
Dois mundos unidos num só eletrodoméstico 

NOVA PLACA FLEX INDUCTION  
COM VENTILAÇÃO INTEGRADA

Desfrutar de um espaço completamente aberto e, ao mesmo tempo, sem fumo parece impossível até descobrir 
a nova placa Flex lnduction de 80 cm NEFF com ventilação integrada. Funcionalidade e estética unem-se num 
só eletrodoméstico que combina o melhor de dois aparelhos fundamentais na cozinha: uma placa com funções 
inovadoras e um exaustor potente. O resultado? Mais liberdade, mais flexibilidade, mais limpeza e mais espaço 
para que na sua cozinha apenas se respire criatividade.

EXTREMAMENTE SILENCIOSA  
E POTENTE

Imagine-se a cozinhar: a cebola a 
estalar, a água da massa a borbulhar, 
e mesmo assim sente a tranquilidade 
do silêncio e o ar está agradavelmente 
fresco. Surpreenda-se com a tecnologia 
do motor Efficient Drive integrado na 
placa e desfrute de todos os sons e 
aromas da sua aventura culinária.

TWIST PAD FIRE

Com o Twist Pad Fire 
pode controlar  
o nível da sua  
placa e todas  
as configurações  
do seu exaustor.

TwistPadFire ®

DESIGN E SIMPLICIDADE

Um design completamente puro. Até 
os filtros de gordura são em preto 
para manter uma estética uniforme e 
integrada, de qualquer ângulo de visão. 
E para os limpar, retire e coloque na 
máquina de lavar loiça.
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INSTALAÇÃO À MEDIDA  
DE CADA COZINHA

O design da cozinha não será um problema no momento de instalar a nova 
Placa Flex Induction com ventilação integrada. A placa adapta-se de forma 
fácil e sem restrições a qualquer móvel, até em bancadas com uma espessura 
mínima de 16mm, respondendo assim às novas tendências de design. Escolha 
entre 3 tipos de instalação em função do espaço e do móvel pretendido.

UM MAIOR APROVEITAMENTO  
DO ESPAÇO

Quanto mais espaço de arrumação, melhor! O 
design compacto da placa deixa muito espaço 
no móvel para gavetas e prateleiras. E com o 
sistema de condutas planas, evite limitações 
à profundidade das gavetas do móvel na 
instalação em modo de saída de ar. Aproveite 
ao máximo todo o espaço de arrumação.

2  Instalação em recirculação 
sem condutas. 
É necessário uma bancada 
com 600 mm de profundidade.

2  Instalação em recirculação 
com condutas. 
É necessário uma bancada 
com 700 mm de profundidade.

2  Instalação em saída de ar. 
É necessário uma  
bancada com 700 mm  
de profundidade.

≥700 mm600 mm

* Para mais informações consulte os esquemas técnicos 
e o manual de instalação do produto.
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SOLUÇÕES DE TETO

Se a cozinha é a sua paixão, os nossos exaustores de teto garantem que assim permanece. Integrados no teto 
para economizar espaço valioso na sua cozinha, extraem silenciosamente os vapores e os odores indesejados. 
Elegantes e simples de instalar, os nossos exaustores de teto permitem uma iluminação completa da sua ilha e 
podem funcionar em saída de ar ou recirculação (com um módulo de recirculação opcional). E graças ao motor 
Efficient Drive, estes exaustores têm um desempenho potente e eficiente.

Eficaz e discreto. A solução perfeita para uma cozinha aberta.

UMA SOLUÇÃO DE EXTRAÇÃO PARA  
CADA TIPO DE NECESSIDADE.

INCLUI 
COMANDO 
REMOTO

DISPONÍVEL EM 

90 CM OU 120 CM

EXAUSTOR PLUG & PLAY

Ao prescindir de um teto falso  
ou uma estrutura de suporte,  
o conceito de extração de teto  
sem integração simplifica o processo  
de instalação ao máximo,  
economizando tempo e esforço. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
  Controle o exaustor através do 

seu smartphone com a app Home 
Connect.

  Conecte a sua placa ao exaustor 
através da app Home Connect e 
mantenha toda a sua atenção apenas 
na preparação da refeição.

  Controle a temperatura da 
iluminação LED.

  Para uma fácil selecção das 
configurações, inclui um comando 
remoto.

  Possibilidade de instalar em 
recirculação com um módulo 
opcional. Poderá optar entre um filtro 
CleanAir ou um filtro regenerável com 
uma duração até 10 anos – basta 
regenerar no forno a cada 4 meses.
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DESIGN EM 
VIDRO

SOLUÇÕES DE BANCADA

Eficiente, elegante, discreto e ao mesmo tempo capaz de atrair todas as atenções. O novo exaustor 
de bancada Neff é uma combinação perfeita entre um design surpreendente com vidro transparente e 
uma potência de extração elevada, que se integra perfeitamente em qualquer cozinha, oferecendo um 
espaço aberto onde a luz é a protagonista.

Ambiente claro como o vidro

GUIDED AIR®: TECNOLOGIA DE AR GUIADO

A eficiência do exaustor alcança toda a superfície da placa e extrai 
todos os vapores e odores. O segredo? A nova tecnologia de ar guiado 
que ao gerar uma cortina de ar, evita a dispersão dos fumos pela 
divisão e garante a máxima eficiência, independentemente da zona de 
confeção da placa.

FACIL ACESSO E INSTALAÇÃO

Seja qual for a sua cozinha, a instalação do exaustor não será 
um problema. O motor pode ser instalado em ambos os lados 
do exaustor e até mesmo em separado até 3 metros. 
E os filtros são facilmente removíveis na superfície com o 
toque de um botão.
Resumindo, versatilidade máxima de instalação e limpeza.

AMBIENT LIGHT
Crie um ambiente especial na sua 
cozinha com o novo exaustor de 
bancada e a app Home Connect, 
Escolha a cor das extremidades do 
vidro do seu exaustor o obtenha um 
toque exclusivo e diferente na sua 
cozinha.

O PAR PERFEITO
Combine o exaustor com a placa 
para um resultado espetacular.  
E tudo apenas com um único  
nicho de instalação!

16



CHAMINÉS INTEGRADAS
Se a sua imaginação não tem limites, a sua cozinha também 
não os deverá ter. A pensar nisso, a NEFF oferece as chaminés 
integráveis com uma extração eficaz e um aproveitamento 
máximo do espaço da sua cozinha, integrando-se de uma forma 
harmoniosa nos armários superiores.

CHAMINÉS DECORATIVAS DE ILHA  
E DE PAREDE
O design da gama de chaminés decorativas da NEFF de 90 cm 
em vidro preto ou inox combina com o resto da gama para que a 
estética da cozinha seja simplesmente perfeita.

Este design surpreendente tem ainda integrado um display 
touch Control, para uma utilização cómoda e uma limpeza 
muito fácil e uma grande capacidade de extração de até 
867m3/h. E, além disso, a maior delas tem o Automatic Air 
Sensor e Home Connect.

PLACA E CHAMINÉ  
COM O MESMO CONTROLO
Um sinal Wi-Fi permite controlar a chaminé 
através da placa: regular a potência ou ativar 
o sensor automático, sem perturbar a sua 
concentração no mais importante: a preparação 
da sua refeição.

CHAMINÉ DESIGN VERTICAL
Para além de extrair os vapores de uma forma eficiente e silenciosa, 
pode escrever receitas e anotações na sua superfície magnética em 
vidro preto e utilizá-la como prateleira para apoiar livros de culinária 
ou pequenos objectos.

Com a app Home Connect, pode controlar seu funcionamento e 
selecionar uma ampla variedade de cores disponíveis e até mesmo 
regular a temperatura da iluminação de acordo com o design da sua 
cozinha.

CHAMINÉS DECORATIVAS

DISPONÍVEL EM 
60 E 90 CM

Para criar um ambiente agradável na cozinha, não basta manter o ar livre de vapores e 
odores, também deve haver uma harmonia estética. A nova gama de chaminés decorativas 
NEFF responde às suas necessidades com modelos e acabamentos capazes de encaixar 
perfeitamente em qualquer espaço e, como sempre, com as melhores características.
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MOTOR
EFFICIENT DRIVE®

PLACA FLEX INDUCTION COM VENTILAÇÃO INTEGRADA

Informação de acordo com o Regulamento delegado (UE) N. 65/2014.  
Classe de eficiência energética numa escala de A+++ (valor mais eficiente) a D (valor menos eficiente).

PLACA FLEX INDUCTION COM 
VENTILAÇÃO INTEGRADA
Moldura em inox

Funcionamento do exaustor:

2 FlexZones de 40 x 24 cm.
2 Controlo TwistPad® Fire.
2 HC / conexão placa-exaustor.
2 Frying Sensor com 5 níveis de temperatura.
2 Função Power Move / Power Transfer.
2  Boost / PanBoost
2 Temporizador para cada zona com função 

de desligar e sinal sonoro.

2 Controlo do exaustor através do Twist Pad® Fire da placa.
2 Motor Efficient Drive®.
2 Automatic Air Sensor.
2 Potência de exaustão em modo de saída de ar de acordo com a norma DIN/

EN 61591: nível máximo 500 m3/h; nível intensivo 622 m3/h.
2 Potência sonora no nível 3: 69 dB(A).

T58TL6EN2

Energia

Largura (cm)

80
Frying Sensor Automatic Air

Sensor
Efficient DriveFlex Induction

IN

TwistPadFire ®

Home Connect

I98WMM1S7 I88WMM1S7

EXAUSTOR DE BANCADA

EXAUSTOR TELESCÓPICO DE BANCADA 
GLASS DRAFT
Painel em vidro

EXAUSTOR TELESCÓPICO DE BANCADA 
GLASS DRAFT
Painel em vidro

2 Motor Efficient Drive®.
2 HC / conexão placa-exaustor.
2 Automatic Air Sensor.
2 Painel em vidro com Ambient Light.
2 Filtros de fácil acesso.
2 Potência de exaustão em modo de saída 

de ar de acordo com a norma DIN/EN 
61591: nível máximo 501 m3/h; nível 
intensivo 775 m3/h.

2 Potência sonora no nível 3: 62 dB(A).

2 Motor Efficient Drive®.
2 HC / conexão placa-exaustor.
2 Automatic Air Sensor.
2 Painel em vidro com Ambient Light.
2 Filtros de fácil acesso.
2 Potência de exaustão em modo de saída 

de ar de acordo com a norma DIN/EN 
61591: nível máximo 501 m3/h; nível 
intensivo 775 m3/h.

2 Potência sonora no nível 3: 62 dB(A).

Energia Energia

Telescópico TelescópicoGuided Air Guided AirEasy Access 
Filter

Easy Access 
Filter

Largura (cm)

90
Largura (cm)

80
Efficient Drive Efficient DriveHome Connect Home Connect

Ambient Light Ambient Light

I95CBS8W0

EXAUSTOR DE TETO EM VIDRO
Painel em vidro branco

2 Motor Efficient Drive®.
2 HC / conexão placa-exaustor. 
2 Automatic Air Sensor.
2 Sistema de aspiração perimetral.
2 Iluminação por LED (Dimmer / Softlight).
2 Potência de exaustão em modo de saída 

de ar de acordo com a norma DIN/EN 
61591: nível máximo 458 m3/h; nível 
intensivo 798 m3/h.

2 Potência sonora no nível 3: 56 dB(A).

I25CBS8W0

I16RPS8S5 I94CBS8W0

EXAUSTORES DE TETO

EXAUSTOR DE TETO EM VIDRO
Painel em vidro branco

EXAUSTOR DE TETO PLUG&PLAY EXAUSTOR DE TETO COMPACTO
Painel em vidro branco

2 Motor Efficient Drive®.
2 HC / conexão placa-exaustor. 
2 Automatic Air Sensor.
2 Sistema de aspiração perimetral.
2 Iluminação por LED (Dimmer / Softlight).
2 Potência de exaustão em modo de saída 

de ar de acordo com a norma DIN/EN 
61591: nível máximo 458 m3/h; nível 
intensivo 798 m3/h.

2 Potência sonora no nível 3: 56 dB(A).

2 Motor Efficient Drive®.
2 HC / conexão placa-exaustor. 
2 Automatic Air Sensor.
2 Iluminação por LED (Dimmer / Softlight / 

temperatura da luz ajustável).
2 Potência de exaustão em modo de 

recirculação com filtro CleanAir Plus: 
nível máximo 464 m3/h; nível intensivo 
842 m3/h.

2 Potência sonora no nível 3: 59 dB(A).

2 Motor Efficient Drive®.
2 HC / conexão placa-exaustor. 
2 Automatic Air Sensor.
2 Sistema de aspiração perimetral.
2 Iluminação por LED (Dimmer / Softlight).
2 Potência de exaustão em modo de saída 

de ar de acordo com a norma DIN/EN 
61591: nível máximo 434 m3/h; nível 
intensivo 734 m3/h.

2 Potência sonora no nível 3: 61 dB(A).

EnergiaEnergia

Energia

Efficient DriveEfficient Drive

Efficient Drive

Efficient Drive

Iluminação LEDIluminação LED

Iluminação LED

Iluminação LED

Largura (cm)

90
Largura (cm)

120

Largura (cm)

105

Largura (cm)

90

Home ConnectHome Connect

Home Connect

Home Connect

Soft LightSoft Light

Soft Light

Soft Light

Motor 
Efficient Drive®

20 cm
de ALTURA

Motor 
Efficient Drive®

COMBINAção
seamless com placa

T59FS5RX2

COMBINAção
seamless com placa

T68FS6RX2

Funciona 
apenas em 

recirculação

NOVO
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CHAMINÉS DE PAREDE

D96IMW1G1D95FRW1S1

Energia Energia

Largura (cm)

90
Largura (cm)

90
Efficient Drive Efficient DriveHome Connect Home Connect

CHAMINÉ DECORATIVA DESIGN 
VERTICAL COM TOUCH CONTROL
Creative Slimline

CHAMINÉ DECORATIVA DESIGN
INCLINADO COM TOUCH CONTROL

2 Motor Efficient Drive®.
2 HC / conexão placa-exaustor. 
2 Automatic Air Sensor.
2 Ambient Light.
2 Sistema de aspiração perimetral.
2 Iluminação por LED (Dimmer / Softlight / 

temperatura da luz ajustável).
2 Potência de exaustão em modo de saída 

de ar de acordo com a norma DIN/EN 
61591: nível máximo 394 m3/h; nível 
intensivo 717 m3/h.

2 Potência sonora no nível 3: 57 dB(A).

2 Motor Efficient Drive®.
2 HC / conexão placa-exaustor. 
2 Automatic Air Sensor.
2 Ambient Light.
2 Sistema de aspiração perimetral.
2 Iluminação por LED (Dimmer / Softlight / 

temperatura da luz ajustável).
2 Potência de exaustão em modo de saída 

de ar de acordo com a norma DIN/EN 
61591: nível máximo 467 m3/h; nível 
intensivo 837 m3/h.

2 Potência sonora no nível 3: 55 dB(A).

Motor 
Efficient Drive®

prateleira Motor 
Efficient Drive®

Iluminação LED Iluminação LEDAmbient Light Ambient LightSoft Light Soft Light

magnética

CHAMINÉ DECORATIVA COM TOUCH 
CONTROL
Design SlimLine com frontal em vidro 
preto

2 Motor Efficient Drive®.
2 HC / conexão placa-exaustor. 
2 Automatic Air Sensor.
2 Iluminação por LED (Dimmer / Softlight / 

temperatura da luz ajustável).
2 Potência de exaustão em modo de saída 

de ar de acordo com a norma DIN/EN 
61591:nível máximo 430 m3/h; nível 
intensivo 843 m3/h.

2 Potência sonora no nível 3: 55 dB(A).

D96BMV5N5

Energia

Largura (cm)

90

Iluminação LED

Efficient Drive

Soft Light

Home Connect

Motor 
Efficient Drive®

Largura (cm)

90
Iluminação LED

CHAMINÉ DECORATIVA COM TOUCH 
CONTROL
Design Box com frontal em vidro preto

2 Iluminação por LED.
2 Potência de exaustão em modo de saída 

de ar de acordo com a norma DIN/EN 
61591: nível máximo 453 m3/h; nível 
intensivo 739 m3/h.

2 Potência sonora no nível 3: 65 dB(A).

D95BHM4N0

Energia

CHAMINÉ DE ILHA

I96BMV5N5

CHAMINÉ DE ILHA COM TOUCH 
CONTROL
Design SlimLine com frontal em vidro 
preto

2 Motor Efficient Drive®.
2 HC / conexão placa-exaustor. 
2 Automatic Air Sensor.
2 Iluminação por LED (Dimmer / Softlight / 

temperatura da luz ajustável).
2 Potência de exaustão em modo de saída 

de ar de acordo com a norma DIN/EN 
61591: nível máximo 445 m3/h; nível 
intensivo 867 m3/h.

2 Potência sonora no nível 3: 54 dB(A).

Motor 
Efficient Drive®

Largura (cm)

90
Efficient Drive Home Connect

Energia

Iluminação LED Soft Light

Largura (cm)

90
Largura (cm)

60

CHAMINÉ INTEGRÁVEL
Painel em vidro branco

2 Sistema de aspiração perimetral.
2 Iluminação por LED.
2 Potência de exaustão em modo de saída 

de ar de acordo com a norma DIN/EN 
61591: nível máximo 610 m3/h.

2 Potência sonora no nível 3: 70 dB(A).

D64XAF8N0

CHAMINÉS INTEGRÁVEIS

CHAMINÉ INTEGRÁVEL
Painel em vidro branco

2 Sistema de aspiração perimetral.
2 Iluminação por LED.
2 Potência de exaustão em modo de saída 

de ar de acordo com a norma DIN/EN 
61591: nível máximo 610 m3/h.

2 Potência sonora no nível 3: 70 dB(A).

D94XAF8N0

Energia Energia

Iluminação LED Iluminação LED

NOVO
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EXAUSTORES INTEGRÁVEIS

D57ML66N1D58ML66N1

D55MH56N0

Energia* Energia*

Energia

C

Largura (cm)

86
Largura (cm)

70

Largura (cm)

52

Efficient Drive Efficient Drive

EXAUSTOR INTEGRÁVEL
Painel em inox

EXAUSTOR INTEGRÁVEL
Painel em inox

EXAUSTOR INTEGRÁVEL
Painel em inox

2 Motor Efficient Drive®.
2 Sistema de aspiração perimetral.
2 Iluminação por LED (Dimmer).
2 Potência de exaustão em modo de saída 

de ar de acordo com a norma DIN/EN 
61591: nível máximo 610 m3/h; nível 
intensivo 800 m3/h.

2 Potência sonora no nível 3: 64 dB(A).

2 Sistema de aspiração perimetral.
2 Iluminação por LED (Dimmer).
2 Potência de exaustão em modo de saída 

de ar de acordo com a norma DIN/EN 
61591: nível máximo 575 m3/h; nível 
intensivo 650 m3/h.

2 Potência sonora no nível 3: 67 dB(A).

2 Motor Efficient Drive®.
2 Sistema de aspiração perimetral.
2 Iluminação por LED (Dimmer).
2 Potência de exaustão em modo de saída 

de ar de acordo com a norma DIN/EN 
61591: nível máximo 575 m3/h; nível 
intensivo 775 m3/h.

2 Potência sonora no nível 3: 64 dB(A).

Motor 
Efficient Drive®

Motor 
Efficient Drive® Motor 

Efficient Drive®

Motor 
Efficient Drive®

Iluminação LED Iluminação LED

Iluminação LED

Efficient Drive
Efficient Drive

Informação de acordo com o Regulamento delegado (UE) N. 65/2014. 
Classe de eficiência energética numa escala de A+++ (valor mais eficiente) a D (valor menos eficiente).

Largura (cm)

90
Largura (cm)

60

EXAUSTOR TELESCÓPICO
Sem friso incluído (ver acessórios)

2 Motor Efficient Drive®.
2 Iluminação por LED (Dimmer).
2 Potência de exaustão em modo de saída 

de ar de acordo com a norma DIN/EN 
61591: nível máximo 399 m3/h; nível 
intensivo 728 m3/h.

2 Potência sonora no nível 3: 53 dB(A).

D46ED52X1

EXAUSTORES TELESCÓPICOS

EXAUSTOR TELESCÓPICO
Sem friso incluído (ver acessórios)

2 Motor Efficient Drive®.
2 Iluminação por LED (Dimmer).
2 Potência de exaustão em modo de saída 

de ar de acordo com a norma DIN/EN 
61591: nível máximo 397 m3/h; nível 
intensivo 729 m3/h.

2 Potência sonora no nível 3: 53 dB(A).

D49ED52X1

Energia
Energia

Iluminação LED
Iluminação LED
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