikbaar tot eind oktober 2020
×QuickWash optie (tot 50%
×Uitgestelde start
sneller)
×Onbalans-correctiesysteem
×Maximale zwiersnelheid: 1200
t / min
HxBxD in mm
Energieklasse
Zwierresultaat

850x595x491(max)
A+++
B

850x595x491(max)
A+++
B

42

7
171,0 - 9499
58

×Anti-schuim spoelsysteem
×Kinderbeveiliging

Wascapaciteit (kg)
Jaarlijks energie- (kWh) en waterverbruik (L)
Geluidsniveau wassen (dB)

Wasmachine ZWS6120BW
GOING € 379,99 | Beschikbaar tot eind oktober 2020
×QuickWash optie (tot 50%
×Uitgestelde start
sneller)
×Onbalans-correctiesysteem
×Maximale zwiersnelheid: 1200
t / min
HxBxD in mm
Energieklasse
Zwierresultaat

×Anti-schuim spoelsysteem
×Kinderbeveiliging

7
174,0 - 9999
59

×Anti-schuim spoelsysteem
×Kinderbeveiliging

Wascapaciteit (kg)
Jaarlijks energie- (kWh) en waterverbruik (L)
Geluidsniveau wassen (dB)

6
152,0 - 9999
59

Wasmachines
Wasmachine ZWY61225BW
GOING € 499,99
×Maximale zwiersnelheid: 1200 ×QuickWash optie, tot 50%

×Aantal programma's:
sneller
×Onbalans-correctiesysteem
×Voet: 2 verstelbare voetjes + 2
wieltjes
890x400x600(max) Wascapaciteit (kg)
6
A++
Jaarlijks energie- (kWh) en waterverbruik (L)
167,0 - 9490
B
Geluidsniveau wassen (dB)
57

t / min
×Groot display
×Display met FinishIn
HxBxD in mm
Energieklasse
Zwierresultaat

5
3

Was-/Droogcombinaties
Was/droogcombinatie ZS8651WD
GOING € 749,99 | successeur ZM8651WD | Beschikbaar vanaf november 2020
×Inverter motor voor betere
×Droogsysteem: Condensatie ×Kinderbeveiliging
prestaties en een extreem stille ×Startuitstel
werking
×Maximum zwiersnelheid: 1600
t / min
HxBxD in mm
Energieverbruik wassen/drogen (kWh)
Wascapaciteit (kg)

847x597x557(max)
5.43
8

Was/droogcombinatie ZM8651WD
GOING € 749,99 | Beschikbaar tot eind oktober 2020
×Inverter motor voor betere
×Droogsysteem: Condensatie
prestaties en een extreem stille ×Startuitstel
werking
×Maximum zwiersnelheid: 1600
t / min
HxBxD in mm
Energieverbruik wassen/drogen (kWh)
Wascapaciteit (kg)

64

847x597x557(max)
5.43
8

Energieklasse
Energieverbruik wassen (kWh)
Capaciteit drogen (kg)

A
1.08
4,0

×Kinderbeveiliging

Energieklasse
Energieverbruik wassen (kWh)
Capaciteit drogen (kg)

A
1.08
4,0

Droogkasten
Droogkast ZDH8373BW
GOING € 749,99
×Woolmark Blue gecertificeerd ×Indicaties voor Pluizenfilter,
Reservoir
×Inverter motor
×Detectie van de droogtegraad ×Uitgestelde start
via sensor
×Alternerende
trommelbeweging
850x596x669(max)
Warmtepomp
177

HxBxD in mm
Droogtechnologie
Jaarlijks energieverbruik (kWh)

Droogkast ZDH8353W
GOING € 699,99
×Woolmark Blue gecertificeerd ×Indicaties voor Pluizenfilter,
Reservoir
×Inverter motor
Uitgestelde start
Detectie
van
de
droogtegraad
×
×
via sensor
×Alternerende
trommelbeweging
850x596x669(max)
Warmtepomp
235

HxBxD in mm
Droogtechnologie
Jaarlijks energieverbruik (kWh)

Droogkast ZP7330DH
GOING € 579,99
×Detectie van de droogtegraad ×Uitgestelde start
via sensor
×Alternerende
trommelbeweging
×Indicaties voor Condensor,
Pluizenfilter, Reservoir
850x596x669(max)
Warmtepomp
277

HxBxD in mm
Droogtechnologie
Jaarlijks energieverbruik (kWh)

75

×Deurscharnieren: handgreep in
4 posities te plaatsen
×Droogprogramma's: Katoen,
Dekbed, Strijkvrij+, Opfrissen,
Mix, Synthetica, Tijd, Wol
Capaciteit drogen (kg)
8.0
Energieklasse
A+++
Geluidsniveau drogen (dB)
65

×Deurscharnieren: handgreep in
4 posities te plaatsen

×Droogprogramma's: Katoen,
Dekbed, Strijkvrij+, Opfrissen,
Mix, Synthetica, Tijd, Wol
Capaciteit drogen (kg)
8.0
Energieklasse
A++
Geluidsniveau drogen (dB)
66

×Deurscharnieren: rechts,
omkeerbaar

×Droogprogramma's: Katoen
ECO, Katoen, Dekbed, Strijkvrij+,
Mix, Opfrissen, Synthetica, Tijd
30 min
Capaciteit drogen (kg)
7.0
Energieklasse
A+
Geluidsniveau drogen (dB)
67

Droogkasten
Droogkast ZP8242DC
GOING € 479,99
×Rond display
×Indicaties voor Condensor,
×Deurscharnieren: handgreep in
Pluizenfilter, Extra lage temp.,
4 posities te plaatsen
×Inverter motor
Reservoir
×Droogprogramma's: Katoen
×Detectie van de droogtegraad
ECO, Katoen, Dekbed, Strijkvrij+,
via sensor
×Uitgestelde start
Mix, Opfrissen, Synthetica, Tijd
×Alternerende
trommelbeweging
850x596x667(max)
Condensatie
561

HxBxD in mm
Droogtechnologie
Jaarlijks energieverbruik (kWh)

Droogkast ZP7230DP
GOING € 449,99
×Detectie van de droogtegraad ×Uitgestelde start
via sensor
×Alternerende
trommelbeweging
×Indicaties voor Condensor,
Pluizenfilter, Extra lage temp.,
Reservoir
850x596x606(max)
Condensatie
504

HxBxD in mm
Droogtechnologie
Jaarlijks energieverbruik (kWh)

Droogkast ZTE7103BZ
GOING € 369,99
×Detectie van de droogtegraad ×Alternerende
via sensor
×Indicaties voor Filter

trommelbeweging
×Deurscharnieren: rechts,
omkeerbaar door service
HxBxD in mm
850x600x630(max)
Droogtechnologie
Luchtafvoer
Jaarlijks energieverbruik (kWh)
510

86

Capaciteit drogen (kg)
Energieklasse
Geluidsniveau drogen (dB)

8.0
B
66

×Deurscharnieren: handgreep in
4 posities te plaatsen
×Droogprogramma's: Katoen
ECO, Katoen, Dekbed, Strijkvrij+,
Mix, Opfrissen, Synthetica, Tijd
30 min
Capaciteit drogen (kg)
7.0
Energieklasse
B
Geluidsniveau drogen (dB)
67

×Droogprogramma's: Baby,
Opfrissen, Strijkvrij+, Jeans, Mix
Capaciteit drogen (kg)
Energieklasse
Geluidsniveau drogen (dB)

7.0
C
66

Droogkasten
Droogkast ZTE7101PZ
GOING € 369,99
×Detectie van de droogtegraad ×Alternerende
via sensor
×Indicaties voor Filter

trommelbeweging
×Deurscharnieren: rechts,
omkeerbaar door service
HxBxD in mm
850x600x630(max)
Droogtechnologie
Luchtafvoer
Jaarlijks energieverbruik (kWh)
510

97

×Droogprogramma's: Baby,
Opfrissen, Strijkvrij+, Jeans, Mix
Capaciteit drogen (kg)
Energieklasse
Geluidsniveau drogen (dB)

7.0
C
66

Vaatwassers
Vaatwasser ZDF26020XA
GOING € 549,99
×9.9 l, 0.92 kWh voor Eco 50°C ×AirDry technologie met
AutoDoor systeem
×Inverter motor
×Uitgestelde start 1-24 u
×5 programma's, 4
temperaturen
×XtraDry optie
Afm. (HxBxD) in mm
Energieklasse
Aantal couverts

850x600x625
A++
13

glansspoelmiddel bijvullen
×Warmwateraansluiting tot 60°C
×Kleur: inox
Inbouw (HxBxD) in mm
niet van toepassing
Geluidsniveau (dB)
47
Jaarlijks energieverbruik (kWh)
262

Vaatwasser ZDF26020WA
GOING € 499,99
×9.9 l, 0.92 kWh voor Eco 50°C ×AirDry technologie met
AutoDoor systeem
×Inverter motor
Uitgestelde start 1-24 u
5
programma's,
4
×
×
temperaturen
×XtraDry optie
Afm. (HxBxD) in mm
Energieklasse
Aantal couverts

850x600x625
A++
13

×Indicatie zout en
glansspoelmiddel bijvullen

×Warmwateraansluiting tot 60°C
×Kleur: wit

Inbouw (HxBxD) in mm
Geluidsniveau (dB)
Jaarlijks energieverbruik (kWh)

Vaatwasser ZDF22002WA
GOING € 449,99
×11 l, 1.039 kWh voor Eco 50°C ×AirDry technologie met
AutoDoor systeem
×Inverter motor
×Uitgestelde start: 3u
×5 programma's, 3
temperaturen
×Indicatie zout en
Afm. (HxBxD) in mm
Energieklasse
Aantal couverts

×Indicatie zout en

×Warmwateraansluiting tot 60°C
×Kleur: wit

glansspoelmiddel bijvullen
850x600x625 Inbouw (HxBxD) in mm
A+
Geluidsniveau (dB)
13
Jaarlijks energieverbruik (kWh)

10
8

niet van toepassing
47
262

niet van toepassing
49
295

Vaatwassers
Vaatwasser ZDF26004WA
GOING € 449,99
×11 l, 1.039 kWh voor Eco 50°C ×AirDry technologie met
AutoDoor systeem
×Inverter motor
×Uitgestelde start 1-24 u
×5 programma's, 4
temperaturen
×XtraDry optie
Afm. (HxBxD) in mm
Energieklasse
Aantal couverts

850x600x625
A+
13

11
9

×Indicatie zout en

glansspoelmiddel bijvullen
×Warmwateraansluiting tot 60°C
×Kleur: wit
Inbouw (HxBxD) in mm
niet van toepassing
Geluidsniveau (dB)
48
Jaarlijks energieverbruik (kWh)
295

Compact
Microgolfoven ZFM15100SA
GOING € 149,99
×Ovenfuncties: microgolf
×Volume: 15 liter
×Binnenverlichting
×Vermogen microgolfoven: 500 ×Draaiplateau : 255 mm, glas ×Toebehoren inbegrepen: Hang
W, 7 niveaus
kit
×Bedieningsknop voor selectie
van
het
vermogen
Signaal
bij
einde
kookcyclus
×
×Deuropening mechanisme:
drukknop
Inbouw (HxBxD) in mm
Kleur

zilver

12
10

Afm. (HxBxD) in mm
Aansluitwaarde (W)

224x424x315
920

Fornuizen
Fornuis ZCV65320XA
GOING € 549,99
×Restwarmte-indicatie voor de ×Achterafvoer van de
kookzones: 1
×Bediening voor 4 kookzones
×Ovenreiniging: standaard

ovendamp
×Ventilator
×Regelbare hoogte

Afmetingen (HxBxD) in mm
Type oven
Kookplaat

850x596x600
Warmelucht
keramische

draaiknoppen
×Zones: links voor 2300W /
210mm, links achter 1200W /
145mm, rechts voor 1200W /
145mm, rechts achter 1800W /
180mm
Netto inhoud (L)
73
Energie-efficiëntieklasse
A
Ovenenergie
Elektrisch

Fornuis ZCV65301WA
GOING € 499,99
×Restwarmte-indicatie voor de ×Ovenreiniging: standaard
kookzones: 1
×Gemakkelijk te reinigen
ovendeur
×Bediening voor 4 kookzones

858x600x600
Warmelucht
keramische

Afmetingen (HxBxD) in mm
Type oven
Kookplaat

ovendamp
×Ventilator
×Regelbare hoogte

Afmetingen (HxBxD) in mm
Type oven
Kookplaat

850x596x600
Warmelucht
keramische

13
11

×Achterafvoer van de ovendamp
×Zones: links voor

1700W(1700W / 700W) /
180mm / 120mm, links achter
1200W / 140mm, rechts voor
1200W / 140mm, rechts achter
1700W(1700W / 700W) /
180mm / 120mm
Netto inhoud (L)
54
Energie-efficiëntieklasse
A
Ovenenergie
Elektrisch

Fornuis ZCV65060WA
GOING € 479,99
×Restwarmte-indicatie voor de ×Achterafvoer van de
kookzones: 1
×Bediening voor 4 kookzones
×Ovenreiniging: standaard

×Opberglade voor kookgerei
×Bediening via indrukbare

×Opberglade voor kookgerei
×Zones: links voor 1800W /

180mm, links achter 1200W /
145mm, rechts voor 1200W /
145mm, rechts achter 1800W /
180mm
Netto inhoud (L)
73
Energie-efficiëntieklasse
A
Ovenenergie
Elektrisch

Fornuizen
Fornuis ZCG210K1WA
GOING € 299,99
×Dekseltype kookplaat:
×Achterafvoer van de
Plaatstaal, Geverfd
×Ovenreiniging: standaard
×Gemakkelijk te reinigen
ovendeur
Afmetingen (HxBxD) in mm
Type oven
Kookplaat

×Zones: links voor 2000W /

ovendamp
×Thermokoppelbeveiliging
×Ovenveiligheid: Thermokoppel
850x500x500
Onderverwarming
gas

14
12

71mm, links achter 2000W /
71mm, rechts voor 2600W /
102mm, rechts achter 1000W /
55mm
Netto inhoud (L)
59
Energie-efficiëntieklasse
Ovenenergie
Gas

Koel / vriescombinaties
Koel/vriescombinatie ZNME32FU0
GOING € 649,99 | Beschikbaar vanaf midden november 2020
×Netto inhoud koelruimte: 230 L ×LED interieurverlichting
×Kleur: grijs + vingervlekvrije inox
look
×Netto inhoud vriesruimte: 94 L ×NoFrost: automatische
ontdooiing
van
de
vriesruimte
×Verstelbare voetjes
×DynamicAir luchtcirculatie
Snelvriesfunctie
×TwinTech®: 2 afzonderlijke ×
koelcircuits
×Deurscharnieren: rechts,
Afm. (HxBxD) in mm
Geluidsniveau (dB)
Energieklasse

omkeerbaar door service
1860x595x650
Inbouw (HxBxD) in mm
42
Energie jaarlijks (kWh)
A+
Netto inhoud koelgedeelte (L)

311
230

Koel/vriescombinatie ZNME32FW0
GOING € 599,99
×Netto inhoud koelruimte: 230 L ×LED interieurverlichting
×Kleur: wit
Netto
inhoud
vriesruimte:
94
L
NoFrost:
automatische
×
×
×Verstelbare voetjes
ontdooiing
van
de
vriesruimte
DynamicAir
luchtcirculatie
×
×TwinTech®: 2 afzonderlijke ×Snelvriesfunctie
koelcircuits
×Deurscharnieren: rechts,
Afm. (HxBxD) in mm
Geluidsniveau (dB)
Energieklasse

omkeerbaar door service
1860x595x650
Inbouw (HxBxD) in mm
42
Energie jaarlijks (kWh)
A+
Netto inhoud koelgedeelte (L)

Koel/vriescombinatie ZNLN31EW2
GOING € 599,99 | successeur ZRB33103WA
×Netto inhoud koelruimte: 194 L ×LowFrost voor de
gemakkelijkste manuele
×Netto inhoud vriesruimte: 109
ontdooiing
L
×Deurscharnieren: rechts &
×LED interieurverlichting

311
230

×Kleur: wit
×Verstelbare voetjes

omkeerbaar

×Stevige leggers van
Afm. (HxBxD) in mm
Geluidsniveau (dB)
Energieklasse

veiligheidsglas
1750x595x647
Inbouw (HxBxD) in mm
40
Energie jaarlijks (kWh)
A++
Netto inhoud koelgedeelte (L)

15
13

231
194

Koel / vriescombinaties
Koel/vriescombinatie ZTAN24FU0
GOING € 419,99
×Netto inhoud koelruimte: 164 L ×Deurscharnieren: rechts &
×Netto inhoud vriesruimte: 41 L omkeerbaar
×Stevige leggers van
×LED interieurverlichting

×Verstelbare voetjes

veiligheidsglas

×Kleur: zilver + vingervlekvrije
Afm. (HxBxD) in mm
Geluidsniveau (dB)
Energieklasse

inox look
1434x550x547
39
A+

Inbouw (HxBxD) in mm
Energie jaarlijks (kWh)
Netto inhoud koelgedeelte (L)

Koel/vriescombinatie ZTAN24EW0
GOING € 419,99
×Netto inhoud koelruimte: 164 L ×Deurscharnieren: rechts &
×Netto inhoud vriesruimte: 41 L omkeerbaar
×Stevige leggers van
×LED interieurverlichting
veiligheidsglas
×Kleur: wit
Afm. (HxBxD) in mm
Geluidsniveau (dB)
Energieklasse

1434x550x547
39
A++

Afm. (HxBxD) in mm
Geluidsniveau (dB)
Energieklasse

×Verstelbare voetjes

Inbouw (HxBxD) in mm
Energie jaarlijks (kWh)
Netto inhoud koelgedeelte (L)

Koel/vriescombinatie ZTAN24FW0
GOING € 399,99
×Netto inhoud koelruimte: 164 L ×Deurscharnieren: rechts &
×Netto inhoud vriesruimte: 41 L omkeerbaar
×Stevige leggers van
×LED interieurverlichting

170
164

×Verstelbare voetjes

veiligheidsglas
×Kleur: wit
1434x550x547
Inbouw (HxBxD) in mm
39
Energie jaarlijks (kWh)
A+
Netto inhoud koelgedeelte (L)

16
14

217
164

217
164

Koel / vriescombinaties
Koel/vriescombinatie ZTAN14FW0
GOING € 389,99
×Netto inhoud koelruimte: 90 L ×Deurscharnieren: rechts
×Netto inhoud vriesruimte: 29 L ×Stevige leggers van
veiligheidsglas
×LED interieurverlichting
×Kleur: wit
Afm. (HxBxD) in mm
Geluidsniveau (dB)
Energieklasse

1180x481x510
39
A+

17
15

×Verstelbare voetjes

Inbouw (HxBxD) in mm
Energie jaarlijks (kWh)
Netto inhoud koelgedeelte (L)

181
90

Koelkasten
Koelkast ZRME38FW1
GOING € 649,99
×Netto inhoud koelruimte: 358 L ×Automatische ontdooiing van ×Kleur: wit
de koelruimte
×Netto inhoud ExtraChill zone:
×Voet apparaat: Verstelbare
22 L
voetjes
×Deurscharnieren: rechts &
omkeerbaar
Elektronische
×
temperatuurregeling met LED- ×Stevige leggers van
indicatie

veiligheidsglas

×MultiFlow: stabiele
temperatuur en vochtigheid
Afm. (HxBxD) in mm
Geluidsniveau (dB)
Energieklasse

×Shopping functie voor snel
koelen van verse
voedingswaren
1860x595x650
Inbouw (HxBxD) in mm
41
Energie jaarlijks (kWh)
A+
Netto inhoud koelgedeelte (L)

Koelkast ZRDE39FX
GOING € 599,99 | successeur ZRA40401XA
×Netto inhoud koelruimte: 388 L ×LED interieurverlichting
×Mechanische
×Deurscharnieren: rechts &
temperatuurregeling
×Automatische ontdooiing van
de koelruimte
Afm. (HxBxD) in mm
Geluidsniveau (dB)
Energieklasse

omkeerbaar
×Stevige leggers van
veiligheidsglas

1860x595x635
38
A+

temperatuurregeling

omkeerbaar

×Automatische ontdooiing van ×Stevige leggers van
de koelruimte
Afm. (HxBxD) in mm
Geluidsniveau (dB)
Energieklasse

×Speciaal flessenrek om flessen
te koelen

×Kleur: grijs + vingervlekvrije inox
deur

×Voet apparaat: Verstelbare

voetjes, Vaste wieltjes
achteraan
Inbouw (HxBxD) in mm
Energie jaarlijks (kWh)
Netto inhoud koelgedeelte (L)

Koelkast ZRDN39FW
GOING € 549,99 | successeur ZRA40100WA
×Netto inhoud koelruimte: 388 L ×LED interieurverlichting
×Mechanische
×Deurscharnieren: rechts &

148
388

×Kleur: wit
×Voet apparaat: Verstelbare
voetjes, Vaste wieltjes
achteraan

veiligheidsglas
1860x595x635
Inbouw (HxBxD) in mm
38
Energie jaarlijks (kWh)
A+
Netto inhoud koelgedeelte (L)

18
16

169
358

148
388

Koelkasten
Koelkast ZRDE39FW
GOING € 549,99 | successeur ZRA40401WA
×Netto inhoud koelruimte: 388 L ×LED interieurverlichting
×Mechanische
×Deurscharnieren: rechts &
temperatuurregeling
×Automatische ontdooiing van
de koelruimte
Afm. (HxBxD) in mm
Geluidsniveau (dB)
Energieklasse

te koelen
×Kleur: wit
×Voet apparaat: Verstelbare
voetjes, Vaste wieltjes
achteraan
Inbouw (HxBxD) in mm
Energie jaarlijks (kWh)
148
Netto inhoud koelgedeelte (L)
388

omkeerbaar
×Stevige leggers van
veiligheidsglas

1860x595x635
38
A+

Koelkast ZRAE32FW
GOING € 499,99
×Netto inhoud koelruimte: 314 L ×LED interieurverlichting
×Mechanische
×Deurscharnieren: rechts &
temperatuurregeling

omkeerbaar

×Automatische ontdooiing van ×Stevige leggers van
de koelruimte
Afm. (HxBxD) in mm
Geluidsniveau (dB)
Energieklasse

×Speciaal flessenrek om flessen

×Kleur: wit
×Voet apparaat: Verstelbare
voetjes, Vaste wieltjes
achteraan

veiligheidsglas
1550x595x635
Inbouw (HxBxD) in mm
39
Energie jaarlijks (kWh)
A+
Netto inhoud koelgedeelte (L)

Koelkast ZRA25600WA
GOING € 379,99
×Netto inhoud koelruimte: 235 L ×LED interieurverlichting
×Mechanische
×Deurscharnieren: rechts &
temperatuurregeling

omkeerbaar

139
314

×Kleur: wit
×Voet apparaat: Verstelbare
voetjes, vooraan

×Automatische ontdooiing van ×Stevige leggers van
de koelruimte
Afm. (HxBxD) in mm
Geluidsniveau (dB)
Energieklasse

veiligheidsglas
1250x550x612
Inbouw (HxBxD) in mm
38
Energie jaarlijks (kWh)
A+
Netto inhoud koelgedeelte (L)

19
17

130
235

Koelkasten
Koelkast ZRA21600WA
GOING € 349,99
×Netto inhoud koelruimte: 192 L ×LED interieurverlichting
×Mechanische
×Deurscharnieren: rechts &

×Kleur: wit
×Voet apparaat: Verstelbare

temperatuurregeling
omkeerbaar
voetjes, vooraan
Automatische
ontdooiing
van
Stevige
leggers
van
×
×
de koelruimte
veiligheidsglas
Afm. (HxBxD) in mm
1050x550x635
Inbouw (HxBxD) in mm
Geluidsniveau (dB)
38
Energie jaarlijks (kWh)
Energieklasse
A+
Netto inhoud koelgedeelte (L)

125
192

Koelkast ZXAN15EW0
GOING € 399,99 | successeur ZRG16602WA | Beschikbaar vanaf september 2020
×Netto inhoud koelruimte: 151 L ×LED interieurverlichting
×Kleur: wit
Mechanische
Deurscharnieren:
rechts
&
×
×
×Voet apparaat: Verstelbare
temperatuurregeling

omkeerbaar

voetjes, vooraan

×Automatische ontdooiing van ×Stevige leggers van
de koelruimte
Afm. (HxBxD) in mm
Geluidsniveau (dB)
Energieklasse

veiligheidsglas
850x599x635
Inbouw (HxBxD) in mm
37
Energie jaarlijks (kWh)
A++
Netto inhoud koelgedeelte (L)

94
151

Koelkast ZXAN15FW0
GOING € 379,99 | successeur ZRG16601WA
×Netto inhoud koelruimte: 151 L ×Binnenverlichting
×Kleur: wit
×Mechanische
×Deurscharnieren: links & rechts ×Voet apparaat: Verstelbare
temperatuurregeling
voetjes, vooraan
×Stevige leggers van
veiligheidsglas
×Automatische ontdooiing van
de koelruimte
Afm. (HxBxD) in mm
Geluidsniveau (dB)
Energieklasse

850x599x635
37
A++

20
18

Inbouw (HxBxD) in mm
Energie jaarlijks (kWh)
Netto inhoud koelgedeelte (L)

93
151

Koelkasten
Koelkast ZRG14801WA
GOING € 349,99
×Netto inhoud koelruimte: 115 L ×Automatische ontdooiing van ×Stevige leggers van
veiligheidsglas
×Netto inhoud vriesruimte: 18 L de koelruimte
LED
interieurverlichting
×
×Kleur: wit
×Mechanische
temperatuurregeling
Deurscharnieren:
rechts
&
×
×Voet apparaat: Verstelbare
Afm. (HxBxD) in mm
Geluidsniveau (dB)
Energieklasse

omkeerbaar
850x595x635
40
A++

voetjes, vooraan
Inbouw (HxBxD) in mm
Energie jaarlijks (kWh)
Netto inhoud koelgedeelte (L)

Koelkast ZEAN11EW0
GOING € 399,99 | successeur ZRG15807WA
×Netto inhoud koelruimte: 106 L ×Binnenverlichting
×Netto inhoud vriesruimte: 13 L ×Deurscharnieren: rechts &
omkeerbaar
×Automatische ontdooiing van
de koelruimte
×Stevige leggers van
Afm. (HxBxD) in mm
Geluidsniveau (dB)
Energieklasse

Afm. (HxBxD) in mm
Geluidsniveau (dB)
Energieklasse

×Kleur: wit
×Voet apparaat: Verstelbare
voetjes, vooraan

veiligheidsglas
845x560x575
Inbouw (HxBxD) in mm
38
Energie jaarlijks (kWh)
A++
Netto inhoud koelgedeelte (L)

Koelkast ZEAN11FW0
GOING € 349,99 | successeur ZRG15805WA
×Netto inhoud koelruimte: 106 L ×Binnenverlichting
×Netto inhoud vriesruimte: 13 L ×Deurscharnieren: rechts &
omkeerbaar
×Automatische ontdooiing van
de koelruimte
×Stevige leggers van

141
106

×Kleur: wit
×Voet apparaat: Verstelbare
voetjes, vooraan

veiligheidsglas
845x560x575
Inbouw (HxBxD) in mm
38
Energie jaarlijks (kWh)
A+
Netto inhoud koelgedeelte (L)

21
19

147
115

179
106

Koelkasten
Koelkast ZXAN13EW0
GOING € 379,99 | successeur ZRG16607WA
×Netto inhoud koelruimte: 132 L ×Binnenverlichting
×Mechanische
×Deurscharnieren: rechts &

×Kleur: wit
×Voet apparaat: Verstelbare

temperatuurregeling
omkeerbaar
voetjes, vooraan
Automatische
ontdooiing
van
Stevige
leggers
van
×
×
de koelruimte
veiligheidsglas
Afm. (HxBxD) in mm
845x560x575
Inbouw (HxBxD) in mm
Geluidsniveau (dB)
38
Energie jaarlijks (kWh)
Energieklasse
A++
Netto inhoud koelgedeelte (L)

Koelkast ZXAN13FW0
GOING € 349,99 | successeur ZRG16605WA
×Netto inhoud koelruimte: 132 L ×Binnenverlichting
×Mechanische
×Deurscharnieren: rechts &
temperatuurregeling

omkeerbaar

92
132

×Kleur: wit
×Voet apparaat: Verstelbare
voetjes, vooraan

×Automatische ontdooiing van ×Stevige leggers van
de koelruimte
Afm. (HxBxD) in mm
Geluidsniveau (dB)
Energieklasse

veiligheidsglas
845x560x575
Inbouw (HxBxD) in mm
38
Energie jaarlijks (kWh)
A+
Netto inhoud koelgedeelte (L)

118
132

Koelkast ZXAN3EW0
GOING € 219,99 | successeur ZRX51101WA | Beschikbaar vanaf november 2020
×Netto inhoud koelruimte: 42 L ×Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
×Mechanische
×Kleur: wit
temperatuurregeling
Afm. (HxBxD) in mm
Geluidsniveau (dB)
Energieklasse

510x439x532
41
A++

22
20

Inbouw (HxBxD) in mm
Energie jaarlijks (kWh)
Netto inhoud koelgedeelte (L)

84
42

Diepvriezers
Diepvriezer ZUHE30FW1
GOING € 749,99
×Elektronische
×Deurscharnieren: links &
temperatuurregeling met
TouchControl
×Klimaatklasse: SN-N-ST-T
×Bewaartijd bij
stroomonderbreking (u): 15
Afm. (HxBxD) in mm
Energieklasse
Netto inhoud vriesgedeelte (L)

×Kleur: wit

omkeerbaar
×Voet apparaat: Verstelbare
voetjes
×NoFrost: nooit meer ontdooien
1860x595x650
A+
280

Inbouw (HxBxD) in mm
Energie jaarlijks (kWh)
Invriescapaciteit (kg/24u)

Diepvriezer ZUNN26FW
GOING € 749,99 | successeur ZFU25200WA
×Elektronische
×Klimaatklasse: SN-N-ST-T
temperatuurregeling met LCD- ×Bewaartijd bij
display
stroomonderbreking (u): 23
×MaxiBox diepvrieslade(n)
×Deurscharnieren: links &
omkeerbaar
×Visueel en akoestisch
temperatuuralarm
×Voet apparaat: Verstelbare
×Visueel en akoestisch alarm bij voetjes, vooraan, Vaste
open deur
Afm. (HxBxD) in mm
Energieklasse
Netto inhoud vriesgedeelte (L)

wieltjes achteraan
1860x595x635
A++
229

omkeerbaar
1550x595x668
A++
194

Afm. (HxBxD) in mm
Energieklasse
Netto inhoud vriesgedeelte (L)

23
21

×NoFrost: nooit meer ontdooien
×Kleur: wit

Inbouw (HxBxD) in mm
Energie jaarlijks (kWh)
Invriescapaciteit (kg/24u)

Diepvriezer ZFU23404WA
GOING € 549,99 | Beschikbaar tot eind oktober 2020
×Mechanische
×Klimaatklasse: SN-N-ST-T
temperatuurregeling
×Bewaartijd bij
stroomonderbreking (u): 28
×MaxiBox diepvrieslade(n)
×Visueel temperatuuralarm
×Deurscharnieren: rechts &

328
21

229
18

×Voet apparaat: Verstelbare

voetjes, vooraan, Vaste wieltjes
achteraan
×Manuele ontdooiing
×Kleur: wit
Inbouw (HxBxD) in mm
Energie jaarlijks (kWh)
192
Invriescapaciteit (kg/24u)
20

Diepvriezers
Diepvriezer ZFU19400WA
GOING € 449,99
×Elektronische
×Bewaartijd bij
temperatuurregeling
×Visueel en akoestisch
temperatuuralarm
×Klimaatklasse: SN-N-ST-T
Afm. (HxBxD) in mm
Energieklasse
Netto inhoud vriesgedeelte (L)

×Manuele ontdooiing
stroomonderbreking (u): 18
×Kleur: wit
×Deurscharnieren: rechts &
omkeerbaar
×Voet apparaat: Verstelbare
voetjes, vooraan
1250x545x640
Inbouw (HxBxD) in mm
A+
Energie jaarlijks (kWh)
168
Invriescapaciteit (kg/24u)

Diepvriezer ZYAN9EW0
GOING € 399,99 | successeur ZFT11112WE
×Elektronische
×Klimaatklasse: SN-N-ST-T
temperatuurregeling
×Bewaartijd bij
stroomonderbreking (u): 24
×MaxiBox diepvrieslade(n)
×Visueel en akoestisch
×Deurscharnieren: rechts &
temperatuuralarm
Afm. (HxBxD) in mm
Energieklasse
Netto inhoud vriesgedeelte (L)

omkeerbaar
850x599x635
A++
90

temperatuuralarm
Afm. (HxBxD) in mm
Energieklasse
Netto inhoud vriesgedeelte (L)

omkeerbaar
850x599x635
A+
90

24
22

×Voet apparaat: Verstelbare
voetjes, vooraan

×Manuele ontdooiing
×Kleur: wit

Inbouw (HxBxD) in mm
Energie jaarlijks (kWh)
Invriescapaciteit (kg/24u)

Diepvriezer ZYAN9FW0
GOING € 379,99 | successeur ZFT11110WA
×Elektronische
×Klimaatklasse: SN-N-ST-T
temperatuurregeling
×Bewaartijd bij
stroomonderbreking (u): 24
×MaxiBox diepvrieslade(n)
×Visueel en akoestisch
×Deurscharnieren: rechts &

230
20

145
14

×Voet apparaat: Verstelbare
voetjes, vooraan

×Manuele ontdooiing
×Kleur: wit

Inbouw (HxBxD) in mm
Energie jaarlijks (kWh)
Invriescapaciteit (kg/24u)

184
14

Diepvriezers
Diepvriezer ZYAN8EW0
GOING € 369,99 | successeur ZFT11407WA
×Mechanische
×Klimaatklasse: SN-N-ST-T
temperatuurregeling
×Bewaartijd bij
stroomonderbreking (u): 24
×MaxiBox diepvrieslade(n)
Visueel
temperatuuralarm
×
×Deurscharnieren: rechts &
omkeerbaar
845x560x575
A++
81

Afm. (HxBxD) in mm
Energieklasse
Netto inhoud vriesgedeelte (L)

omkeerbaar
845x560x575
A+
81

voetjes, vooraan
×Manuele ontdooiing
×Kleur: wit

Inbouw (HxBxD) in mm
Energie jaarlijks (kWh)
Invriescapaciteit (kg/24u)

Diepvriezer ZYAN8FW0
GOING € 349,99 | successeur ZFT11104WA
×Mechanische
×Klimaatklasse: SN-N-ST-T
temperatuurregeling
×Bewaartijd bij
stroomonderbreking (u): 24
×MaxiBox diepvrieslade(n)
×Visueel temperatuuralarm
×Deurscharnieren: rechts &
Afm. (HxBxD) in mm
Energieklasse
Netto inhoud vriesgedeelte (L)

×Voet apparaat: Verstelbare

140
10

×Voet apparaat: Verstelbare
voetjes, vooraan

×Manuele ontdooiing
×Kleur: wit

Inbouw (HxBxD) in mm
Energie jaarlijks (kWh)
Invriescapaciteit (kg/24u)

179
10

Diepvriezer ZFX31401WA
GOING € 229,99
×Mechanische
×Bewaartijd bij
temperatuurregeling
×Klimaatklasse: SN-N-ST-T
Afm. (HxBxD) in mm
Energieklasse
Netto inhoud vriesgedeelte (L)

×Manuele ontdooiing
stroomonderbreking (u): 17
×Kleur: wit
×Deurscharnieren: rechts &
omkeerbaar
510x439x532
Inbouw (HxBxD) in mm
A++
Energie jaarlijks (kWh)
30
Invriescapaciteit (kg/24u)

25
23

117
3

Diepvriezers
Kofferdiepvriezer ZCAN38FW1
GOING € 499,99
×Bedieningspaneel met LCD- ×Snelvriesfunctie met

×Verborgen verdamper
automatische terugkeer naar ×4 wieltjes
de normale instellingen
×Korven: 3 voorraadkorven
×Interieurverlichting
845x1300x700
Energieklasse
309
Netto inhoud vriesgedeelte (L)
Statisch
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)

display
×Type bediening: Elektronisch
×Manuele ontdooiing
Afm. (HxBxD) in mm
Energie jaarlijks (kWh)
Vriestechnologie

A+
371
40

Kofferdiepvriezer ZCAN31EW1
GOING € 499,99
×Bedieningspaneel met LCD- ×Snelvriesfunctie met

×Verborgen verdamper
automatische terugkeer naar ×Afvoer van het dooiwater
de normale instellingen
×4 wieltjes
×Korven: 3 voorraadkorven
×Interieurverlichting
845x1120x700
Energieklasse
217
Netto inhoud vriesgedeelte (L)
Statisch
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)

display
×Type bediening: Elektronisch
×Manuele ontdooiing
Afm. (HxBxD) in mm
Energie jaarlijks (kWh)
Vriestechnologie

A++
308
37

Kofferdiepvriezer ZCAN31FW1
GOING € 479,99
×Bedieningspaneel met LCD- ×Snelvriesfunctie met

×Verborgen verdamper
automatische terugkeer naar ×Afvoer van het dooiwater
de normale instellingen
×4 wieltjes
×Korven: 3 voorraadkorven
×Interieurverlichting
845x1120x700
Energieklasse
277
Netto inhoud vriesgedeelte (L)
Statisch
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)

display
×Type bediening: Elektronisch
×Manuele ontdooiing
Afm. (HxBxD) in mm
Energie jaarlijks (kWh)
Vriestechnologie

26
24

A+
308
37

Diepvriezers
Kofferdiepvriezer ZCAN26FW1
GOING € 449,99
×Bedieningspaneel met LCD- ×Snelvriesfunctie met
display
×Type bediening: Elektronisch
×Manuele ontdooiing
Afm. (HxBxD) in mm
Energie jaarlijks (kWh)
Vriestechnologie

×Verborgen verdamper
automatische terugkeer naar ×Afvoer van het dooiwater
de normale instellingen
×4 wieltjes
×Korven: 2 voorraadkorven
×Interieurverlichting
845x960x700
Energieklasse
249
Netto inhoud vriesgedeelte (L)
Statisch
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)

A+
254
36

Kofferdiepvriezer ZCAN20FW1
GOING € 399,99
×Bedieningspaneel met LCD- ×Snelvriesfunctie met
display
×Type bediening: Elektronisch
×Manuele ontdooiing
Afm. (HxBxD) in mm
Energie jaarlijks (kWh)
Vriestechnologie

×Verborgen verdamper
automatische terugkeer naar ×Afvoer van het dooiwater
de normale instellingen
×2 voetjes + 2 wieltjes
×Korven: 1 voorraadkorf
×Interieurverlichting
845x905x545
Energieklasse
221
Netto inhoud vriesgedeelte (L)
Statisch
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)

A+
198
30

Kofferdiepvriezer ZCAN14FW1
GOING € 349,99
×Bedieningspaneel met LCD- ×Snelvriesfunctie met
display
×Type bediening: Elektronisch
×Manuele ontdooiing
Afm. (HxBxD) in mm
Energie jaarlijks (kWh)
Vriestechnologie

×Verborgen verdamper
automatische terugkeer naar ×Afvoer van het dooiwater
de normale instellingen
×2 voetjes + 2 wieltjes
×Korven: 1 voorraadkorf
×Interieurverlichting
845x705x545
Energieklasse
192
Netto inhoud vriesgedeelte (L)
Statisch
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)

27
25

A+
142
26

Diepvriezers
Kofferdiepvriezer ZCAN10FW1
GOING € 299,99
×Bedieningspaneel met LCD- ×Snelvriesfunctie met
display
×Type bediening: Elektronisch
×Manuele ontdooiing
Afm. (HxBxD) in mm
Energie jaarlijks (kWh)
Vriestechnologie

×Afvoer van het dooiwater
automatische terugkeer naar ×2 voetjes + 2 wieltjes
de normale instellingen
×Interieurverlichting
×Verborgen verdamper
845x545x555
Energieklasse
170
Netto inhoud vriesgedeelte (L)
Statisch
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)

28
26

A+
98
24

ONZE SERVICE
www.zanussi.be
U vindt er onze verdelers in uw streek en alle info die u nodig heeft.

Onderdelen - spareparts
https://shop.zanussi.be
spareparts.belgium@electrolux.be

Herstellingen
Tel 02 / 716.24.44
Maandag – vrijdag: 8u30 – 16u30
E-mail: repairs.belgium@electrolux.be
Of vraag uw herstelling online aan op onze website www.
zanussi.be en klik op Service aanvraag.

Bezoek onze showroom
Waar: The Electrolux House,
Raketstraat 40, 1130 Brussel
Openingsuren:
Gelieve onze website te consulteren
www.zanussi.be

Bied uw toestel extra bescherming
Al onze toestellen worden geleverd met een standaardgarantie. Zanussi biedt een selectie van verlengde
garantiemogelijkheden. Hiermee kan u uw toestel volledig
beschermen tegen mogelijke storingen na het verstrijken van
de wettelijke garantie. Voor meer informatie surf snel naar onze
website: zanussi.be/nl-be/support/warranties/

Zanussi
Electrolux Belgium nv
Raketstraat 40
1130 Brussel
Verantwoordelijke uitgever: Electrolux
Belgium nv. Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Nadruk, ook gedeeltelijke, alleen met onze toestemming. De
prijzen vermeld in deze brochure zijn de
heersende marktprijzen op datum van
01/09/2020, BTW en recupel inbegrepen, plaatsing en levering niet inbegrepen. Aangezien deze prijzen onderhevig
zijn aan marktschommelingen dient u
zich steeds bij uw plaatselijke verdeler te
informeren over de aankoopprijzen. De
opgegeven waarden in deze brochure
kunnen variëren naargelang de gebruikte meetmethodes en -normen. De fabrikant behoudt het recht wijzigingen aan
te brengen zonder voorafgaande waarschuwing. De inbouwafmetingen en
-schema’s in deze brochure zijn louter indicatief. Voor de eigenlijke inbouw dient
steeds de gebruiksaanwijzing geconsulteerd te worden. Druk- en zetfouten
voorbehouden. Niet contractuele foto’s.

Recupel
Op 1 juli 2008 trad de aanvaardingsplicht in werking. Overeenkomstig de bepalingen van de milieubeleidsovereenkomsten
wordt er vanaf die datum als aparte post op de factuur een zgn.
wettelijke recupel in rekening gebracht. Deze bedraagt voor de
producten in deze catalogus (tarieven vanaf 01/07/2008):
Ovens
€1
Microgolfovens
€1
Kookplaten
€1
Dampkappen met motor
€1
Koel- en vriescombinaties
€10
Koelkasten
€10
Diepvriezers
€10
Vaatwassers
€1
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Nota’s
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Nota’s
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