
5 jaar garantie 5 jaar garantie 
Duurzaamheid en professionele service: Duurzaamheid en professionele service: 
Dat is de Blaupunkt-belofte.Dat is de Blaupunkt-belofte.
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5VH 6X00EBE
Inbouwvaatwasser,  Inbouwvaatwasser,  
volledig geïntegreerdvolledig geïntegreerd

Technische gegevens
• • 86,5 cm hoog86,5 cm hoog
• • Energie-efficiëntieklasse:  A+++Energie-efficiëntieklasse:  A+++1)1) / D / D2)2)

• • Inhoud: 13 couvertsInhoud: 13 couverts
• • Geluid: 44 dB (A) re 1 pWGeluid: 44 dB (A) re 1 pW
• • 6 programma‘s6 programma‘s
• • Extra stilExtra stil
• • Aquastop met garantieAquastop met garantie
• • Info LightInfo Light
• • Vario Speed PlusVario Speed Plus
• • DoseerhulpDoseerhulp

Aan de veilige zijde met 5 jaar garantie
Duurzaamheid en professionele service – Blaupunkt onderstreept deze belofte nu met een garantie van vijf 

jaar. Bij de tien volgende producten is de garantie van 5 jaar al inclusief. Bij alle andere Blaupunkt inbouwap

paraten kan de garantieperiode optioneel tegen een kleine meerprijs worden verlengd. Voorwaarde voor 

het activeren van de 5 jaar garantie is een online registratie binnen 90 dagen.

5DL 69652
Schuine afzuigkapSchuine afzuigkap

Technische gegevens
• • Energie-efficiëntieklasse: A+Energie-efficiëntieklasse: A+
• • 90 cm breed90 cm breed
• • Multi ControlMulti Control
• • Touch ControlTouch Control
• • 3 vermogensniveaus + 1 intensief niveau3 vermogensniveaus + 1 intensief niveau
• • FilterverzadigingsindicatieFilterverzadigingsindicatie

5CF 350FF1
Inbouwkoelkast  Inbouwkoelkast  
Extra FreshExtra Fresh

Technische gegevens
• • Energie-efficiëntieklasse:  A++Energie-efficiëntieklasse:  A++3)3) / F / F4)4)

• • 140 cm hoog140 cm hoog
• • Led-binnenverlichting in het koeldeelLed-binnenverlichting in het koeldeel
• • Elektronische temperatuurregeling Elektronische temperatuurregeling 

-exact digitaal leesbaar-exact digitaal leesbaar
• • Extra fresh-zone dichtbij 0 °C Extra fresh-zone dichtbij 0 °C 
• • Super bevriezenSuper bevriezen
• • Netto inhoud totaal: 204 lNetto inhoud totaal: 204 l
• • Geluid: 38 dB (A) re 1 pWGeluid: 38 dB (A) re 1 pW

3)3) Waarden conform verordening (EU) 1060 / 2010 tot 02 / 2021  Waarden conform verordening (EU) 1060 / 2010 tot 02 / 2021 4)4) Waarden conform verordening (EU) 2017 / 1369 vanaf 03 / 2021 Waarden conform verordening (EU) 2017 / 1369 vanaf 03 / 20211)1) Waarden conform verordening (EU) 1059 / 2010 tot 02 / 2021  Waarden conform verordening (EU) 1059 / 2010 tot 02 / 2021 2)2) Waarden conform verordening (EU) 2017 / 1369 vanaf 03 / 2021 Waarden conform verordening (EU) 2017 / 1369 vanaf 03 / 2021

    Nieuw ontwerpNieuw ontwerp

    Dark Steel frontDark Steel front

    Wit displayWit display

Nu in nieuw kleurdesign  Nu in nieuw kleurdesign      

Extra Fresh  Extra Fresh    

Vario-scharnier  Vario-scharnier      

Hygiëne Plus  Hygiëne Plus    

Extra droog  Extra droog  



4 5

5B60M 8690

5C60M 8690 5C90S 8990

Inbouw-oven  Inbouw-oven  
met magnetronfunctiemet magnetronfunctie

Inbouw combimagnetronInbouw combimagnetron Inbouw-combistomerInbouw-combistomer

Technische gegevens
• • Elektrische inbouwoven met 12 soorten verwarmingElektrische inbouwoven met 12 soorten verwarming
• • CombibedieningCombibediening
• • 800 W Magnetron met 5 vermogensniveaus800 W Magnetron met 5 vermogensniveaus
• • Automatische programma‘sAutomatische programma‘s
• • Led-ovenverlichtingLed-ovenverlichting
• • SnelvoorverwarmingSnelvoorverwarming
• • TemperatuurvoorstelTemperatuurvoorstel
• • Elektronische temperatuurregeling van 30 °C Elektronische temperatuurregeling van 30 °C –– 250 °C 250 °C
• • Gaarruimtecapaciteit 72 lGaarruimtecapaciteit 72 l

Technische gegevens
• • Compacteoven met 10 verwarmingsmethodenCompacteoven met 10 verwarmingsmethoden
• • CombibedieningCombibediening
• • 900 W Magnetron met 5 vermogensniveaus900 W Magnetron met 5 vermogensniveaus
• • Automatische programma‘sAutomatische programma‘s
• • Led-ovenverlichtingLed-ovenverlichting
• • SnelvoorverwarmingSnelvoorverwarming
• • TemperatuurvoorstelTemperatuurvoorstel
• • Elektronische temperatuurregeling van 30 °C Elektronische temperatuurregeling van 30 °C –– 250 °C 250 °C
• • Gaarruimtecapaciteit 50 lGaarruimtecapaciteit 50 l

Technische gegevens
• • Compacteoven met 13 verwarmingsmethodenCompacteoven met 13 verwarmingsmethoden
• • Stoomkoken van 35 °C Stoomkoken van 35 °C –– 100 °C 100 °C
• • CombibedieningCombibediening
• • Push & pull watertankPush & pull watertank
• • TemperatuursensorTemperatuursensor
• • Automatische programma‘sAutomatische programma‘s
• • Led-ovenverlichtingLed-ovenverlichting
• • SnelvoorverwarmingSnelvoorverwarming
• • TemperatuurvoorstelTemperatuurvoorstel
• • Elektronische temperatuurregeling van 30 °C Elektronische temperatuurregeling van 30 °C –– 250 °C 250 °C
• • Gaarruimtecapaciteit 50 lGaarruimtecapaciteit 50 l

5B90S 8990
Inbouw-oven  Inbouw-oven  
met stoomondersteuningmet stoomondersteuning

Technische gegevens
• • Elektrische inbouwoven met 12 soorten verwarmingElektrische inbouwoven met 12 soorten verwarming
• • Energie-efficiëntieklasse: A+Energie-efficiëntieklasse: A+
• • Push & pull watertankPush & pull watertank
• • TemperatuursensorTemperatuursensor
• • Automatische programma‘sAutomatische programma‘s
• • Led-ovenverlichtingLed-ovenverlichting
• • Soft Moving deurSoft Moving deur
• • Grote ovenbinnenruimte, enkelvoudig uitschuifbaarGrote ovenbinnenruimte, enkelvoudig uitschuifbaar
• • SnelvoorverwarmingSnelvoorverwarming
• • TemperatuurvoorstelTemperatuurvoorstel
• • Elektronische temperatuurregeling van 30 °C Elektronische temperatuurregeling van 30 °C –– 250 °C 250 °C
• • Gaarruimtecapaciteit 72 lGaarruimtecapaciteit 72 l

Technische gegevens
• • Elektrische inbouwoven met 11 soorten verwarmingElektrische inbouwoven met 11 soorten verwarming
• • Energie-efficiëntieklasse: A+Energie-efficiëntieklasse: A+
• • Pyrolytische zelfreinigingPyrolytische zelfreiniging
• • Soft Moving deurSoft Moving deur
• • Grote ovenbinnenruimte, enkelvoudig uitschuifbaarGrote ovenbinnenruimte, enkelvoudig uitschuifbaar
• • SnelvoorverwarmingSnelvoorverwarming
• • TemperatuurvoorstelTemperatuurvoorstel
• • Elektronische temperatuurregeling van 30 °C Elektronische temperatuurregeling van 30 °C –– 250 °C 250 °C
• • Gaarruimtecapaciteit 72 lGaarruimtecapaciteit 72 l

5B50P 8590
Inbouw-ovenInbouw-oven
met Pyrolysemet Pyrolyse

Esthetisch en modern: De nieuwe Dark Steel-serie van Blaupunkt Esthetisch en modern: De nieuwe Dark Steel-serie van Blaupunkt 
Alles op een lijn, dat was het doel bij de ontwikkeling van de nieuwe Blaupunkt Dark-Steel-serie. De  apparaten Alles op een lijn, dat was het doel bij de ontwikkeling van de nieuwe Blaupunkt Dark-Steel-serie. De  apparaten 

vormen op elkaar afgestemd het beeld van een perfecte feel-good-keuken. Ovens en compacte apparaten vormen op elkaar afgestemd het beeld van een perfecte feel-good-keuken. Ovens en compacte apparaten 

zijn in verschillende varianten met elkaar combineerbaar en vullen elkaar zo aan tot een eenheid – op een zijn in verschillende varianten met elkaar combineerbaar en vullen elkaar zo aan tot een eenheid – op een 

duidelijke gemeenschappelijke ontwerplijn met zwart glas en witte displays.duidelijke gemeenschappelijke ontwerplijn met zwart glas en witte displays.

  Nieuwe look in Dark Steel  Nieuwe look in Dark Steel

  Logo nu op de greep  Logo nu op de greep

  Zwart glas voor een uniform, tijdloos ontwerp  Zwart glas voor een uniform, tijdloos ontwerp

  Wit display met smart slider  Wit display met smart slider

  Optimaal op elkaar afgestemd en ideaal combineerbaar  Optimaal op elkaar afgestemd en ideaal combineerbaar
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5IX 99291
Kookplaat zelfstandig, combi-inductie met geïntegreerde afzuigingKookplaat zelfstandig, combi-inductie met geïntegreerde afzuiging

  Nieuw ontwerp  Nieuw ontwerp

  Wit display  Wit display

  Nieuwste technologie Nieuwste technologie 

  Smart slider  Smart slider

  Chef Cook-functie Chef Cook-functie

Technische gegevens
• • 4 inductiekookzones met booster4 inductiekookzones met booster
• • 90 cm breed90 cm breed
• • RandloosRandloos
• • Bijna vlak monteerbaarBijna vlak monteerbaar
• • Touch ControlTouch Control
• • 2 × combi-inductie2 × combi-inductie

• • Digitale weergave van de kookniveaus in witDigitale weergave van de kookniveaus in wit
• • Countdown-functieCountdown-functie
• • Elektronische opening van de afzuigkapElektronische opening van de afzuigkap
• • Energie-efficiëntieklasse: A+++Energie-efficiëntieklasse: A+++
• • 5 vermogensniveaus + 1 intensief niveau5 vermogensniveaus + 1 intensief niveau

5II 94291
Kookveld zelfstandig, combi-inductieKookveld zelfstandig, combi-inductie

  Nieuw ontwerp  Nieuw ontwerp

  Grillfunctie  Grillfunctie

  Wit display  Wit display

  Smart slider  Smart slider

  Nieuwste technologie   Nieuwste technologie 

Technische gegevens
• • 5 inductiekookzones met booster5 inductiekookzones met booster
• • 90 cm breed90 cm breed
• • RandloosRandloos
• • Bijna vlak monteerbaarBijna vlak monteerbaar
• • Multi ControlMulti Control
• • Touch ControlTouch Control

• • 2 × combi-inductie2 × combi-inductie
• • Countdown-functieCountdown-functie
• • SnelstartfunctieSnelstartfunctie
• • Recall functie – Herhaling van de laatste instellingenRecall functie – Herhaling van de laatste instellingen
• • OverloopdetectieOverloopdetectie
• • Snelmontage-systeemSnelmontage-systeem

In drie stappen naar garantieverlengingIn drie stappen naar garantieverlenging
Heeft u één van onze tien nieuwe producten gekocht? Registreer Heeft u één van onze tien nieuwe producten gekocht? Registreer 

dan nu uw nieuwe elektrische apparaat voor de kosteloze 5 jaar dan nu uw nieuwe elektrische apparaat voor de kosteloze 5 jaar 

garantie. Voorwaarde voor het activeren van de 5 jaar garantie is garantie. Voorwaarde voor het activeren van de 5 jaar garantie is 

een registratie binnen 90 dagen. Bij alle andere Blaupunkt inbou-een registratie binnen 90 dagen. Bij alle andere Blaupunkt inbou-

wapparaten kan de garantieperiode optioneel tegen een kleine wapparaten kan de garantieperiode optioneel tegen een kleine 

meerprijs worden verlengd. Hoe dat kan? Dat leest u hier.meerprijs worden verlengd. Hoe dat kan? Dat leest u hier.

1. Maak een klantaccount aan
Vul het contactformulier op onze website  Vul het contactformulier op onze website  
www. blaupunkt-einbaugeraete.comwww. blaupunkt-einbaugeraete.com  in (of scan de in (of scan de 
 QR-code boven). Bevestig vervolgens uw e-mailadres,  QR-code boven). Bevestig vervolgens uw e-mailadres, 
om de registratie af te sluiten.om de registratie af te sluiten.

2. Registreer uw nieuwe apparaat
In het klantenbereik kunt u uw nieuwe keukenapparaatIn het klantenbereik kunt u uw nieuwe keukenapparaat
onder onder Mijn apparaten registreren.Mijn apparaten registreren.

3. Sluit de registratie af
Voer het serienummer en de aankoopdatum in en Voer het serienummer en de aankoopdatum in en 
 selecteer de apparaatcategorie. Dat was alles. Nu kunt   selecteer de apparaatcategorie. Dat was alles. Nu kunt  
u profiteren van uw klantvoordelen.u profiteren van uw klantvoordelen.

YourBlaupunkt

Registreeruw nieuwe apparaat onder YourBlaupunkt: www.blaupunkt-einbaugeraete.com

Blaupunkt inductiekookveld – Blaupunkt inductiekookveld – 
hitte tot in de finesses hitte tot in de finesses 

Kookplaat met geïntegreerde afzuiging –  Kookplaat met geïntegreerde afzuiging –  
verwijdert de damp direct op de plaats waar het ontstaatverwijdert de damp direct op de plaats waar het ontstaat
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Heeft u meer informatie nodig?
Onze gekwalificeerde medewerkers staan graag voor Onze gekwalificeerde medewerkers staan graag voor 
u klaar. Onze klantenservice-experts voor  Blaupunkt u klaar. Onze klantenservice-experts voor  Blaupunkt 
keuken-inbouwapparatuur beantwoorden vakkundig keuken-inbouwapparatuur beantwoorden vakkundig 
al uw vragen. Of bezoek onze website op  al uw vragen. Of bezoek onze website op  
www.blaupunkt-einbaugeraete.com.www.blaupunkt-einbaugeraete.com.
 
 
Tel.: 00 800 32 289 000
service.NL@blaupunkt-einbaugeraete.com

service.BE@blaupunkt-einbaugeraete.com

service.LU@blaupunkt-einbaugeraete.com

HK Appliances GmbH
Werkstraße 3  
32289 Rödinghausen (Germany)


