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CHLAZENÍ

Pronásledováni hektickým životním tempem 
už nemáme čas každý den nakupovat. S našimi 
spotřebiči ProFresh Plus vybavenými technologií 
TwinTech™ si můžete dopřát čerstvé potraviny 
každý den. Budou udržovat potraviny déle 
svěží a postarají se o jejich lepší vzhled i chuť.
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Energetická třída 
A+++

Funkce
Automatické 
odmrazování 
mrazničky – NoFrost

Uzamykatelné víko Technologie chlazení 
TwinTechTM

Rychlé zmrazování 
– Frostmatic

CustomFlex

FROSTMATIC

Intenzivní chlazení  
– Coolmatic

Technologie  
zchlazování: statická, 
redukce tvorby 
námrazy

COOLMATIC

Energie
Energetická třída 
A++

Energetická třída 
A+

TWINTECH® CUSTOMFLEX



Rozměry (V x Š x H) v mm
1770 x 912 x 738

Americké chladničky dvoudveřové 6

FROSTMATICCOOLMATIC

Profesionální chod díky pokročilé technologii
Tento dávkovač (vody a ledu) pro svůj efektivní chod využívá 
profesionálních technologií. Pomocí ovládacího panelu zvolte 
dávkování vody či ledu.

 – zásuvka s variabilní teplotou a třemi nastaveními, které 
odpovídají vašim potravinám

 – výklopná dvířka domácího baru zajišťují přímý a energeticky 
úsporný přístup ke studeným nápojům

 – A+ v úspoře energie
 – vnitřní LED osvětlení jasně ozáří každý kout

 – čistá kapacita mrazničky: 179 l 
 – čistá kapacita chladničky: 348 l 
 – úroveň hluku: pouze 44 dB
 – automatické odmrazování mrazicí přihrádky
 – automatické odmrazování chladničky
 – funkce Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
 – funkce Frostmatic pro rychlé zmrazování čerstvých potravin
 – osvětlení mrazničky: LED
 – osvětlení chladničky: interní LED
 – poličky chladničky: 2 | plná šířka | skleněné s rámem
 – FlexiSpace: odnímatelné skleněné police v mrazničce
 – poličky mrazničky: 3 | široké | skleněné
 – zásuvky mrazničky: 2 | plná šířka | průhledný plast
 – zásuvky chladničky: 2 | plná šířka | extra vysoké, průhledný plast
 – zásuvky prostoru s teplotou 0 °C: 1 | plně průhledná plastová
 – umístění dveřních závěsů: vlevo i vpravo
 – barva/design chladničky s mrazničkou: šedá | nerezová dvířka 
s ochranou proti otiskům prstů

 – technologie zchlazování: FrostFree (beznámrazové)

Využijte plné kontroly nad veškerým 
nastavením pomocí pokročilého 
dotykového ovládání 
Ovládejte svou chladničku s mrazničkou 
pouhým letmým dotykem pomocí tohoto 
pokročilého dotykového ovládání. Displej 
nastavení teploty navíc okamžitě zobrazuje 
informace o aktuálním nastavení.

S86090XVX1

Cena: 45 000 Kč
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Rozměry (V x Š x H) v mm
1770 x 912 x 738

Americké chladničky dvoudveřové 7

FROSTMATICCOOLMATIC

Profesionální chod díky pokročilé technologii
Tento dávkovač (vody a ledu) pro svůj efektivní chod využívá 
profesionálních technologií. Pomocí ovládacího panelu zvolte 
dávkování vody či ledu.

 – výklopná dvířka domácího baru zajišťují přímý a energeticky 
úsporný přístup ke studeným nápojům

 – A+ v úspoře energie
 – vnitřní LED osvětlení jasně ozáří každý kout

 – čistá kapacita mrazničky: 179 l 
 – čistá kapacita chladničky: 359 l 
 – úroveň hluku: pouze 44 dB
 – automatické odmrazování mrazicí přihrádky
 – automatické odmrazování chladničky
 – funkce Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
 – funkce Frostmatic pro rychlé zmrazování čerstvých potravin
 – osvětlení mrazničky: LED
 – osvětlení chladničky: interní LED
 – poličky chladničky: 3 | plná šířka | skleněné s rámem
 – FlexiSpace: odnímatelné skleněné police v mrazničce
 – poličky mrazničky: 3 | široké | skleněné
 – zásuvky mrazničky: 2 | plná šířka | průhledný plast
 – zásuvky chladničky: 2 | plná šířka | extra vysoké, průhledný plast
 – umístění dveřních závěsů: vlevo i vpravo
 – barva/design chladničky s mrazničkou: šedá s nerezovým 
vzhledem a ochranou proti otiskům prstů

 – technologie zchlazování: FrostFree (beznámrazové)

Využijte plné kontroly nad veškerým 
nastavením pomocí pokročilého 
dotykového ovládání
Ovládejte svou chladničku s mrazničkou 
pouhým letmým dotykem pomocí tohoto 
pokročilého dotykového ovládání. Displej 
nastavení teploty navíc okamžitě zobrazuje 
informace o aktuálním nastavení.

S66090XNS1

Cena: 42 170 Kč
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Několik příkladů účinnosti 
kombinovaných chladniček 
ProFresh. Podívejte se, o kolik 
dní navíc – v porovnání s běžnými 
spotřebiči – udrží ovoce 
a zeleninu v čerstvém stavu.

jahody + 3 dny navíc

kiwi + 3 dny navíc

houby + 6 dní navíc

čínské zelí + 5 dní navíc



ProFresh

Zařízení ProFresh bylo testováno německým 
institutem SGS Institut Fresenius GmbH*. 
Účinnost ProFresh se potvrdila: potraviny 
si uchovají svou původní čerstvost déle. 
Například hlávkový salát je i o týden déle 
stejně šťavnatý, křupavý a chutný.
* Testy provedl SGS Institut Fresenius GmbH, Taunusstein, Německo.   

Podrobné výsledky testů jsou k dispozici v zákaznickém centru Electroluxu.

Svěžest a nízká spotřeba 
Nejvyšší výkon nemusí nutně 
znamenat vysokou spotřebu. 
Řada ProFresh obsahuje modely 
zařazené v energetické třídě 
A ++ a A +++.

CustomFlex™
Díky unikátnímu systému zcela 
přizpůsobitelných přihrádek na 
vnitřní straně dvířek si můžete 
zorganizovat potraviny rozličnými 
způsoby a vytvořit si tak optimální 
skladovací podmínky. 

Zachová potraviny déle čerstvé 
Profesionální chlazení TwinTechTM 
se samostatným chlazením 
chladničky a mrazničky. Bez 
kompromisů – vlhkost a průtok 
vzduchu jsou ideálně nastaveny 
pro každé chladicí oddělení.
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Rozměry (V x Š x H) v mm
2000 x 595 x 647

Profesionální technologie pro 
chlazení bez námrazy a dlouho 
čerstvé potraviny

Chladničky s mrazničkou 
ProFresh využívají profesionální 
technologii s oddělenými 
chladicími systémy. Chladnička 
udržuje optimální podmínky 
pro uchovávání čerstvých 
potravin a mraznička eliminuje 
tvorbu námrazy či ledu.

 – A+++ v úspoře energie – při 
srovnání tříd spotřebuje 
o 48 % méně než spotřebiče 
třídy A+

 – automatická technologie 
MultiAir Flow zajišťuje 
dokonalé uchovávání 
potravin

 – oddělená zásuvka s nižší 
teplotou pro čerstvé maso 
a ryby

 – vnitřní LED osvětlení jasně 
ozáří každý kout

 – externí displej umístěný 
na dvířkách s intuitivními 
ovládacími prvky

 – čistá kapacita mrazničky: 92 l
 – čistá kapacita chladničky: 
258 l

 – úroveň hluku: pouze 41 dB
 – automatické odmrazování 
mrazničky

S83930CMX2

 – automatické odmrazování 
chladničky

 – funkce Coolmatic – rychlé 
zchlazení potravin

 – mraznička s funkcí Frostmatic 
– rychlé zmrazení

 – displej LCD na dveřích 
chladničky

 – možnost odděleného 
ovládání prostoru mrazničky 
i chladničky díky technologii 
dvou termostatů

 – osvětlení chladničky: super 
dac

 – poličky chladničky: 3 | plná 
šířka | skleněné s lištou

 – stojan na vajíčka: 1 na 6 
vajíček

 – FlexiSpace: odnímatelné 
skleněné police v mrazničce

 – poličky mrazničky: 2 | 
skleněné

 – zásuvky mrazničky: 2 | plná 
šířka, 1 | poloviční hloubka 
s kovovou lištou | průhledný 
plast

 – speciální přihrádky 
chladničky: 1 zásuvka 
průhledná

 – speciální držák pro stabilní 
uložení láhví v dveřní 
přihrádce

 – umístění dveřních zámků: 
vpravo, zaměnitelné doleva

 – nastavitelné nožičky pro 
větší stabilitu

Cena: 26 990 Kč

FROSTMATICCOOLMATICTWINTECH®

Rozměry (V x Š x H) v mm
2005 x 595 x 647

Profesionální technologie pro 
chlazení bez námrazy a dlouho 
čerstvé potraviny

Chladničky s mrazničkou 
ProFresh využívají profesionální 
technologii s oddělenými 
chladicími systémy. Chladnička 
udržuje optimální podmínky 
pro uchovávání čerstvých 
potravin a mraznička eliminuje 
tvorbu námrazy či ledu.

 – A++ v úspoře energie – při 
srovnání tříd spotřebuje 
o 21 % méně než spotřebiče 
třídy A+

 – automatická technologie 
MultiAir Flow zajišťuje 
dokonalé uchovávání 
potravin

 – oddělená zásuvka s nižší 
teplotou pro čerstvé maso 
a ryby

 – vnitřní LED osvětlení jasně 
ozáří každý kout

 – externí displej umístěný 
na dvířkách s intuitivními 
ovládacími prvky

 – čistá kapacita mrazničky: 92 l
 – čistá kapacita chladničky: 
258 l

 – úroveň hluku: pouze 41 dB
 – automatické odmrazování 
mrazničky

S83920CMX2

 – automatické odmrazování 
chladničky

 – funkce Coolmatic – rychlé 
zchlazení potravin

 – mraznička s funkcí Frostmatic 
– rychlé zmrazení

 – displej LCD na dveřích 
chladničky

 – možnost odděleného 
ovládání prostoru mrazničky 
i chladničky díky technologii 
dvou termostatů

 – osvětlení chladničky: super 
dac

 – poličky chladničky: 3 | plná 
šířka | skleněné s lištou

 – stojan na vajíčka: 1 na 6 
vajíček

 – FlexiSpace: odnímatelné 
skleněné police v mrazničce

 – poličky mrazničky: 2 | 
skleněné

 – zásuvky mrazničky: 2 | plná 
šířka, 1 | poloviční hloubka 
s kovovou lištou | průhledný 
plast

 – speciální přihrádky 
chladničky: 1 zásuvka 
průhledná

 – speciální držák pro stabilní 
uložení láhví v dveřní 
přihrádce

 – umístění dveřních zámků: 
vpravo, zaměnitelné doleva

 – nastavitelné nožičky pro 
větší stabilitu

Cena: 22 990 Kč

FROSTMATICCOOLMATICTWINTECH®

Kombinace s mrazničkou dole – NoFrost 10



Profesionální technologie – bez 
námrazy a s dlouho čerstvými 
potravinami

Chladničky s mrazničkou 
ProFresh využívají profesionální 
technologii s oddělenými 
chladicími systémy. Chladnička 
udržuje optimální podmínky pro 
uchovávání čerstvých potravin 
a mraznička eliminuje tvorbu 
námrazy či ledu.

 – energetická třída A++ 
– o 21 % nižší spotřeba 
v porovnání s třídou A+

 – automatická technologie 
MultiAir Flow zajišťuje 
dokonalé uchovávání 
potravin

 – oddělená zásuvka s nižší 
teplotou pro čerstvé maso 
a ryby

 – vnitřní LED osvětlení jasně 
ozáří každý kout

 – externí displej umístěný 
na dvířkách s intuitivními 
ovládacími prvky

 – čistá kapacita mrazničky: 92 l
 – čistá kapacita chladničky: 

220 l
 – úroveň hluku: pouze 41 dB
 – automatické odmrazování 

mrazicí přihrádky

S83520CMX2

 – automatické odmrazování 
chladničky

 – funkce Coolmatic – rychlé 
zchlazení potravin

 – mraznička s funkcí Frostmatic 
– rychlé zmrazení

 – funkce Dovolená pro 
minimalizaci spotřeby během 
delší nepřítomnosti zabraňuje 
vytváření plísní a pachů

 – elektronická kontrola teploty 
na LCD displeji. Displej je 
umístěn na dveřích chladničky

 – možnost odděleného 
ovládání prostoru mrazničky 
i chladničky díky technologii 
dvou termostatů

 – osvětlení chladničky: interní 
LED

 – poličky chladničky: 2 | plná 
šířka, skleněné s lištou

 – stojan na vajíčka: 1 na 6 
vajíček

 – FlexiSpace: odnímatelné 
skleněné police v mrazničce

 – poličky mrazničky: 2 | skleněné
 – zásuvky mrazničky: 2 | plná 

šířka, 1 | poloviční hloubka 
s kovovou hranou, průhledný 
plast

 – speciální přihrádky 
chladničky: 1 zásuvka 
průhledná

 – speciální držák pro stabilní 
uložení láhví v dveřní 
přihrádce

Rozměry (V x Š x H) v mm
1590 x 545 x 604

Cena: 22 490 Kč

FROSTMATICCOOLMATICTWINTECH®

Rozměry (V x Š x H) v mm
2005 x 595 x 647

Profesionální technologie pro 
chlazení bez námrazy a dlouho 
čerstvé potraviny

Chladničky s mrazničkou 
ProFresh využívají profesionální 
technologii s oddělenými 
chladicími systémy. Chladnička 
udržuje optimální podmínky 
pro uchovávání čerstvých 
potravin a mraznička eliminuje 
tvorbu námrazy či ledu.

 – A+++ v úspoře energie – při 
srovnání tříd spotřebuje 
o 48 % méně než spotřebiče 
třídy A+

 – vnitřní LED osvětlení jasně 
ozáří každý kout

 – mrazicí zásuvka MaxiBox 
zajišťuje pohodlnější uložení 
velkých potravin

 – speciální stojan pro 
bezpečné uložení láhví

 – snadné ovládání z externího 
dotykového displeje 
umístěného na dvířkách

 – čistá kapacita mrazničky: 92 l
 – čistá kapacita chladničky: 
265 l

 – úroveň hluku: pouze 43 dB
 – automatické odmrazování 
mrazničky

 – automatické odmrazování 
chladničky

S53930CNX2

 – funkce Coolmatic – rychlé 
zchlazení potravin

 – mraznička s funkcí Frostmatic 
– rychlé zmrazení

 – displej LCD na dveřích 
chladničky

 – osvětlení chladničky: interní 
LED | po straně

 – poličky chladničky: 3 | plná 
šířka | skleněné

 – stojan na vajíčka: 1 na 6 
vajíček

 – FlexiSpace: odnímatelné 
skleněné police v mrazničce

 – poličky mrazničky: 2 | 
skleněné

 – zásuvky mrazničky: 2 | plná 
šířka, 1 | poloviční hloubka | 
průhledný plast

 – šuplíky chladničky: 2 | 
poloviční šířka | extra 
hluboké a extra vysoké |  
průhledný plast

 – speciální držák pro stabilní 
uložení láhví v dveřní 
přihrádce

 – umístění dveřních zámků: 
vpravo, zaměnitelné doleva

 – nastavitelné nožičky pro 
větší stabilitu

 – barva/design chladničky 
s mrazničkou: stříbrná 
a dveře nerez ocel 
s ochranou proti otiskům 
prstů

Cena: 21 990 Kč

FROSTMATICCOOLMATICTWINTECH®

Kombinace s mrazničkou dole – NoFrost
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Rozměry (V x Š x H) v mm
2000 x 595 x 647

Profesionální technologie pro 
chlazení bez námrazy a dlouho 
čerstvé potraviny

Chladničky s mrazničkou 
ProFresh využívají profesionální 
technologii s oddělenými 
chladicími systémy. Chladnička 
udržuje optimální podmínky 
pro uchovávání čerstvých 
potravin a mraznička eliminuje 
tvorbu námrazy či ledu.

 – A++ v úspoře energie – při 
srovnání tříd spotřebuje 
o 21 % méně než spotřebiče 
třídy A+

 – automatická technologie 
MultiAir Flow zajišťuje 
dokonalé uchovávání 
potravin

 – oddělená zásuvka s nižší 
teplotou pro čerstvé maso 
a ryby

 – vnitřní LED osvětlení jasně 
ozáří každý kout

 – externí displej umístěný 
na dvířkách s intuitivními 
ovládacími prvky

 – čistá kapacita mrazničky: 92 l
 – čistá kapacita chladničky: 

220 l
 – úroveň hluku: pouze 43 dB
 – automatické odmrazování 

mrazničky

S83520CMW2

 – automatické odmrazování 
chladničky

 – funkce Coolmatic – rychlé 
zchlazení potravin

 – mraznička s funkcí Frostmatic 
– rychlé zmrazení

 – displej LCD na dveřích 
chladničky

 – možnost odděleného 
ovládání prostoru mrazničky 
i chladničky díky technologii 
dvou termostatů

 – osvětlení chladničky: super 
dac

 – poličky chladničky: 2 | plná 
šířka | skleněné s lištou

 – stojan na vajíčka: 1 na 6 
vajíček

 – FlexiSpace: odnímatelné 
skleněné police v mrazničce

 – poličky mrazničky: 2 | 
skleněné

 – zásuvky mrazničky: 2 | plná 
šířka, 1 | poloviční hloubka 
s kovovou lištou | průhledný 
plast

 – speciální přihrádky 
chladničky: 1 zásuvka 
průhledná

 – speciální držák pro stabilní 
uložení láhví v dveřní 
přihrádce

 – umístění dveřních zámků: 
vpravo, zaměnitelné doleva

 – nastavitelné nožičky pro 
větší stabilitu

Cena: 21 490 Kč

FROSTMATICCOOLMATICTWINTECH®

Rozměry (V x Š x H) v mm
1845 x 595 x 647

Profesionální technologie pro 
chlazení bez námrazy a dlouho 
čerstvé potraviny

Chladničky s mrazničkou 
ProFresh využívají profesionální 
technologii s oddělenými 
chladicími systémy. Chladnička 
udržuje optimální podmínky 
pro uchovávání čerstvých 
potravin a mraznička eliminuje 
tvorbu námrazy či ledu.

 – A+++ v úspoře energie – při 
srovnání tříd spotřebuje 
o 48 % méně než spotřebiče 
třídy A+

 – vnitřní LED osvětlení jasně 
ozáří každý kout

 – mrazicí zásuvka MaxiBox 
zajišťuje pohodlnější uložení 
velkých potravin

 – speciální stojan pro 
bezpečné uložení láhví

 – snadné ovládání z externího 
dotykového displeje 
umístěného na dvířkách

 – čistá kapacita mrazničky: 92 l
 – čistá kapacita chladničky: 
226 l

 – úroveň hluku: pouze 43 dB
 – automatické odmrazování 
mrazničky

 – automatické odmrazování 
chladničky

S53530CNX2

 – funkce Coolmatic – rychlé 
zchlazení potravin

 – mraznička s funkcí Frostmatic 
– rychlé zmrazení

 – displej LCD na dveřích 
chladničky

 – osvětlení chladničky: interní 
LED | po straně

 – poličky chladničky: 2 | plná 
šířka | skleněné s lištou

 – stojan na vajíčka: 1 na 6 
vajíček

 – FlexiSpace: odnímatelné 
skleněné police v mrazničce

 – poličky mrazničky: 2 | 
skleněné

 – zásuvky mrazničky: 2 | plná 
šířka, 1 | poloviční hloubka | 
průhledný plast

 – šuplíky chladničky: 2 | 
poloviční šířka | extra 
hluboké a extra vysoké | 
průhledný plast

 – speciální držák pro stabilní 
uložení láhví v dveřní 
přihrádce

 – umístění dveřních zámků: 
vpravo, zaměnitelné doleva

 – nastavitelné nožičky pro 
větší stabilitu

 – barva/design chladničky 
s mrazničkou: stříbrná 
a dveře nerez ocel 
s ochranou proti otiskům 
prstů

Cena: 20 990 Kč

FROSTMATICCOOLMATICTWINTECH®

Kombinace s mrazničkou dole – NoFrost 12



Rozměry (V x Š x H) v mm
2000 x 595 x 647

Profesionální technologie pro 
chlazení bez námrazy a dlouho 
čerstvé potraviny

Chladničky s mrazničkou 
ProFresh využívají profesionální 
technologii s oddělenými 
chladicími systémy. Chladnička 
udržuje optimální podmínky 
pro uchovávání čerstvých 
potravin a mraznička eliminuje 
tvorbu námrazy či ledu.

 – A++ v úspoře energie – při 
srovnání tříd spotřebuje 
o 21 % méně než spotřebiče 
třídy A+

 – technologie DynamicAir 
zajišťuje rovnoměrnou 
teplotu v celé chladničce

 – systém CustomFlex™ 
pro optimální flexibilitu 
skladování

 – mrazicí zásuvka MaxiBox 
zajišťuje pohodlnější uložení 
velkých potravin

 – snadné ovládání z externího 
dotykového displeje 
umístěného na dvířkách

 – čistá kapacita mrazničky: 92 l
 – čistá kapacita chladničky: 

265 l
 – úroveň hluku: pouze 43 dB

S53920CTXF

 – automatické odmrazování 
mrazničky

 – automatické odmrazování 
chladničky

 – ventilátor pro cirkulaci 
vzduchu zajišťuje 
rovnoměrnou teplotu

 – funkce Coolmatic – rychlé 
zchlazení potravin

 – mraznička s funkcí Frostmatic 
– rychlé zmrazení

 – displej LCD na dveřích 
chladničky

 – osvětlení chladničky: interní 
LED | po straně

 – poličky chladničky: 2 | plná 
šířka, 1 | speciální | skleněné 
s lištou 

 – FlexiSpace: odnímatelné 
skleněné police v mrazničce

 – poličky mrazničky: 2 | 
skleněné

 – zásuvky mrazničky: 2 | plná 
šířka, 1 | poloviční hloubka | 
průhledný plast

 – šuplíky chladničky: 2 | 
poloviční šířka | průhledný 
plast

 – speciální držák pro stabilní 
uložení láhví v dveřní 
přihrádce

 – umístění dveřních zámků: 
vpravo, zaměnitelné doleva

 – nastavitelné nožičky pro 
větší stabilitu

Cena: 19 990 Kč

FROSTMATIC CUSTOMFLEXCOOLMATICTWINTECH®

Rozměry (V x Š x H) v mm
1845 x 595 x 647

Profesionální technologie pro 
chlazení bez námrazy a dlouho 
čerstvé potraviny

Chladničky s mrazničkou 
ProFresh využívají profesionální 
technologii s oddělenými 
chladicími systémy. Chladnička 
udržuje optimální podmínky 
pro uchovávání čerstvých 
potravin a mraznička eliminuje 
tvorbu námrazy či ledu.

 – A++ v úspoře energie – při 
srovnání tříd spotřebuje 
o 21 % méně než spotřebiče 
třídy A+

 – vnitřní LED osvětlení jasně 
ozáří každý kout

 – mrazicí zásuvka MaxiBox 
zajišťuje pohodlnější uložení 
velkých potravin

 – speciální stojan pro 
bezpečné uložení láhví

 – snadné ovládání z externího 
dotykového displeje 
umístěného na dvířkách

 – čistá kapacita mrazničky: 92 l
 – čistá kapacita chladničky: 
226 l

 – úroveň hluku: pouze 43 dB
 – automatické odmrazování 
mrazničky

 – automatické odmrazování 
chladničky

S63520CNX2

 – funkce Coolmatic – rychlé 
zchlazení potravin

 – mraznička s funkcí Frostmatic 
– rychlé zmrazení

 – displej LCD na dveřích 
chladničky

 – osvětlení chladničky: 
integrované v ovládání

 – poličky chladničky: 2 | plná 
šířka | skleněné s lištou, 1 | 
na láhve

 – stojan na vajíčka: 1 na 6 
vajíček

 – FlexiSpace: odnímatelné 
skleněné police v mrazničce

 – poličky mrazničky: 2 | 
skleněné

 – zásuvky mrazničky: 2 | plná 
šířka, 1 | poloviční hloubka | 
průhledný plast

 – speciální přihrádky 
chladničky: 1 zásuvka

 – speciální držák pro stabilní 
uložení láhví v dveřní 
přihrádce

 – umístění dveřních zámků: 
vpravo, zaměnitelné doleva

 – nastavitelné nožičky pro 
větší stabilitu

 – barva/design chladničky 
s mrazničkou: stříbrná 
a dveře nerez ocel 
s ochranou proti otiskům 
prstů

Cena: 19 490 Kč

FROSTMATICCOOLMATICTWINTECH®

Kombinace s mrazničkou dole – NoFrost
C
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Jedinečné uchovávání vašich 
potravin a jejich živin

Díky konstrukci pomocí 
profesionální technologie 
udržuje systém ProFresh v této 
chladničce správnou vlhkost, aby 
si vaše potraviny déle uchovaly 
optimální kvalitu.

 – energetická třída A++ 
– o 21 % nižší spotřeba 
v porovnání s třídou A+

 – technologie DynamicAir 
zajišťuje rovnoměrnou teplotu 
v celé chladničce

 – vnitřní LED osvětlení jasně 
ozáří každý kout

 – v mrazicí zásuvce 
MaxiBox lépe uložíte velké 
potraviny

 – snadné ovládání z externího 
dotykového displeje 
umístěného na dvířkách

 – čistá kapacita mrazničky: 92 l
 – čistá kapacita chladničky: 226 l
 – úroveň hluku: pouze 43 dB
 – automatické rozmrazování 

mrazicí přihrádky
 – automatické odmrazování 

chladničky

S53620CTX2

 – ventilátor pro cirkulaci vzduchu 
zajišťuje rovnoměrnou teplotu

 – funkce Coolmatic – rychlé 
zchlazení potravin

 – mraznička s funkcí Frostmatic – 
rychlé zmrazení

 – elektronická kontrola teploty 
na LCD displeji. Displej je 
umístěn na dveřích chladničky

 – osvětlení chladničky: interní 
LED | po straně

 – poličky chladničky: 2 | plná 
šířka | skleněné s lištou

 – stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
 – FlexiSpace: odnímatelné 

skleněné police v mrazničce
 – poličky mrazničky: 2 | skleněné
 – zásuvky mrazničky: 2 | plná 

šířka, 1 | poloviční hloubka, 
průhledný plast

 – zásuvky chladničky: 2 | 
poloviční šířka | průhledný 
plast

 – speciální držák pro stabilní 
uložení láhví v dveřní přihrádce

 – umístění dveřních zámků: 
vpravo, zaměnitelné doleva

 – nastavitelné nožičky pro větší 
stabilitu

 – barva/design chladničky 
s mrazničkou: stříbrná a dveře 
nerez ocel s ochranou proti 
otiskům

Rozměry (V x Š x H) v mm
1845 x 595 x 647

Cena: 17 990 Kč

FROSTMATICFROSTMATIC COOLMATICCOOLMATIC TWINTECH®TWINTECH®

Profesionální technologie – bez 
námrazy a s dlouho čerstvými 
potravinami

Chladničky s mrazničkou 
ProFresh využívají profesionální 
technologii s oddělenými 
chladicími systémy. Chladnička 
udržuje optimální podmínky pro 
uchovávání čerstvých potravin 
a mraznička eliminuje tvorbu 
námrazy či ledu.

 – energetická třída A++ 
– o 21 % nižší spotřeba 
v porovnání s třídou A+

 – technologie DynamicAir 
zajišťuje rovnoměrnou teplotu 
v celé chladničce

 – vnitřní LED osvětlení jasně 
ozáří každý kout

 – mrazicí zásuvka MaxiBox 
zajišťuje lepší uložení velkých 
potravin

 – speciální stojan na láhve pro 
bezpečné uložení

 – čistá kapacita mrazničky: 92 l
 – čistá kapacita chladničky: 265 l
 – úroveň hluku: pouze 43 dB
 – automatické odmrazování 

mrazicí přihrádky
 – automatické odmrazování 

chladničky

S53820CTW2

 – ventilátor pro cirkulaci 
vzduchu zajišťuje 
rovnoměrnou teplotu

 – funkce Coolmatic – rychlé 
zchlazení potravin

 – mraznička s funkcí Frostmatic 
– rychlé zmrazení

 – funkce Dovolená pro 
minimalizaci spotřeby během 
delší nepřítomnosti zabraňuje 
vytváření plísní a pachů

 – elektronická kontrola teploty 
s LCD displejem

 – osvětlení chladničky: LED 
integrované v ovládání

 – poličky chladničky: 3 | plná 
šířka | skleněné s lištou

 – stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
 – funkce FlexiSpace: 

odnímatelné skleněné police 
v mrazničce

 – poličky mrazničky: 2 | skleněné
 – zásuvky mrazničky: 2 | plná 

šířka, 1 | poloviční hloubka, 
průhledný plast

 – zásuvky chladničky: 2 | 
poloviční šířka | průhledný 
plast

 – speciální držák pro stabilní 
uložení láhví v dveřní 
přihrádce

 – umístění dveřních zámků: 
vpravo, zaměnitelné doleva

 – nastavitelné nožičky pro větší 
stabilitu

Rozměry (V x Š x H) v mm
1845 x 595 x 647

Cena: 15 990 Kč

Kombinace s mrazničkou dole – NoFrost 14



FROSTMATICCOOLMATICTWINTECH®

Rozměry (V x Š x H) v mm
1845 x 595 x 647

Profesionální technologie pro 
chlazení bez námrazy a dlouho 
čerstvé potraviny

Chladničky s mrazničkou 
ProFresh využívají profesionální 
technologii s oddělenými 
chladicími systémy. Chladnička 
udržuje optimální podmínky 
pro uchovávání čerstvých 
potravin a mraznička eliminuje 
tvorbu námrazy či ledu.

 – A++ v úspoře energie – při 
srovnání tříd spotřebuje 
o 25 % méně než spotřebiče 
třídy A+

 – vnitřní LED osvětlení jasně 
ozáří každý kout

 – v mrazicí zásuvce 
MaxiBox lépe uložíte velké 
potraviny

 – speciální stojan na láhve 
zajišťuje jejich bezpečné 
a účinné uložení

 – čistá kapacita mrazničky: 92 l
 – čistá kapacita chladničky: 
226 l

 – úroveň hluku: pouze 43 dB
 – automatické odmrazování 
mrazicí přihrádky

 – automatické odmrazování 
chladničky

 – funkce Coolmatic pro rychlé 
zchlazení čerstvých potravin

S53420CNW2

 – funkce Frostmatic pro 
rychlé zmrazování čerstvých 
potravin

 – osvětlení chladničky: 
integrované v ovládání

 – poličky chladničky: 3 | plná 
šířka | skleněné s lištou, 1 | 
na láhve

 – stojan na vajíčka: 1 na 6 
vajíček

 – funkce FlexiSpace: 
odnímatelné skleněné police 
v mrazničce

 – poličky mrazničky: 2 | 
skleněné

 – zásuvky mrazničky: 2 | plná 
šířka, 1 | poloviční hloubka, 
průhledný plast

 – zásuvky chladničky: 2 
| poloviční šířka, extra 
hluboké, extra vysoké | 
průhledný plast

 – speciální držák pro stabilní 
uložení láhví v dveřní 
přihrádce

 – umístění dveřních závěsů: 
vpravo, zaměnitelné doleva

 – nastavitelné nožičky pro 
větší stabilitu

 – další vnitřní vybavení 
mrazničky: škrabka na led

 – barva/design chladničky 
s mrazničkou: bílá

 – technologie zchlazování: 
FrostFree (beznámrazové)

Cena: 14 990 Kč

FROSTMATICCOOLMATICTWINTECH®

Kombinace s mrazničkou dole – NoFrost
C
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Rozměry (V x Š x H) v mm
1845 x 595 x 647

Profesionální technologie – bez 
námrazy a s dlouho čerstvými 
potravinami

Chladničky s mrazničkou 
ProFresh využívají profesionální 
technologii s oddělenými 
chladicími systémy. Chladnička 
udržuje optimální podmínky pro 
uchovávání čerstvých potravin 
a mraznička eliminuje tvorbu 
námrazy či ledu.

 – energetická třída A++ 
– o 21 % nižší spotřeba 
v porovnání s třídou A+

 – vnitřní LED osvětlení jasně 
ozáří každý kout

 – v mrazicí zásuvce 
MaxiBox lépe uložíte velké 
potraviny

 – speciální stojan na láhve pro 
bezpečné uložení

 – snadné ovládání z externího 
dotykového displeje 
umístěného na dvířkách

 – čistá kapacita mrazničky: 92 l
 – čistá kapacita chladničky: 226 l
 – úroveň hluku: pouze 43 dB
 – automatické odmrazování 

mrazicí přihrádky
 – automatické odmrazování 

chladničky

S53520CNX2

 – funkce Coolmatic – rychlé 
zchlazení potravin

 – mraznička s funkcí Frostmatic – 
rychlé zmrazení

 – elektronická kontrola teploty 
na LCD displeji. Displej je 
umístěn na dveřích chladničky

 – osvětlení chladničky: interní 
LED | po straně

 – poličky chladničky: 2 | plná 
šířka | skleněné s lištou

 – stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
 – funkce FlexiSpace: 

odnímatelné skleněné police 
v mrazničce

 – poličky mrazničky: 2 | skleněné
 – zásuvky mrazničky: 2 | plná 

šířka, 1 | poloviční hloubka, 
průhledný plast

 – zásuvky chladničky: 2 | 
poloviční šířka | extra hluboké, 
extra vysoké | průhledný plast

 – speciální držák pro stabilní 
uložení láhví v dveřní přihrádce

 – umístění dveřních zámků: 
vpravo, zaměnitelné doleva

 – nastavitelné nožičky pro větší 
stabilitu

 – barva/design chladničky 
s mrazničkou: stříbrná a dveře 
nerez ocel s ochranou proti 
otiskům

Cena: 15 990 Kč
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S53630CSX2

Rozměry (V x Š x H) v mm
1845 x 595 x 647

Energetická třída A+++ 
– o 50 % energeticky úspornější 
než spotřebiče třídy A+

Uchovávejte vaše potraviny 
energeticky úsporněji 
pomocí této chladničky 
s mrazničkou třídy A+++. 
Spotřebiče třídy A+++ jsou 
o 50 % energeticky úspornější 
než spotřebiče třídy A+.

 – technologie LowFrost 
umožňuje rychlejší a účinnější 
odmrazování

 – v mrazicí zásuvce 
MaxiBox lépe uložíte velké 
potraviny

 – vyjímatelné zásuvky a police 
nabízejí optimální mrazicí 
prostor

 – speciální zásuvka pro mléčné 
výrobky

 – bytelné police vyrobené 
z bezpečnostního skla pro 
uložení těžkých potravin

 – čistá kapacita mrazničky: 111 l
 – čistá kapacita chladničky: 

226 l
 – velmi tichá: pouze 40 dB
 – automatické odmrazování 

chladničky

 – mechanické ovládání teploty
 – osvětlení chladničky: 

integrované v ovládání
 – poličky chladničky: 2 | plná 

šířka | skleněné s lištou
 – stojan na vajíčka: 1 na 6 

vajíček
 – FlexiSpace: odnímatelné 

skleněné police v mrazničce
 – poličky mrazničky: 2 | 

skleněné
 – zásuvky mrazničky: 2 | plná 

šířka, 1 | poloviční hloubka | 
průhledný plast

 – zásuvky chladničky: 2 | 
poloviční šířka | průhledný 
plast

 – umístění dveřních závěsů: 
vpravo, zaměnitelné doleva

 – nastavitelné nožičky pro větší 
stabilitu

 – další vnitřní vybavení 
mrazničky: škrabka na led

 – barva/design chladničky 
s mrazničkou: stříbrná | 
nerezová dvířka s ochranou 
proti otiskům prstů

 – technologie zchlazování: 
statická, redukce tvorby 
námrazy

Cena: 18 490 Kč

Energetická třída A+++ 
– o 50 % energeticky úspornější 
než spotřebiče třídy A+

Uchovávejte vaše potraviny 
energeticky úsporněji 
pomocí této chladničky 
s mrazničkou třídy A+++. 
Spotřebiče třídy A+++ jsou 
o 50 % energeticky úspornější 
než spotřebiče třídy A+.

 – technologie LowFrost 
umožňuje rychlejší a účinnější 
odmrazování

 – v mrazicí zásuvce 
MaxiBox lépe uložíte velké 
potraviny

 – vyjímatelné zásuvky a police 
nabízejí optimální mrazicí 
prostor

 – speciální zásuvka pro mléčné 
výrobky

 – bytelné police vyrobené 
z bezpečnostního skla pro 
uložení těžkých potravin

 – čistá kapacita mrazničky: 111 l
 – čistá kapacita chladničky: 226 l
 – velmi tichá: pouze 40 dB
 – automatické odmrazování 

chladničky

S53630CSW2

 – mechanické ovládání teploty
 – možnost odděleného 

ovládání prostoru mrazničky 
i chladničky díky technologii 
dvou termostatů

 – osvětlení chladničky: 
integrované v ovládání

 – poličky chladničky: 2 | plná 
šířka | skleněné s lištou

 – stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
 – FlexiSpace: odnímatelné 

skleněné police v mrazničce
 – poličky mrazničky: 2 | skleněné
 – zásuvky mrazničky: 2 | plná 

šířka, 1 | poloviční hloubka | 
průhledný plast

 – zásuvky chladničky: 2 | 
poloviční šířka, extra hluboké, 
extra vysoké | průhledný plast

 – umístění dveřních závěsů: 
vpravo, zaměnitelné doleva

 – nastavitelné nožičky pro větší 
stabilitu

 – další vnitřní vybavení 
mrazničky: škrabka na led

 – barva/design chladničky 
s mrazničkou: bílá

 – technologie zchlazování: 
statická, redukce tvorby 
námrazy

Rozměry (V x Š x H) v mm
1845 x 595 x 647

Cena: 17 490 Kč

Kombinace s mrazničkou dole – LowFrost



Kombinace s mrazničkou dole – LowFrost

Rozměry (V x Š x H) v mm
1840 x 595 x 647

Energetická třída A++ – o 25 % 
energeticky úspornější než 
spotřebiče třídy A+

Uchovávejte vaše potraviny 
energeticky úsporněji 
pomocí této chladničky 
s mrazničkou třídy A++. 
Spotřebiče třídy A++ jsou o 25 % 
energeticky úspornější než 
spotřebiče třídy A+.

 – technologie LowFrost 
umožňuje rychlejší a účinnější 
odmrazování

 – v mrazicí zásuvce 
MaxiBox lépe uložíte velké 
potraviny

 – vyjímatelné zásuvky a police 
nabízejí optimální mrazicí 
prostor

 – speciální zásuvka pro mléčné 
výrobky

 – bytelné police vyrobené 
z bezpečnostního skla pro 
uložení těžkých potravin

 – čistá kapacita mrazničky: 111 l
 – čistá kapacita chladničky: 226 l
 – velmi tichá: pouze 40 dB
 – automatické odmrazování 

chladničky

S53620CSW2

 – mechanické ovládání teploty
 – osvětlení chladničky: 

integrované v ovládání
 – poličky chladničky: 2 | plná 

šířka | skleněné s lištou
 – stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
 – FlexiSpace: odnímatelné 

skleněné police v mrazničce
 – poličky mrazničky: 2 | skleněné
 – zásuvky mrazničky: 2 | plná 

šířka, 1 | poloviční hloubka | 
průhledný plast

 – zásuvky chladničky: 2 | 
poloviční šířka, extra hluboké, 
extra vysoké | průhledný plast

 – umístění dveřních závěsů: 
vpravo, zaměnitelné doleva

 – nastavitelné nožičky pro větší 
stabilitu

 – další vnitřní vybavení 
mrazničky: škrabka na led

 – barva/design chladničky 
s mrazničkou: bílá

 – technologie zchlazování: 
statická, redukce tvorby 
námrazy

Cena: 13 750 Kč

Energetická třída A++ – o 25 % 
energeticky úspornější než 
spotřebiče třídy A+

Uchovávejte vaše potraviny 
energeticky úsporněji 
pomocí této chladničky 
s mrazničkou třídy A++. 
Spotřebiče třídy A++ jsou o 25 % 
energeticky úspornější než 
spotřebiče třídy A+.

 – technologie LowFrost 
umožňuje rychlejší a účinnější 
odmrazování

 – v mrazicí zásuvce 
MaxiBox lépe uložíte velké 
potraviny

 – vyjímatelné zásuvky a police 
nabízejí optimální mrazicí 
prostor

 – speciální zásuvka pro mléčné 
výrobky

 – bytelné police vyrobené 
z bezpečnostního skla pro 
uložení těžkých potravin

 – čistá kapacita mrazničky: 111 l
 – čistá kapacita chladničky: 226 l
 – velmi tichá: pouze 40 dB
 – automatické odmrazování 

chladničky

S53620CSX2

 – mechanické ovládání teploty
 – osvětlení chladničky: 

integrované v ovládání
 – poličky chladničky: 2 | plná 

šířka | skleněné s lištou
 – stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
 – FlexiSpace: odnímatelné 

skleněné police v mrazničce
 – poličky mrazničky: 2 | skleněné
 – zásuvky mrazničky: 2 | plná 

šířka, 1 | poloviční hloubka | 
průhledný plast

 – zásuvky chladničky: 2 | 
poloviční šířka, extra hluboké, 
extra vysoké | průhledný plast

 – umístění dveřních závěsů: 
vpravo, zaměnitelné doleva

 – nastavitelné nožičky pro větší 
stabilitu

 – další vnitřní vybavení 
mrazničky: škrabka na led

 – barva/design chladničky 
s mrazničkou: stříbrná | 
nerezová dvířka s ochranou 
proti otiskům prstů

 – technologie zchlazování: 
statická, redukce tvorby 
námrazy

Rozměry (V x Š x H) v mm
1845 x 595 x 647

Cena: 14 990 Kč
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Kombinace s mrazničkou nahoře

Energetická třída A++ – o 25 % 
energeticky úspornější než 
spotřebiče třídy A+

Uchovávejte vaše potraviny 
energeticky úsporněji 
pomocí této chladničky 
s mrazničkou třídy A++. 
Spotřebiče třídy A++ jsou 
o 25 % energeticky úspornější 
než spotřebiče třídy A+.

 – dvířka z nerezu 
s profesionální úpravou proti 
otiskům prstů

 – extra velká kapacita zajišťuje 
optimální úložný prostor

 – bytelné police vyrobené 
z bezpečnostního skla pro 
uložení těžkých potravin

 – speciální design s oblými rohy 
pro účinnější čištění

 – design zaoblených dvířek
 – čistá kapacita mrazničky: 50 l
 – čistá kapacita chladničky: 

217 l
 – velmi tichá: pouze 40 dB
 – automatické odmrazování 

chladničky

S72700DSX1

 – mechanické ovládání teploty
 – osvětlení chladničky: 1 | 

žárovka | interní
 – poličky chladničky: 3 | plná 

šířka | skleněné s lištou
 – stojan na vajíčka: 2 na 6 

vajíček
 – poličky mrazničky: 1 | drátěná
 – zásuvky chladničky:  1 | plná 

šířka | průhledný plast
 – umístění dveřních závěsů: 

vpravo, zaměnitelné doleva
 – nastavitelné nožičky pro větší 

stabilitu
 – barva/design chladničky 

s mrazničkou: stříbrná | 
nerezová dvířka s ochranou 
proti otiskům prstů

 – technologie zchlazování: 
statická

Rozměry (V x Š x H) v mm
1590 x 545 x 604

Cena: 11 450 Kč

Rozměry (V x Š x H) v mm
1590 x 545 x 604

Energetická třída A++ – o 25 % 
energeticky úspornější než 
spotřebiče třídy A+

Uchovávejte vaše potraviny 
energeticky úsporněji 
pomocí této chladničky 
s mrazničkou třídy A++. 
Spotřebiče třídy A++ jsou o 25 % 
energeticky úspornější než 
spotřebiče třídy A+.

 – extra velká kapacita zajišťuje 
optimální úložný prostor

 – bytelné police vyrobené 
z bezpečnostního skla pro 
uložení těžkých potravin

 – speciální design s oblými rohy 
pro účinnější čištění

 – zásuvka na zeleninu v plné 
šířce, kam lze dobře ukládat 
dlouhé potraviny

 – design zaoblených dvířek
 – čistá kapacita mrazničky: 50 l
 – čistá kapacita chladničky: 217 l
 – velmi tichá: pouze 40 dB
 – automatické odmrazování 

chladničky

S72700DSW1

 – mechanické ovládání teploty
 – osvětlení chladničky: 1 | 

žárovka | interní
 – poličky chladničky: 3 | plná 

šířka | skleněné s lištou
 – stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
 – poličky mrazničky: 1 | drátěná
 – zásuvky chladničky:  1 | plná 

šířka | průhledný plast
 – umístění dveřních závěsů: 

vpravo, zaměnitelné doleva
 – nastavitelné nožičky pro větší 

stabilitu
 – barva/design chladničky 

s mrazničkou: bílá
 – technologie zchlazování: 
statická

Cena: 10 400 Kč
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Energetická třída A++ – o 25 % 
energeticky úspornější než 
spotřebiče třídy A+

Uchovávejte vaše potraviny 
energeticky úsporněji 
pomocí této chladničky 
s mrazničkou třídy A++. 
Spotřebiče třídy A++ jsou 
o 25 % energeticky úspornější 
než spotřebiče třídy A+.

 – extra velká kapacita zajišťuje 
optimální úložný prostor

 – dvířka z nerezu 
s profesionální úpravou 
proti otiskům prstů

 – bytelné police vyrobené 
z bezpečnostního skla pro 
uložení těžkých potravin

 – speciální design s oblými 
rohy pro účinnější čištění

 – design zaoblených dvířek
 – čistá kapacita mrazničky: 44 l
 – čistá kapacita chladničky: 

184 l
 – velmi tichá: pouze 40 dB
 – automatické odmrazování 

chladničky

S72300DSX1

 – mechanické ovládání teploty
 – osvětlení chladničky: 1 | 

žárovka | interní
 – poličky chladničky: 3 | plná 

šířka | skleněné s lištou
 – stojan na vajíčka: 2 na 6 

vajíček
 – poličky mrazničky: 1 | drátěná
 – zásuvky chladničky:  1 | plná 

šířka | průhledný plast
 – umístění dveřních závěsů: 

vpravo, zaměnitelné doleva
 – nastavitelné nožičky pro větší 

stabilitu
 – barva/design chladničky 

s mrazničkou: stříbrná | 
nerezová dvířka s ochranou 
proti otiskům prstů

 – technologie zchlazování: 
statická

Rozměry (V x Š x H) v mm
1404 x 545 x 604

Cena: 10 400 Kč

Energetická třída A++ – o 25 % 
energeticky úspornější než 
spotřebiče třídy A+

Uchovávejte vaše potraviny 
energeticky úsporněji 
pomocí této chladničky 
s mrazničkou třídy A++. 
Spotřebiče třídy A++ jsou o 25 % 
energeticky úspornější než 
spotřebiče třídy A+.

 – extra velká kapacita zajišťuje 
optimální úložný prostor

 – bytelné police vyrobené 
z bezpečnostního skla pro 
uložení těžkých potravin

 – speciální design s oblými rohy 
pro účinnější čištění

 – zásuvka na zeleninu v plné 
šířce, kam lze dobře ukládat 
dlouhé potraviny

 – design zaoblených dvířek
 – čistá kapacita mrazničky: 44 l
 – čistá kapacita chladničky: 184 l
 – velmi tichá: pouze 40 dB
 – automatické odmrazování 

chladničky

S72300DSW1

 – mechanické ovládání teploty
 – osvětlení chladničky: 1 | 

žárovka | interní
 – poličky chladničky: 3 | plná 

šířka | skleněné s lištou
 – stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
 – poličky mrazničky: 1 | drátěná
 – zásuvky chladničky:  1 | plná 

šířka | průhledný plast
 – umístění dveřních závěsů: 

vpravo, zaměnitelné doleva
 – nastavitelné nožičky pro větší 

stabilitu
 – barva/design chladničky 

s mrazničkou: bílá
 – technologie zchlazování: 

statická

Rozměry (V x Š x H) v mm
1404 x 545 x 604

Cena: 9 450 Kč

Kombinace s mrazničkou nahoře 19



Chladničky 20

Rozměry (V x Š x H) v mm
1540 x 595 x 668

Rozměry (V x Š x H) v mm
1540 x 595 x 668

Energetická třída A++ – o 25 % 
energeticky úspornější než 
spotřebiče třídy A+

Uchovávejte vaše potraviny 
energeticky úsporněji pomocí 
této chladničky třídy A++. 
Spotřebiče třídy A++ jsou o 25 % 
energeticky úspornější než 
spotřebiče třídy A+.

 – extra velká kapacita zajišťuje 
optimální úložný prostor

 – externí LCD displej 
s pokročilým dotykovým 
ovládáním

 – technologie DynamicAir 
zajišťuje rovnoměrnou teplotu 
v celé chladničce

 – design zaoblených dvířek
 – čistá kapacita chladicího 

prostoru: 320 l
 – velmi tichá: pouze 39 dB
 – automatické odmrazování 

chladicího prostoru
 – funkce Dovolená pro 

minimalizaci spotřeby 
a ochranu proti pachům 
a plísním během dovolené

 – funkce Coolmatic pro rychlé 
zchlazení čerstvých potravin

 – elektronická kontrola teploty 
s LCD displejem

Energetická třída A++ – o 25 % 
energeticky úspornější než 
spotřebiče třídy A+

Uchovávejte vaše potraviny 
energeticky úsporněji pomocí 
této chladničky třídy A++. 
Spotřebiče třídy A++ jsou o 25 % 
energeticky úspornější než 
spotřebiče třídy A+.

 – extra velká kapacita zajišťuje 
optimální úložný prostor

 – externí LCD displej 
s pokročilým dotykovým 
ovládáním

 – technologie DynamicAir 
zajišťuje rovnoměrnou teplotu 
v celé chladničce

 – design zaoblených dvířek
 – čistá kapacita chladicího 

prostoru: 320 l
 – velmi tichá: pouze 39 dB
 – automatické odmrazování 

chladicího prostoru
 – funkce Dovolená pro 

minimalizaci spotřeby 
a ochranu proti pachům 
a plísním během dovolené

 – funkce Coolmatic pro rychlé 
zchlazení čerstvých potravin

 – elektronická kontrola teploty 
s LCD displejem

S63300KDX0 S63300KDW0

 – zvukový a světelný alarm 
otevřených dveří

 – poličky chladničky: 4 | plná 
šířka | skleněné s lištou

 – oddělovač láhví
 – stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
 – osvětlení chladničky: interní 

LED
 – barva/design chladničky: 

stříbrná | nerezová dvířka 
s ochranou proti otiskům prstů

 – umístění dveřních závěsů: 
vpravo, zaměnitelné doleva

 – nožičky: nastavitelné | zadní 
pevné válečky

 – cirkulace vzduchu pro 
rovnoměrnou teplotu v celé 
chladničce

 – zvukový a světelný alarm 
otevřených dveří

 – poličky chladničky: 4 | plná 
šířka | skleněné s lištou

 – oddělovač láhví
 – stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
 – osvětlení chladničky: interní 

LED
 – barva/design chladničky: bílá
 – umístění dveřních závěsů: 

vpravo, zaměnitelné doleva
 – nožičky: nastavitelné | zadní 

pevné válečky
 – rukojeť s rychlým otevíráním
 – cirkulace vzduchu pro 

rovnoměrnou teplotu v celé 
chladničce

Cena: 14 850 Kč Cena: 13 080 Kč

COOLMATIC COOLMATIC



Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 595 x 635

Energetická třída A++ – o 25 % 
energeticky úspornější než 
spotřebiče třídy A+

Uchovávejte vaše potraviny 
energeticky úsporněji pomocí 
této mrazničky třídy A++. 
Spotřebiče třídy A++ jsou o 25 % 
energeticky úspornější než 
spotřebiče třídy A+.

 – elektronické ovládání 
teploty zajišťuje bezpečnější 
uchovávání potravin

 – mrazicí zásuvka MaxiBox 
zajišťuje lepší uložení větších 
potravin

 – mraznička s funkcí Frostmatic 
pro rychlé zmrazování

 – integrovaná výstražná 
zvuková a světelná signalizace 
při zvýšení teploty

 – design zaoblených dvířek
 – čistá kapacita mrazicího 

prostoru: 92 l 
 – elektronické ovládání
 – odmrazování mrazničky: 

manuální
 – umístění dveřních závěsů: 

vpravo, zaměnitelné doleva
 – poličky mrazničky: 1 | plná 

šířka, 1 | maxi, 1 | poloviční 
hloubka | průhledný plast

A71100TSW0

 – funkce Frostmatic pro rychlé 
zmrazování čerstvých potravin

 – zvukový a vizuální alarm při 
vysoké teplotě

 – úroveň hluku: pouze 39 dB
 – nožičky: nastavitelné | přední
 – další vnitřní vybavení: odtok na 

rozmrazenou vodu
 – barva/design mrazničky: bílá
 – technologie zchlazování: 
statická

FROSTMATIC

Cena: 8 970 Kč
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FROSTMATICFROSTMATIC

Energetická třída A++ – o 25 % 
energeticky úspornější než 
spotřebiče třídy A+

Uchovávejte potraviny 
energeticky úsporněji pomocí 
této mrazničky třídy A++. 
Spotřebiče třídy A++ jsou 
o 25 % energeticky úspornější 
než spotřebiče třídy A+.

 – o 80 % méně námrazy 
díky technologii LowFrost: 
odmrazujte pouze jednou 
za 5 let

 – vysoko účinný kondenzátor 
pro náročnější podmínky

 – ocelový podstavec a silný 
plášť, který odolá vlhkosti 
a chladu 

 – ovládací panel se třemi 
světelnými indikátory

 – ovládání: elektromechanické
 – vyrovnávací ventil podtlaku 

uvnitř mrazničky pro snadné 
otevírání

 – technologie LowFrost proti 
namrzání

 – funkce Frostmatic: rychlé 
zmrazení s automatickým 
návratem k normální funkci

 – zvukový a vizuální alarm při 
vysoké teplotě

Energetická třída A++ – o 21 % 
energeticky úspornější než 
spotřebiče třídy A+

Energeticky efektivnější 
uchování potravin – díky 
této zásuvkové mrazničce 
energetické třídy A++. 

 – technologie LowFrost – 
pro rychlejší a účinnější 
odmrazování

 – technologie podtlakového 
ventilu umožňuje snadné 
opakované otevírání víka

 – mraznička s funkcí Frostmatic 
pro rychlé zmrazení

 – ocelový podstavec a silný 
plášť, který odolá vlhkosti 
a chladu

 – vysoko účinný kondenzátor 
pro náročnější podmínky 

 – kontrolní panel se třemi 
světelnými indikátory

 – způsob ovládání: 
elektromechanické

 – vyrovnávací ventil podtlaku 
uvnitř mrazničky pro snadné 
otevírání

 – technologie LowFrost proti 
namrzání

 – funkce Frostmatic: rychlé 
zmrazení s automatickým 
návratem k normální funkci

A62300HLW0A62700HLW0

 – vnitřní osvětlení
 – vybavení koši: 2 |drátěné 

stříbrné
 – nožičky/kolečka: kolečka
 – uzamykatelné víko
 – lehké a balancované víko
 – skrytý kondenzátor – více 

prostoru uvnitř
 – skrytý štítový kondenzátor – 

úspora místa
 – odtokový systém pro 

odmrazování
 – technologie zchlazování: 

statická

 – zvukové a vizuální 
upozornění při vysoké 
teplotě

 – vnitřní osvětlení
 – vybavení koši: 3 |drátěné 
stříbrné

 – nožičky/kolečka: kolečka
 – uzamykatelné víko
 – lehké a balancované víko
 – skrytý kondenzátor – více 
prostoru uvnitř

 – skrytý štítový kondenzátor – 
úspora místa

 – odtokový systém pro 
odmrazování

Rozměry (V x Š x H) v mm
868 x 1050 x 665

Rozměry (V x Š x H) v mm
876 x 1190 x 665

Cena: 10 800 KčCena: 11 890 Kč

Truhlicové mrazničky 22







Myčky

Při přípravě fantastických pokrmů 
potřebujete, aby vám sekundovala ta 
správná zařízení. Například myčka, která 
zvládne mnohem víc než jen pár běžných 
hrnců a pánví. Naše myčky ProCleanTM jsou 
stvořeny tak, aby zvládly vše.

M
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YČ
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Y
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Energie

Energetická třída  
A+++

Energetická třída  
A++

Energetická třída  
A+

Energetická třída  
A

Funkce

MultiTab Satelitní sprchovací 
rameno ProClean

Noční program

Účinnost sušení A

Paprsek promítaný 
na podlahu

WaterSave

Odnímatelný podnos 
na příbor

Výška 45 cm 15 souprav nádobí

SoftSpikes

Invertorový motor

13 souprav nádobí

SoftGrip

15 13

WATERSAVE
7.5L





Nová generace myček ProCleanTM zavádí 
nový standard v mytí nádobí – díky inovacím 
si dokáže poradit i s těmi nejnáročnějšími 
výzvami. Modely ProCleanTM jsou zároveň 
natolik jemné, že jim můžete s důvěrou svěřit 
i to nejcennější choulostivé sklo.

ProClean™

27

Prvotřídní mytí  
Díky nové generaci myček ProCleanTM si už 
nemusíte dělat starosti s mytím talířů, hrnců, 
pánví, a dokonce ani skleniček. Modely ProClean 
přicházejí s pěti sprchovacími rovinami, satelitním 
sprchovacím ramenem, přizpůsobitelnými 
programy a zaručí, že nádobí bude vždy 
perfektně čisté. Nové funkce navíc dokonale 
ochrání i choulostivé sklo.

Program na sklo 
Vaše skleničky zanechá křišťálově čisté. Gumové 
příchytky SoftGrip a měkké hroty SoftSpikes 
zase vaše sklo ochrání před poškrábáním 
a poškozením.

Více prostoru a flexibility 
Naše myčky ProCleanTM vám poskytnou 
dostatek prostoru, abyste mohli dovnitř naskládat 
veškeré nádobí, a jsou navrženy tak, aby si 
poradily s jakoukoli náplní bez ohledu na její 
velikost. Nádrž velikosti XXL pojme až 15 sad 
nádobí a přináší vám větší využitelný objem než 
jakákoli jiná myčka aktuálně dostupná na trhu. 
Navíc nemá žádné extra nároky na prostor ve vaší 
kuchyni.

Odnímatelný podnos na příbor  
Nový vyjímatelný podnos na příbory 
s optimalizovaným designem, který vyhovuje 
nárokům na zvětšení prostoru a zvýšení 
funkčnosti, umožňuje snadné vkládání a vyjímání 
příboru.

M
YTÍ / M
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28Myčky se šířkou 60 cm

Jedinečná účinnost mytí 
s minimální spotřebou energie

Díky této nové generaci myček 
nádobí ProClean™ dosáhnete 
jedinečné úrovně čistoty 
s každou náplní. Její inovativní 
technologie zajišťují nízkou 
spotřebu energie. 

 – přídavné sprchovací rameno 
a pět úrovní sprchování 
s maximálním záběrem 
pokrytí vodou

 – šetrné a bezpečné držáky 
sklenic na víno SoftGrip 
zajišťují jedinečnou péči 
o sklo

 – vyjímatelná zásuvka na 
příbory pro optimální 
využití místa a funkčnost

 – energetická třída (2010/30/
EC): A+++

 – instalace: volně stojící 
spotřebič

 – nerezová úprava dvířek, 
panelu a soklu, stříbrné boky

 – kapacita mytí: 15 souprav 
nádobí

 – úroveň hluku: pouze 
42 dB(A)

 – extra tichá: extrémně tichý 
mycí program

 – spotřeba vody a energie: 
11 l, 0,857 kWh

 – šetrná funkce pro sklo

F88702M0P

 – 8 programů, 5 teplot
 – mycí programy: 30 min 60 °C 
| 60 min 55 °C | AutoSense 
45–70 °C | Eco 50 °C | Extra 
tichý | Sklo 45 °C | Pro 70 °C | 
Opláchnutí

 – systém ProWater 
s doplňkovým horním 
sprchovacím ramenem

 – satelitní sprchovací rameno 
ProClean

 – systém sušení: systém 
DryTech

 – panel s textem a symboly
 – panel s 3místným displejem
 – dotykové ovládání programů 
a funkcí

 – funkce automatického 
vypnutí

 – termoefektivní technologie
 – funkce Odložený start 1–24 
hod.

 – ukazatel zbytkového času
 – invertorový motor, 10 let 
záruka

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 596 x 610
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Cena: 21 110 Kč

Vynikající výsledky čištění při 
poloviční spotřebě vody

Tato myčka je vybavena 
pokročilou technologií 
WaterSave, která zadržuje 
vodu použitou při závěrečném 
oplachování a využívá ji pro 
předmytí nádobí na začátku 
následujícího mycího cyklu. 
Díky této technologii snížíte 
spotřebu vody o téměř 50 % 
a vaše nádobí bude dokonale 
čisté. 

 – přídavné sprchovací rameno 
a pět úrovní sprchování 
s maximálním záběrem 
pokrytí vodou

 – funkce ExtraHygiene 
pomáhá desinfikovat vaše 
nádobí

 – šetrné a bezpečné držáky 
sklenic na víno SoftGrip 
zajišťují jedinečnou péči o sklo

 – vyjímatelná zásuvka na 
příbory pro optimální 
využití místa a funkčnost

 – pro smíšenou náplň 
a dokonalé výsledky si 
naprogramujte program 
ProZone

 – energetická třída (2010/30/
EC): A++

 – instalace: volně stojící 
spotřebič

F67732M0P

 – nerezová úprava dveří, 
panelu a soklu, stříbrné boky

 – kapacita mytí: 15 souprav 
nádobí

 – úroveň hluku: jen 44 dB(A)
 – extra tichý mycí program
 – spotřeba vody a energie: 

7,5 l, 0,961 kWh
 – 7 programů, 5 teplot
 – mycí programy: 30 min 

60 °C | AutoSense 45–70 °C 
| Eco 50 °C | Extra tichý | Pro 
70 °C | ProZone | Opláchnutí 
a čekání

 – systém ProWater 
s doplňkovým horním 
sprchovacím ramenem

 – satelitní sprchovací rameno 
ProClean

 – systém sušení: sušení 
zbytkovým teplem

 – panel s textem a symboly
 – panel s 3místným displejem
 – funkce automatického 

vypnutí
 – termoefektivní technologie
 – funkce Odložený start 1–24 

hod.
 – ukazatel zbytkového času
 – rozpoznání náplně 

Sensorlogic
 – vodní senzor detekuje 

úroveň zašpinění vody 
a upravuje spotřebu vody

 – invertorový motor, 10 let 
záruka

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 596 x 610

Cena: 18 990 Kč

15
WATERSAVE
7.5L



29Myčky se šířkou 60 cm
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Špičkové mytí a nejlepší péče 
o sklo

Nová generace myček 
nádobí řady ProClean™ vám 
nabízí dodatečnou ochranu 
vašich křehkých sklenic díky 
systému péče o sklo SoftGrip 
a SoftSpikes. 

 – přídavné sprchovací rameno 
a pět úrovní sprchování 
s maximálním záběrem 
pokrytí vodou

 – vyjímatelná zásuvka na 
příbory pro optimální 
využití místa a funkčnost

 – funkce úspory času zkrátí 
délku programu o 50 %

 – energetická třída (2010/30/
EC): A++

 – instalace: volně stojící 
spotřebič

 – nerezová úprava dvířek, 
panelu a soklu, stříbrné boky

 – kapacita mytí: 15 souprav 
nádobí

 – úroveň hluku: pouze 
44 dB(A)

 – extra tichá: extrémně tichý 
mycí program

 – spotřeba vody a energie: 
11 l, 0,961 kWh

 – šetrná funkce pro sklo

F66702M0P

 – 6 programů, 4 teploty
 – mycí programy: 30 min 60 °C 
| AutoSense 45–70 °C | Eco 
50 °C | Extra tichý | Sklo 
45 °C | Pro 70 °C

 – systém ProWater 
s doplňkovým horním 
sprchovacím ramenem

 – satelitní sprchovací rameno 
ProClean

 – systém sušení: systém 
DryTech

 – panel s textem a symboly
 – panel s 3místným displejem
 – funkce automatického 
vypnutí

 – termoefektivní technologie
 – funkce Odložený start 1–24 
hod.

 – ukazatel zbytkového času
 – rozpoznání náplně 
Sensorlogic

 – invertorový motor, 10 let 
záruka

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 596 x 610
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Cena: 17 990 Kč

Jedinečné výsledky mytí díky 
maximálnímu působení vody

Díky přídavnému 
sprchovacímu ramenu a pěti 
úrovním sprchování tato myčka 
nádobí ProClean™ pokryje 
maximum náplně vodou. Proto 
dosahuje jedinečných výsledků 
v mytí. 

 – funkce úspory času zkrátí 
délku programu o 50 %

 – více místa uvnitř – až pro 13 
souprav

 – program AutoSense 
zajišťuje maximální účinnost

 – energetická třída (2010/30/
EC): A++

 – instalace: volně stojící 
spotřebič

 – nerezová úprava dvířek, 
panelu a soklu, stříbrné boky

 – kapacita mytí: 13 souprav 
nádobí

 – úroveň hluku: pouze 
46 dB(A)

 – spotřeba vody a energie: 
10,2 l, 0,932 kWh

 – šetrná funkce pro sklo
 – 6 programů, 4 teploty
 – mycí programy: 30 min 60 °C 

| AutoSense 45–70 °C | Eco 
50 °C | Sklo 45 °C | Pro 70 °C | 
Opláchnutí

F55602M0P

 – systém ProWater 
s doplňkovým horním 
sprchovacím ramenem

 – satelitní sprchovací rameno 
ProClean

 – systém sušení: systém 
DryTech

 – panel s textem a symboly
 – panel s 3místným displejem
 – funkce automatického 
vypnutí

 – termoefektivní technologie
 – funkce Odložený start 1–24 
hod.

 – ukazatel zbytkového času
 – rozpoznání náplně 
Sensorlogic

 – vodní senzor detekuje 
úroveň zašpinění vody 
a upravuje spotřebu vody

 – invertorový motor, 10 let 
záruka

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 596 x 610

Cena: 16 990 Kč

13



30Myčky se šířkou 60 cm

Špičkové mytí a nejlepší péče 
o sklo

Nová generace myček 
nádobí řady ProClean™ 
nabízí dodatečnou ochranu 
vašich křehkých sklenic díky 
systému péče o sklo SoftGrip 
a SoftSpikes. 

 – přídavné sprchovací rameno 
a pět úrovní sprchování 
s maximálním záběrem 
pokrytí vodou

 – vyjímatelná zásuvka na 
příbory pro optimální 
využití místa a funkčnost

 – funkce úspory času zkrátí 
délku programu o 50 %

 – energetická třída (2010/30/
EC): A++

 – instalace: volně stojící 
spotřebič

 – kapacita mytí: 15 souprav 
nádobí

 – úroveň hluku: pouze 
44 dB(A)

 – extra tichá: extrémně tichý 
mycí program

 – spotřeba vody a energie: 
11 l, 0,961 kWh

 – šetrná funkce pro sklo
 – 6 programů, 4 teploty

F66702W0P

 – mycí programy: 30 min 60 °C 
| AutoSense 45–70 °C | Eco 
50 °C | Extra tichý | Sklo 
45 °C | Pro 70 °C

 – systém ProWater 
s doplňkovým horním 
sprchovacím ramenem

 – satelitní sprchovací rameno 
ProClean

 – systém sušení: systém 
DryTech

 – panel s textem a symboly
 – panel s 3místným displejem
 – funkce automatického 
vypnutí

 – termoefektivní technologie
 – funkce Odložený start 1–24 
hod.

 – ukazatel zbytkového času
 – rozpoznání náplně 
Sensorlogic

 – vodní senzor detekuje 
úroveň zašpinění vody 
a upravuje spotřebu vody

 – invertorový motor, 10 let 
záruka

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 596 x 610
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Cena: 16 850 Kč

Zkrácení průběhu cyklu na 
polovinu a úspora času

S funkcí TimeSaver, kterou 
je tato myčka vybavena, lze 
průběh mycího cyklu zkrátit na 
polovinu. Můžete si být jisti, že 
vaše nádobí bude připraveno 
k použití, pokud ho budete 
okamžitě potřebovat. Ideální 
v případě nečekané návštěvy. 

 – pružné přihrádky a koše 
– dostatek místa až na 13 
jídelních souprav

 – systém SoftSpikes chrání 
sklenice a hrnky a zlepšuje 
jejich stabilitu

 – program AutoSense 
zajišťuje maximální účinnost

 – funkce AutoOff: po krátkém 
pohotovostním režimu se 
myčka vypne úplně

 – funkce Odložený start 1–24 
hod.

 – energetická třída (2010/30/
EC): A++

 – instalace: volně stojící 
spotřebič

 – nerezová úprava pro dveře, 
panel a sokl

 – kapacita mytí: 13 souprav 
nádobí

 – úroveň hluku: jen 44 dB(A)
 – spotřeba vody a energie: 
9,9 l, 0,932 kWh

F56322M0

 – 6 programů, 5 teplot
 – mycí programy: 30 min 60 °C 

| 60 min 55 °C | AutoSense 
45–70 °C | Eco 50 °C | Pro 
70 °C | Opláchnutí a čekání

 – panel se symboly
 – panel s 3místným displejem
 – funkce automatického 

vypnutí
 – termoefektivní technologie
 – ukazatel zbytkového času
 – rozpoznání náplně 

Sensorlogic
 – vodní senzor detekuje 

úroveň zašpinění vody 
a upravuje spotřebu vody

 – indikátor doplnění soli
 – indikace funkcí: Odložený 

start 1–24 h | fáze sušení | 
MultiTab | vybraný program 
| indikátor pro leštidlo | sůl | 
úspora času | fáze mytí

 – horní košík: 2 měkké špičky 
| skládací poličky na šálky | 
plastikové držadlo

 – invertorový motor, 10 let 
záruka

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 625

Cena: 14 990 Kč
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31Myčky se šířkou 60 cm
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Zkrácení průběhu cyklu na 
polovinu a úspora času

S funkcí TimeSaver, kterou 
je tato myčka vybavena, lze 
průběh mycího cyklu zkrátit na 
polovinu. Můžete si být jisti, že 
vaše nádobí bude připraveno 
k použití, pokud ho budete 
okamžitě potřebovat. Ideální 
v případě nečekané návštěvy. 

 – pružné přihrádky a koše 
– dostatek místa až na 13 
jídelních souprav

 – systém SoftSpikes chrání 
sklenice a hrnky a zlepšuje 
jejich stabilitu

 – program AutoSense 
zajišťuje maximální účinnost

 – funkce AutoOff: po krátkém 
pohotovostním režimu se 
myčka vypne úplně

 – funkce Odložený start 1–24 
hod.

 – energetická třída (2010/30/
EC): A++

 – instalace: volně stojící 
spotřebič

 – kapacita mytí: 13
 – úroveň hluku: jen 44 dB(A)
 – spotřeba vody a energie: 

9,9 l, 0,932 kWh
 – 6 programů, 5 teplot
 – mycí programy: 30 min 60 °C 

F56322W0

| 60 min 55 °C | AutoSense 
45–70 °C | Eco 50 °C | Pro 
70 °C | Opláchnutí a čekání

 – panel se symboly
 – panel s 3místným displejem
 – funkce automatického 
vypnutí

 – termoefektivní technologie
 – funkce Odložený start 1–24 
hod.

 – ukazatel zbytkového času
 – rozpoznání náplně 
Sensorlogic

 – vodní senzor detekuje 
úroveň zašpinění vody 
a upravuje spotřebu vody

 – indikátor doplnění soli
 – indikace funkcí: Odložený 
start 1–24 h | fáze sušení | 
MultiTab | vybraný program 
| indikátor pro leštidlo | sůl | 
úspora času | fáze mytí

 – horní košík: 2 měkké špičky 
| skládací poličky na šálky | 
plastikové držadlo

 – dolní košík: 2 rozložitelné 
talířové poličky | plastové 
držadlo

 – invertorový motor, 10 let 
záruka

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 625

Cena: 13 990 Kč
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32Myčky se šířkou 45 cm

Velmi účinná technologie 
ProClean™ zajišťuje dokonalé 
výsledky mytí

Systém ProClean™ zajišťuje 
díky jedinečnému ramenu 
s dvojitou rotací v kombinaci 
s pěti úrovněmi sprchování 
velmi účinné umytí i při 
maximálním naplnění myčky. 

 – třída A+++ s jedinečným 
automatickým vypnutím – 
o 29 % méně energie než 
spotřebiče třídy A 

 – extra tichý program pro 
extrémně tichý provoz: 
pouze 43 dB

 – systém SoftSpikes chrání 
sklenice a hrnky a zlepšuje 
jejich stabilitu

 – program AutoSense 
zajišťuje maximální účinnost

 – funkce, která šetří čas tím, 
že vám umožňuje zkrátit 
délku cyklu na polovinu

 – energetická třída (2010/30/
EC): A+++

 – instalace: volně stojící 
spotřebič

 – nerezová úprava dvířek, 
panelu a soklu, stříbrné boky

 – kapacita mytí: 9 souprav 
nádobí

 – úroveň hluku: pouze 
45 dB(A)

F77452M0P

 – extra tichá: extrémně tichý 
mycí program

 – spotřeba vody a energie: 9 l, 
0,78 kWh

 – šetrná funkce pro sklo
 – 7 programů, 5 teplot
 – mycí programy: 30 min 60 °C 
| AutoSense 45–70 °C | Eco 
50 °C | Extra tichý | Sklo 
45 °C | Pro 70 °C

 – funkce ExtraHygiene, 
MultiTab, TimeSaver

 – satelitní sprchovací rameno 
ProClean

 – systém sušení: sušení 
zbytkovým teplem

 – panel s textem a symboly
 – panel s 3místným displejem
 – funkce automatického 
vypnutí

 – termoefektivní technologie
 – funkce Odložený start 1–24 
hod.

 – ukazatel zbytkového času
 – rozpoznání náplně 
Sensorlogic

 – vodní senzor detekuje 
úroveň zašpinění vody 
a upravuje spotřebu vody

 – invertorový motor, 10 let 
záruka

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 446 x 610

Cena: 17 290 Kč

Velmi účinná technologie 
ProClean™ zajišťuje dokonalé 
výsledky mytí

Systém ProClean™ zajišťuje 
díky jedinečnému ramenu 
s dvojitou rotací v kombinaci 
s pěti úrovněmi sprchování 
velmi účinné umytí i při 
maximálním naplnění myčky. 

 – třída A+++ s jedinečným 
automatickým vypnutím – 
o 29 % méně energie než 
spotřebiče třídy A extra 
tichý program pro extrémně 
tichý provoz: pouze 43 dB

 – systém SoftSpikes chrání 
sklenice a hrnky a zlepšuje 
jejich stabilitu

 – program AutoSense 
zajišťuje maximální účinnost

 – funkce, která šetří čas tím, 
že vám umožňuje zkrátit 
délku cyklu na polovinu

 – energetická třída (2010/30/
EC): A+++

 – instalace: volně stojící 
spotřebič

 – kapacita mytí: 9 souprav 
nádobí

 – úroveň hluku: pouze 45 dB(A)
 – extra tichá: extrémně tichý 

mycí program
 – spotřeba vody a energie: 9 l, 

0,78 kWh

F77452W0P

 – šetrná funkce pro sklo
 – 7 programů, 5 teplot
 – mycí programy: 30 min 60 °C 

| AutoSense 45–70 °C | Eco 
50 °C | Extra tichý | Sklo 45 °C 
| Pro 70 °C

 – funkce ExtraHygiene, 
MultiTab, TimeSaver

 – satelitní sprchovací rameno 
ProClean

 – systém sušení: sušení 
zbytkovým teplem

 – panel s textem a symboly
 – panel s 3místným displejem
 – funkce automatického 

vypnutí
 – termoefektivní technologie
 – funkce Odložený start 1–24 

hod.
 – ukazatel zbytkového času
 – rozpoznání náplně 

Sensorlogic
 – vodní senzor detekuje 

úroveň zašpinění vody 
a upravuje spotřebu vody

 – indikátor doplnění soli
 – invertorový motor, 10 let 

záruka

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 446 x 610

Cena: 16 760 Kč
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Myčky se šířkou 45 cm

Velmi účinná technologie 
ProClean™ zajišťuje dokonalé 
výsledky mytí

Systém ProClean™ zajišťuje 
díky jedinečnému ramenu 
s dvojitou rotací v kombinaci 
s pěti úrovněmi sprchování 
velmi účinné umytí i při 
maximálním naplnění myčky. 

 – třída A+ s jedinečným 
automatickým vypnutím 
– o 11 % méně energie 
než spotřebiče třídy 
A automatický program 
nabízí extra účinnost

 – funkce ExtraHygiene 
zajišťuje dokonalé 
hygienické výsledky u každé 
náplně

 – funkce odloženého startu 
pro plánování až 24 hodin 
předem

 – funkce MultiTab zajišťuje 
nejlepší využití mycích 
tablet

 – energetická třída (2010/30/
EC): A+

 – instalace: volně stojící 
spotřebič

 – nerezová úprava dvířek, 
panelu a soklu, stříbrné boky

 – kapacita mytí: 9 souprav 
nádobí

F65410M0P

 – úroveň hluku: pouze 
46 dB(A)

 – spotřeba vody a energie: 9 l, 
0,76 kWh

 – šetrná funkce pro sklo
 – 5 programů, 4 teploty
 – mycí programy: 30 min 60 °C 
| Auto 45–70 °C |  
Eco 50 °C | Sklo 45 °C |  
Pro 70 °C

 – satelitní sprchovací rameno 
ProClean

 – systém sušení: sušení 
zbytkovým teplem

 – panel s textem a symboly
 – panel s 3místným displejem
 – funkce automatického 
vypnutí

 – termoefektivní technologie
 – funkce Odložený start 1–24 
hod.

 – ukazatel zbytkového času
 – rozpoznání náplně 
Sensorlogic

 – vodní senzor detekuje 
úroveň zašpinění vody 
a upravuje spotřebu vody

 – indikátor doplnění soli

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 446 x 610

Cena: 14 150 Kč

Nejlepší výsledky při 
minimální spotřebě energie, 
pokaždé

Díky automatickému programu 
vám tato myčka automaticky 
nabízí ty nejlepší výsledky 
mytí nádobí spolu s minimální 
spotřebou energie. 

 – třída A+ s jedinečným 
automatickým vypnutím – 
o 11 % méně energie než 
spotřebiče třídy A funkce 
odloženého startu pro 
plánování až 24 hodin 
předem

 – funkce ExtraHygiene 
zajišťuje dokonalé 
hygienické výsledky u každé 
náplně

 – funkce MultiTab zajišťuje 
nejlepší využití mycích 
tablet

 – inteligentní nabídka 
programů zvolených pro 
maximální využití

 – energetická třída (2010/30/
EC): A+

 – instalace: volně stojící 
spotřebič

 – nerezová úprava pro dvířka, 
panel a sokl

 – kapacita mytí: 9 souprav 
nádobí

 – úroveň hluku: pouze 47 dB(A)

F6541PM0

 – spotřeba vody a energie: 
9,5 l, 0,789 kWh

 – šetrná funkce pro sklo
 – 6 programů, 4 teploty
 – mycí programy: 30 min 60 °C 

| AutoSense 45–70 °C | Eco 
50 °C | Sklo 45 °C | Pro 70 °C | 
Opláchnutí

 – systém sušení: žádný
 – panel se symboly
 – panel s 3místným displejem
 – funkce automatického 

vypnutí
 – termoefektivní technologie
 – funkce Odložený start 1–24 

hod.
 – ukazatel zbytkového času
 – rozpoznání náplně 

Sensorlogic
 – vodní senzor detekuje 

úroveň zašpinění vody 
a upravuje spotřebu vody

 – indikátor doplnění soli
 – indikace funkcí: Odložený 

start 1–24 h | fáze sušení | 
ExtraHygiene | MultiTab | 
vybraný program | leštidlo | 
sůl | fáze mytí

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 446 x 615

Cena: 14 150 Kč



Kompaktní myčka

Velmi účinná technologie
ProClean™ zajišťuje dokonalé
výsledky mytí

Systém ProClean™ zajišťuje
díky jedinečnému ramenu
s dvojitou rotací v kombinaci
s pěti úrovněmi sprchování
velmi účinné umytí i při
maximálním naplnění myčky. 

 – s funkcí MultiTab nejlépe 
využijete schopnosti mycích 
tablet

 – funkce Odložený start 
pro plánování až 24 hodin 
předem

 – funkce ExtraHygiene 
zaručí dokonalé hygienické 
výsledky při každém mytí 
jakékoli náplně

 – automatický program nabízí 
extra účinnost

 – třída A+ s jedinečným 
automatickým vypnutím – 
o 11 % méně energie než 
spotřebiče třídy A 

 – energetická třída (2010/30/ 
EC): A+

 – instalace: volně stojící 
spotřebič

 – kapacita mytí: 9 souprav 
nádobí

 – úroveň hluku:  
pouze 46 dB(A)

 – spotřeba vody a energie: 9 l, 
0,76 kWh

F65410W0P

 – šetrná funkce pro sklo
 – 5 programů, 4 teploty
 – mycí programy: 30 min 60 °C 
| Auto 45–70 °C | Eco 50 °C | 
Sklo 45 °C | Pro 70 °C

 – satelitní sprchovací rameno 
ProClean

 – systém sušení: sušení 
zbytkovým teplem

 – panel s textem a symboly
 – panel s 3místným displejem
 – funkce automatického 
vypnutí

 – termoefektivní technologie
 – funkce Odložený start 1–24 
hod.

 – ukazatel zbytkového času
 – rozpoznání náplně 
Sensorlogic

 – vodní senzor detekuje 
úroveň zašpinění vody 
a upravuje spotřebu vody

 – indikátor doplnění soli
 – indikace funkcí: Odložený 
start 1–24 h | fáze sušení 
| konec | ExtraHygiene | 
MultiTab | otevřené dveře | 
vybraný program | leštidlo | 
fáze oplachování | sůl | fáze 
mytí

Rozměry (V x Š x H) v mm
447 x 545 x 515

Cena: 13 410 Kč
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Funkce sporáků a mikrovlnných trub

Automatické 
zapalování plamene

Funkce trouby: ventilátor 
+ kruhové těleso

Funkce trouby: horní ohřev 
+ dolní ohřev (konvekce)

Indukční deska

Funkce trouby: gril

Šířka 50 cm50
CM

Šířka 60 cm MaxiKlasse™ 74 l

Funkce trouby: 
mikrovlny

Funkce trouby: 
mikrovlny a gril

Energie

Rozměry

Energetická třída  
A

INDUCTION

Automatické 
zapalování

Sporáky

Srdcem každé kuchyně je trouba. Magická 
síla tepla provoní prostor a syrové potraviny 
přemění na úžasné pokrmy.

VA
ŘEN

Í / SPO
RÁ

K
Y
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MaxiKlasse™

VA
ŘEN

Í / TRO
U

BY

MaxiKlasseTM má více místa na perfektní 
pokrmy – nabízí největší objem ve své 
třídě se standardními rozměry, a to 
znamená až 9 úrovní v troubě. Díky systému 
ThermiC° Air cirkuluje uvnitř více horkého 
vzduchu s precizní teplotou. Vzduch se 
dostane do každého kouta trouby, aby se 
pokrm vždy perfektně vydařil.

Síla systému ThermiC° Air 
Nový aerodynamický kryt ventilátoru 
zabezpečuje efektivní proudění 
vzduchu v celé extra velké dutině 
trouby, takže pečení je rychlejší 
a teplotu lze snížit až o 20 °C.

Více prostoru na pečení 
MaxiKlasseTM je vybavena plechem 
MaxiTray – největším dostupným 
plechem na pečení. Díky 20 % 
prostoru navíc můžete péct najednou 
více koláčů. Každý z nich bude mít 
perfektní barvu a texturu.
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Profesionální trouba nabízí 
vždy dobré výsledky hodné 
experta

Trouba MaxiKlasse™ s indukč-
ní varnou deskou kombinuje 
pokročilé funkce, které zajišťují 
vynikající přípravu jídel.

 – indukční varná deska nabízí 
přesný ohřev a okamžitou 
kontrolu teploty

 – systém DirectTouch zajišťuje 
okamžitý přístup a přesné 
nastavení

 – displej časovače UniSight™ 
nabízí jasný přehled 
o průběhu vaření

 – nový systém horkého 
vzduchu zajišťuje 
rovnoměrnou teplotu na 
všech úrovních trouby

 – výjezdy OptiFlex™ zajišťují 
flexibilní využití prostoru 
trouby

 – sporák s elektrickou troubou 
a varnou deskou

 – typ varné desky: plně 
indukční

 – levá přední varná 
zóna: indukční, 
2300 W/3600 W/210 mm

 – levá zadní varná 
zóna: indukční, 
1400 W/2500 W/140 mm

 – pravá přední varná 
zóna: indukční, 
1800 W/2800 W/180 mm

 – pravá zadní varná 
zóna: indukční, 
1800 W/2800 W/180 mm

 – typ trouby: elektrická
 – funkce trouby: ventilátor + 

světlo | ventilátor + horní 
ohřev | gril + horní ohřev + 
ventilátor | světlo | kruhové 
těleso + spodní ohřev + 
ventilátor | kruhové těleso 
+ ventilátor | horní + spodní 
ohřev

 – jednoduše čistitelná dvířka
 – odvod par v zadní části 

sporáku
 – programovací funkce trouby: 

akustický signál | trvání | 
konec | minutka | čas

 – chladicí ventilátor pro 
ovládání

 – nastavitelná výška
 – zásuvka pro skladování 

plechů

47036IU-MN

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 596 x 600

INDUCTION

Profesionální trouba nabízí 
vždy dobré výsledky hodné 
experta

Trouba MaxiKlasse™ se 
sklokeramickou varnou deskou 
kombinuje pokročilé funkce, 
které zajišťují vynikající přípravu 
jídel.

 – univerzální varná zóna pro 
speciální hrnce a pánve

 – zasunovací ovladače umož-
ňují snadné a kompletní 
vyčištění povrchu

 – displej časovače UniSight™ 
nabízí jasný přehled  
o průběhu vaření

 – nový systém horkého vzdu-
chu zajišťuje rovnoměrnou 
teplotu na všech úrovních 
trouby

 – výjezdy OptiFlex™ zajišťují 
flexibilní využití prostoru 
trouby

 – sporák s elektrickou troubou 
a varnou deskou

 – typ varné desky: sklokeramic-
ká sálavá

 – levá přední varná zóna: 
dvouokruhová | Hilight 
– rychle se zahřívající, 
1000 W/2200 W/140 mm/ 
210 mm

 – levá zadní varná zóna: 
Hilight – rychle se zahřívající, 
1200 W/145 mm

 – pravá přední varná zóna: 
Hilight – rychle se zahřívající, 
1200 W/145 mm

 – pravá zadní varná zóna: 
dvouokruhová oválná | 
Hilight – rychle se zahřívající, 
2400 W/1500 W/265 mm/ 
170 mm

 – počet indikátorů zbytkového 
tepla pro varné zóny: 4

 – typ trouby: elektrická
 – funkce trouby: ventilátor + 

světlo | ventilátor + horní 
ohřev | gril + horní ohřev + 
ventilátor | světlo | kruhové 
těleso + spodní ohřev + 
ventilátor | kruhové těleso 
+ ventilátor | horní + spodní 
ohřev

 – ovládání pro 4 zóny
 – otočné zasouvatelné knoflíky
 – jednoduše čistitelná dvířka
 – odvod par v zadní části 

sporáku
 – programovací funkce trouby: 

akustický signál | trvání | 
konec | minutka | čas

47056VS-MN

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 596 x 600

Cena: 15 250 KčCena: 20 000 Kč

Elektrické sporáky 60 cm 40



Profesionální trouba nabízí vždy 
dobré výsledky hodné experta

Trouba MaxiKlasse™ se skloke-
ramickou varnou deskou kom-
binuje pokročilé funkce, které 
zajišťují vynikající přípravu jídel.

 – univerzální varná zóna pro 
speciální hrnce a pánve

 – zasunovací ovladače umož-
ňují snadné a kompletní 
vyčištění povrchu

 – displej časovače UniSight™ 
nabízí jasný přehled  
o průběhu vaření

 – nový systém horkého vzdu-
chu zajišťuje rovnoměrnou 
teplotu na všech úrovních 
trouby

 – výjezdy OptiFlex™ zajišťují 
flexibilní využití prostoru 
trouby

 – sporák s elektrickou troubou 
a varnou deskou

 – typ varné desky: sklokeramic-
ká sálavá

 – levá přední varná zóna: 
dvouokruhová | Hilight 
– rychle se zahřívající, 
1000 W/2200 W/140 mm/ 
210 mm

 – levá zadní varná zóna: 
Hilight – rychle se zahřívající, 
1200 W/145 mm

 – pravá přední varná zóna: 
Hilight – rychle se zahřívající, 
1200 W/145 mm

 – pravá zadní varná zóna: 
dvouokruhová oválná | 
Hilight – rychle se zahřívající, 
2400 W/1500 W/265 mm/ 
170 mm

 – počet indikátorů zbytkového 
tepla pro varné zóny: 4

 – typ trouby: elektrická
 – funkce trouby: ventilátor + 

spodní ohřev | ventilátor + 
světlo | gril + horní ohřev + 
ventilátor | světlo | kruhové 
těleso + spodní ohřev + 
ventilátor | kruhové těleso 
+ ventilátor | horní + spodní 
ohřev

 – ovládání pro 4 zóny
 – otočné zasouvatelné knoflíky
 – jednoduše čistitelná dvířka
 – odvod par v zadní části 

sporáku
 – programovací funkce trouby: 

akustický signál | trvání | konec 
| minutka | čas

 – chladicí ventilátor pro ovlá-
dání

 – nastavitelná výška
 – zásuvka pro skladování plechů

47056VS-WN

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 596 x 600

Cena: 14 950 Kč

Elektrické sporáky 60 cm
VA
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Přesně ta správná funkce pro 
každý pokrm

Velká, multifunkční trouba 
u tohoto sporáku nabízí 
devět samostatných pečicích 
funkcí pro vynikající výsledky 
bez ohledu na to, co je na 
jídelním lístku.

 – odnímatelná skleněná dvířka 
zajišťují lepší přístup při 
čištění

 – indukční vaření: mimořádná 
odezva a přesný ohřev

 – o 10 % úspornější než třída A 
 – zasunovací ovladače 
umožňují snadné a kompletní 
vyčištění povrchu

 – teleskopické výjezdy 
OptiFlex™ zajišťují flexibilní 
využití prostoru trouby

 – sporák s elektrickou troubou 
a varnou deskou

 – typ varné desky: plně 
indukční

 – levá přední varná 
zóna: indukční, 
2500 W/1400 W/140 mm

 – levá zadní varná 
zóna: indukční, 
3700 W/2100 W/210 mm

 – pravá přední varná 
zóna: indukční, 
2800 W/1800 W/180 mm

47995IQ-MN

 – pravá zadní varná 
zóna: indukční, 
2500 W/1400 W/140 mm

 – počet indikátorů zbytkového 
tepla pro varné zóny: 4

 – typ trouby: elektrická
 – funkce trouby: spodní ohřev | 

ventilátor | ventilátor + horní 
ohřev | gril + horní ohřev + 
ventilátor | světlo | kruhové 
těleso + spodní ohřev + 
ventilátor | kruhové těleso 
+ ventilátor | horní + spodní 
ohřev | horní + spodní ohřev 
+ ventilátor

 – ovládání pro 4 zóny
 – otočné zasouvatelné knoflíky
 – teleskopické výjezdy
 – jednoduše čistitelná dvířka
 – programovací funkce trouby: 

akustický signál | trvání | 
konec | minutka | čas

 – chladicí ventilátor pro 
ovládání

 – úprava proti otiskům prstů
 – zásuvka pro skladování 

plechů

Rozměry (V x Š x H) v mm
858 x 500 x 600

50
CM

Přesně ta správná funkce pro 
každý pokrm

Velká, multifunkční trouba 
u tohoto sporáku nabízí 
devět samostatných pečicích 
funkcí pro vynikající výsledky 
bez ohledu na to, co je na 
jídelním lístku.

 – odnímatelná skleněná dvířka 
zajišťují lepší přístup při 
čištění

 – indukční varná deska nabízí 
přesný ohřev a okamžitou 
kontrolu teploty

 – o 10 % úspornější než třída 
A teleskopické výjezdy 
OptiFlex™ zajišťují flexibilní 
využití prostoru trouby

 – sklopný topný článek grilu 
umožňuje při čištění přímý 
přístup

 – sporák s elektrickou troubou 
a varnou deskou

 – typ varné desky: plně indukční
 – levá přední varná 

zóna: indukční, 
2500 W/1400 W/140 mm

 – levá zadní varná 
zóna: indukční, 
3700 W/2100 W/210 mm

 – pravá přední varná 
zóna: indukční, 
2800 W/1800 W/180 mm

47795IQ-MN

 – pravá zadní varná 
zóna: indukční, 
2500 W/1400 W/140 mm

 – typ trouby: elektrická
 – funkce trouby: spodní ohřev | 

ventilátor | gril + horní ohřev 
+ ventilátor | světlo | kruhové 
těleso + spodní ohřev + 
ventilátor | kruhové těleso 
+ ventilátor | horní + spodní 
ohřev | horní + spodní ohřev + 
ventilátor

 – ovládání pro 4 zóny
 – teleskopické výjezdy
 – jednoduše čistitelná dvířka
 – programovací funkce trouby: 

akustický signál | trvání | 
konec | minutka | ukazatel 
vypnutí | čas

 – chladicí ventilátor pro 
ovládání

 – úprava proti otiskům prstů
 – zásuvka pro skladování plechů

Rozměry (V x Š x H) v mm
858 x 500 x 600

50
CM

Cena: 19 350 KčCena: 20 000 Kč

Elektrické sporáky 50 cm 42



Přesně ta správná funkce pro 
každý pokrm

Velká, multifunkční trouba u to-
hoto sporáku nabízí devět sa-
mostatných pečicích funkcí pro 
vynikající výsledky bez ohledu 
na to, co je na jídelním lístku.

 – odnímatelná skleněná dvířka 
zajišťují lepší přístup při 
čištění

 – o 10 % úspornější než třída A 
 – keramická varná deska 
s variabilními zónami, která 
se snadno čistí

 – teleskopické výjezdy 
OptiFlex™ zajišťují flexibilní 
využití prostoru trouby

 – zasunovací ovladače  
umožňují snadné a kompletní 
vyčištění povrchu

 – sporák s elektrickou troubou 
a varnou deskou

 – typ varné desky: sklokeramic-
ká sálavá

 – levá přední varná zóna: 
Hilight – rychle se zahřívající, 
1700 W (1700 W/700 W)/ 
180 mm/120 mm

 – levá zadní varná zóna: 
Hilight – rychle se zahřívající, 
1200 W/140 mm

 – pravá přední varná zóna: 
Hilight – rychle se zahřívající, 
1200 W/140 mm

 – pravá zadní varná zóna: 
Hilight – rychle se zahřívající, 
2000 W (1100 W/900 W)/ 
250 mm x 140 mm/140 mm

 – počet indikátorů zbytkového 
tepla pro varné zóny: 4

 – typ trouby: elektrická
 – funkce  trouby: spodní ohřev 

| ventilátor | ventilátor + horní 
ohřev | gril + horní ohřev + 
ventilátor | světlo | kruhové 
těleso + spodní ohřev + 
ventilátor | kruhové těleso 
+ ventilátor | horní + spodní 
ohřev | horní + spodní ohřev 
+ ventilátor

 – ovládání pro 4 zóny
 – otočné zasouvatelné knoflíky
 – teleskopické výjezdy
 – jednoduše čistitelná dvířka
 – odvod par v zadní části 

sporáku
 – programovací funkce trouby: 

akustický signál | trvání | 
konec | minutka | čas

 – úprava proti otiskům prstů
 – zásuvka pro skladování 

plechů

47995VD-MN

Rozměry (V x Š x H) v mm
858 x 500 x 600

50
CM

Přesně ta správná funkce pro 
každý pokrm

Velká, multifunkční trouba 
u tohoto sporáku nabízí 
devět samostatných pečicích 
funkcí pro vynikající výsledky 
bez ohledu na to, co je na 
jídelním lístku.

 – odnímatelná skleněná dvířka 
zajišťují lepší přístup při 
čištění

 – o 10 % úspornější než třída A 
 – keramická varná deska 
s variabilními zónami, která 
se snadno čistí

 – teleskopické výjezdy 
OptiFlex™ zajišťují flexibilní 
využití prostoru trouby

 – zasunovací ovladače 
umožňují snadné a kompletní 
vyčištění povrchu

 – sporák s elektrickou troubou 
a varnou deskou

 – typ varné desky: 
sklokeramická sálavá

 – levá přední varná zóna: 
Hilight – rychle se zahřívající, 
1700 W (1700 W/700 W)/ 
180 mm/120 mm

 – levá zadní varná zóna:  
Hilight – rychle se zahřívající, 
1200 W/140 mm 
pravá přední varná zóna: 
Hilight – rychle se zahřívající, 
1200 W/140 mm

 – pravá zadní varná zóna: 
Hilight – rychle se zahřívající, 
2000 W (1100 W/900 W)/ 
250 mm x 140 mm/140 mm

 – počet indikátorů zbytkového 
tepla pro varné zóny: 4

 – typ trouby: elektrická
 – funkce trouby: spodní ohřev 

| ventilátor | kruhové těleso 
+ spodní ohřev + ventilátor | 
kruhové těleso + ventilátor | 
horní ohřev + spodní ohřev | 
horní ohřev + spodní ohřev + 
ventilátor | horní ohřev + gril | 
horní ohřev + gril + ventilátor

 – ovládání pro 4 zóny
 – otočné zasouvatelné knoflíky
 – teleskopické výjezdy
 – jednoduše čistitelná dvířka
 – odvod par v zadní části 

sporáku
 – programovací funkce trouby: 

akustický signál | trvání | 
konec | minutka | čas

 – zásuvka pro skladování 
plechů

47995VD-WN

Rozměry (V x Š x H) v mm
858 x 500 x 600

50
CM

Cena: 15 450 Kč Cena: 14 650 Kč

Elektrické sporáky 50 cm
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Přesně ta správná funkce pro 
každý pokrm

Velká, multifunkční trouba 
u tohoto sporáku nabízí devět 
samostatných pečicích funkcí pro 
vynikající výsledky bez ohledu na 
to, co je na jídelním lístku.

 – odnímatelná skleněná dvířka 
zajišťují lepší přístup při 
čištění

 – o 10 % úspornější než třída A 
 – keramická varná deska 

s variabilními zónami, která se 
snadno čistí

 – teleskopické výjezdy 
OptiFlex™ zajišťují flexibilní 
využití prostoru trouby

 – sklopný topný článek grilu 
umožňuje při čištění přímý 
přístup

 – sporák s elektrickou troubou 
a varnou deskou

 – typ varné desky: 
sklokeramická sálavá

 – levá přední varná zóna: 
Hilight – rychle se zahřívající, 
1700 W (1700 W/700 W)/ 
180 mm/120 mm

 – levá zadní varná zóna:  
Hilight – rychle se zahřívající, 
1200 W/140 mm

47095VD-WN

 – pravá přední varná zóna:  
Hilight – rychle se zahřívající, 
1200 W/140 mm

 – pravá zadní varná zóna:  
Hilight – rychle se zahřívající, 
2000 W (1100 W/900 W)/ 
250 mm x 140 mm/140 mm

 – počet indikátorů zbytkového 
tepla pro varné zóny: 4

 – typ trouby: elektrická
 – funkce trouby: spodní ohřev 

| ventilátor | kruhové těleso 
+ spodní ohřev + ventilátor | 
kruhové těleso + ventilátor | 
horní ohřev + spodní ohřev | 
horní ohřev + spodní ohřev + 
ventilátor | horní ohřev + gril | 
horní ohřev + gril + ventilátor

 – ovládání pro 4 zóny
 – teleskopické výjezdy
 – jednoduše čistitelná dvířka
 – odvod par v zadní části 

sporáku
 – programovací funkce trouby: 

akustický signál | trvání | konec 
| minutka | ukazatel vypnutí 
| čas

 – zásuvka pro skladování plechů

Rozměry (V x Š x H) v mm
858 x 500 x 600

50
CM

Přesně ta správná funkce pro 
každý pokrm

Velká, multifunkční trouba 
u tohoto sporáku nabízí 
devět samostatných pečicích 
funkcí pro vynikající výsledky 
bez ohledu na to, co je na 
jídelním lístku.

 – odnímatelná skleněná dvířka 
zajišťují lepší přístup při 
čištění

 – o 10 % úspornější než třída A 
 – keramická varná deska 
s variabilními zónami, která 
se snadno čistí

 – teleskopické výjezdy 
OptiFlex™ zajišťují flexibilní 
využití prostoru trouby

 – sklopný topný článek grilu 
umožňuje při čištění přímý 
přístup

 – sporák s elektrickou troubou 
a varnou deskou

 – typ varné desky: 
sklokeramická sálavá

 – levá přední varná zóna: 
Hilight – rychle se zahřívající, 
1700 W (1700 W/700 W)/ 
180 mm/ 120 mm

 – levá zadní varná zóna: 
Hilight – rychle se zahřívající, 
1200 W/140 mm

 – pravá přední varná zóna:  
Hilight – rychle se zahřívající, 
1200 W/140 mm

 – pravá zadní varná zóna:  
Hilight – rychle se zahřívající, 
2000 W (1100 W/900 W)/ 
250 mm x 140 mm/140 mm

 – počet indikátorů zbytkového 
tepla pro varné zóny: 4

 – typ trouby: elektrická
 – funkce trouby: spodní ohřev | 

ventilátor | ventilátor + horní 
ohřev | gril + horní ohřev + 
ventilátor | světlo | kruhové 
těleso + spodní ohřev + 
ventilátor | kruhové těleso 
+ ventilátor | horní + spodní 
ohřev | horní + spodní ohřev 
+ ventilátor

 – ovládání pro 4 zóny
 – teleskopické výjezdy
 – jednoduše čistitelná dvířka
 – odvod par v zadní části 

sporáku
 – programovací funkce trouby: 

akustický signál | trvání | 
konec | minutka | čas

 – úprava proti otiskům prstů
 – zásuvka pro skladování 

plechů

47095VD-MN

Rozměry (V x Š x H) v mm
858 x 500 x 600

50
CM

Elektrické sporáky 50 cm

Cena: 13 150 KčCena: 14 000 Kč
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Přesně ta správná funkce pro 
každý pokrm

Velká, multifunkční trouba 
u tohoto sporáku nabízí 
devět samostatných pečicích 
funkcí pro vynikající výsledky 
bez ohledu na to, co je na 
jídelním lístku.

 – odnímatelná skleněná dvířka 
zajišťují lepší přístup při 
čištění

 – o 10 % úspornější než třída A 
 – sklopný topný článek grilu 
umožňuje při čištění přímý 
přístup

 – sporák s elektrickou troubou 
a plynovou varnou deskou

 – typ varné desky: plynová
 – typ víka: skleněné
 – levá přední varná zóna: velký 

hořák, 3000 W/102 mm
 – levá zadní varná zóna: malý 

hořák, 1030 W/55 mm
 – pravá přední varná zóna: 

střední hořák, 2000 W/71 mm
 – pravá zadní varná zóna: 

střední hořák, 2000 W/71 mm
 – typ trouby: elektrická

47395GM-MN

 – funkce trouby: spodní ohřev 
| ventilátor | kruhové těleso 
+ spodní ohřev + ventilátor | 
kruhové těleso + ventilátor | 
horní ohřev + spodní ohřev | 
horní ohřev + spodní ohřev + 
ventilátor | horní ohřev + gril | 
horní ohřev + gril + ventilátor

 – jednoduše čistitelná dvířka
 – odvod par v zadní části 

sporáku
 – programovací funkce trouby: 

akustický signál | trvání | 
konec | minutka | čas

 – elektronické zapalování 
otočením ovládacího knoflíku

 – plynové hořáky chráněny 
termopojistkou

 – zásuvka pro skladování 
plechů

Rozměry (V x Š x H) v mm
877 x 500 x 600

50
CM

Přesně ta správná funkce pro 
každý pokrm

Velká, multifunkční trouba u to-
hoto sporáku nabízí devět sa-
mostatných pečicích funkcí pro 
vynikající výsledky bez ohledu na 
to, co je na jídelním lístku.

 – odnímatelná skleněná dvířka 
zajišťují lepší přístup při 
čištění

 – o 10 % úspornější než třída A 
 – sklopný topný článek grilu 
umožňuje při čištění přímý 
přístup

 – sporák s elektrickou troubou 
a plynovou varnou deskou

 – typ varné desky: plynová
 – typ víka: skleněné
 – levá přední varná zóna: velký 

hořák, 3000 W/102 mm
 – levá zadní varná zóna: malý 

hořák, 1000 W/55 mm
 – pravá přední varná zóna: 

střední hořák, 2000 W/71 mm
 – pravá zadní varná zóna: střed-

ní hořák, 2000 W/71 mm
 – typ trouby: elektrická

 – funkce trouby: spodní ohřev 
| ventilátor | kruhové těleso 
+ spodní ohřev + ventilátor | 
kruhové těleso + ventilátor | 
horní ohřev + spodní ohřev | 
horní ohřev + spodní ohřev + 
ventilátor | horní ohřev + gril | 
horní ohřev + gril + ventilátor

 – jednoduše čistitelná dvířka
 – odvod par v zadní části 

sporáku
 – programovací funkce trouby: 

akustický signál | trvání | 
konec | minutka | čas

 – elektronické zapalování oto-
čením ovládacího knoflíku

 – plynové hořáky chráněny 
termopojistkou

 – zásuvka pro skladování 
plechů

47395GM-WN

Rozměry (V x Š x H) v mm
877 x 500 x 600

50
CM
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Cena: 10 490 Kč Cena: 9 850 Kč



Mikrovlnné trouby

Dosahujte dokonalých 
výsledků, cokoliv vaříte

Tento spotřebič lze použít 
jako mikrovlnnou troubu i jako 
gril. Nebo můžete použít obě 
funkce najednou, což vám 
poskytuje více možností pro 
vaření s optimálními výsledky.

 – mikrovlnná trouba a funkce 
gril mohou být použity 
v libovolné kombinaci

 – automatické programování 
různých jídel a typů potravin

 – jasný digitální displej pro 
přesnou kontrolu vašich 
programů

 – mikrovlnná trouba volně 
stojící

 – mechanismus otevírání dveří: 
rukojetí

 – systémy tepelné úpravy: gril | 
mikrovlny | gril a mikrovlny

 – mikrovlnný výkon: 800 W, 
8 úrovní

 – výkon grilu: 1000 W 
 – automatické rozmrazovací 
programy podle váhy

 – signál při ukončení cyklu
 – automatické programy 
podle váhy jídla

 – knoflíkový ovladač k volbě 
výkonu

 – jednoduchá ovladatelnost 
elektroniky

Ucelená řada řešení rozmrazení 
a vaření

Tato mikrovlnná trouba 
umožňuje také rozmrazení, 
grilování a horkovzdušné 
pečení. Tyto funkce lze 
kombinovat a vytvořit tak 
dokonalé podmínky k tepelné 
úpravě pokrmů.

 – mimořádně velká kapacita, 
stejná jako u standardní 
trouby

 – nerezový vnitřek zajišťuje 
profesionální výsledky

 – boční otvírání dveří pro 
profesionální úroveň 
přístupu

 – mikrovlnná trouba volně 
stojící

 – mechanismus otevírání dveří: 
rukojetí

 – systémy tepelné úpravy: 
konvenční vaření | gril 
| mikrovlny | mikrovlny 
a konvenční vaření | gril 
a mikrovlny

 – mikrovlnný výkon: 900 W, 
10 úrovní

 – výkon grilu: 1100 W 
 – automatické rozmrazovací 
programy podle váhy

 – signál při ukončení cyklu
 – automatické programy 
podle váhy jídla

MFD2025S-MMFC3026S-M

 – elektronické hodiny 
s měřením času

 – 3 programovatelné funkce 
použitelné za sebou

 – vnitřní osvětlení
 – otočný talíř: vyjímatelný
 – průměr otočného talíře: 

245 mm
 – příslušenství: grilovací stojan

 – knoflíkový ovladač k volbě 
výkonu

 – jednoduchá ovladatelnost 
elektroniky

 – elektronické hodiny 
s měřením času

 – 3 programovatelné funkce 
použitelné za sebou

 – vnitřní osvětlení
 – otočný talíř: vyjímatelný
 – průměr otočného talíře: 
315 mm

 – příslušenství: grilovací stojan

Rozměry (V x Š x H) v mm
325 x 520 x 510

Rozměry (V x Š x H) v mm
289 x 461 x 375

46

Cena: 4 190 Kč Cena: 2 790 Kč







Funkce

Energie

Praní
49 PRA
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Bezpečnost

Dětský zámek

Váhový senzor

ÖKOFlow

Energetická třída  
A+++ –20 %

Energetická třída 
A+++ –10 %

Technologie 
přímého sprchování

LCD displej

Motor ÖKO Invertor

Kapacita náplně 
8 kg

Max. rychlost odstře-
ďování: 1600 ot./min.

Jemný k vlně  
a hedvábí

Odložený start

Energetická třída 
A –40 %

Energetická třída 
A+++ 

ÖKOMix

Volba snadného 
žehlení

LED vnitřní osvětlení

Invertor

Kapacita náplně 
7 kg

Max. rychlost odstře-
ďování: 1400 ot./min.

Energetická třída A

Energetická třída 
A++

Automatické vypnutí

AbsoluteCare

Prací systém 
OptiSense

Prací třída A

Parní programy

Kapacita náplně 
6,5 kg

Max. rychlost odstře-
ďování: 1200 ot./min.

Energetická třída  
A+

Energetická třída  
A+++ –50 %

Energetická třída B

Kapacita náplně 
6 kg

Kapacita náplně 
10 kg

Kapacita náplně 
9 kg

1400 1200

ABSOLUTECARE™

Naše nové pračky, sušičky a pračky se sušičkou pracují 
tak jemně a precizně, že jim můžete bez váhání svěřit 
i ty nejchoulostivější textilie. Spotřebiče nové řady AEG 
za vás převezmou veškerou starost o prádlo. Budou 
k němu přistupovat s co nejjemnější péčí, aby perfektně 
vypadalo a dlouho vydrželo. Užívejte si ochranu a vysokou 
účinnost našich spotřebičů, které dosahují v porovnání 
s jinými spotřebiči při poloviční spotřebě energie.



*  o 50 % vyšší energetická 
účinnost vůči limitu platnému 
pro energetickou třídu 
A+++ (EEI 46), vypočteno 
dle nařízení EU 1061/2010,
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Pračky ÖKOMix poskytují maximální ochranu
moderních textilií a současně šetří zdroje.
Pračky ÖKOMix nejdřív promíchají prací
prostředek nebo aviváž s vodou, až potom 
ho vstříknou do bubnu. Perou proto 
důkladněji a rovnoměrněji a spotřebují 
přitom méně elektrické energie. V pračce 
ÖKOMix můžete prát i vlněné oděvy určené 
výlučně k ručnímu praní.

ÖKOMix

Už žádná vyblednutá místa
Technologie přímého 
sprchování zabezpečí, že se 
prací prostředek smíchaný 
s vodou rovnoměrně rozloží 
v celé dávce prádla, aby 
na textiliích nevznikala 
vyblednutá místa nebo skvrny.

Energeticky účinná
Pračka s nejvyšší energetickou 
účinností na trhu.

Motor ÖKO Invertor
Tento motor je stejný jako 
invertorový motor, navíc 
však vykazuje vyšší účinnost, 
protože rotor s permanentním 
magnetem není potřeba 
magnetizovat.

Prací systém OptiSense
Elektronika určí množství 
prádla a nakonfiguruje 
optimální program praní 
včetně délky praní a máchání, 
počtu máchání a spotřeby 
vody.

Funkce automatického 
vypnutí
Funkce automatického 
vypnutí AutoOff automaticky 
odpojí spotřebič od elektrické 
sítě 10 minut po ukončení 
cyklu. Tím se eliminuje 
spotřeba energie během 
pohotovostního režimu.

Prvotřídní účinnost praní
Hluboká čistota a hebčí prádlo 
– aby vaše oděvy byly déle 
jako nové. Nová technologie 
ÖKOMix, kterou je tato pračka 
vybavena, nejprve smísí a plně 
rozpustí prací prostředek 
i aviváž ve vodě. Je tak 
zaručena optimální spotřeba 
a vyšší účinnost pracího 
prostředku a aviváže. Vaše 
prádlo bude čistější a hebčí.
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6
Prací systém OptiSense
Elektronika určí množství 
prádla a nakonfiguruje 
optimální program praní 
včetně délky praní a máchání, 
počtu máchání a spotřeby 
vody.

První pračka kombinovaná se sušičkou s tepelným 
čerpadlem, kterou schválila společnost Woolmark 
Company, protože je mimořádně šetrná k textiliím. 
Naše nová řada ÖKOKombi vám poskytne vše, 
co potřebujete, v jednom spotřebiči. Spotřebuje 
o 40 % méně energie než tradiční pračky se sušičkou 
zařazené v energetické třídě A a až o 40 % méně 
vody. Při sušení má ÖKOKombi nulovou spotřebu 
vody, ke chlazení se používá jenom vzduch. 
ÖKOKombi vyniká nepřekonatelnou energetickou 
účinností. Perte. Sušte. Šetřete. Vše v jednom.

ÖKOKombi

Invertorový motor
Moderní invertorový 
elektronicky řízený motor 
využívá bezuhlíkovou technologii 
a umožňuje plynulou regulaci 
otáček. Motor je tišší a má 
dlouhodobou životnost. Záruka 
na invertorový motor je 10 let.

Kapacita prádla:
praní 9 kg
praní a sušení najednou 6 kg

Technologie tepelného 
čerpadla
Díky nižším teplotám vám 
umožňuje ušetřit až 40 % 
energie při zachování 
vynikající účinnosti sušení.

Energeticky účinná
Pračka s nejvyšší energetickou 
účinností na trhu.





Unikátní systém AbsoluteCare™ od AEG 
garantuje, že se vaše vlněné oděvy nesrazí. 
Dokáže totiž přizpůsobit rychlost a směr otáčení 
bubnu tak, aby se oděvy uložily na stěně bubnu 
a nebyly tak namáhané pohyby, které by je mohly 
poškodit. Inteligentní pohyby bubnu a nízké 
teploty pomáhají zachovávat tvar jemného prádla 
a zabraňují pomačkání, takže můžete bezpečně 
sušit i hedvábí bez obav, že se tkanina poškodí 
nebo vybledne.
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Sušička  AbsoluteCare™

Technologie tepelného 
čerpadla
Díky nižším teplotám vám 
umožňuje ušetřit až 40 % 
energie při zachování 
vynikající účinnosti sušení.

ÖKOFlow systém
Výrazně mění údržbu sušičky 
a zachovává její nízkou 
spotřebu energie po dobu 
životnosti sušičky. Nově 
navržený dvouvrstvý a těsnicí 
filtr zachycuje i ty nejjemnější 
částice vláken.

AbsoluteCare™ systém
Inovativní způsob sušení, 
optimalizovaný úpravou rychlosti 
otáčení a směru pohybu 
bubnu, zajistí tu nejlepší péči 
i o to nejjemnější prádlo. Díky 
aktivnímu zpětnému chodu, 
který se využívá v průběhu 
sušení, se předchází pomačkání 
prádla.

Invertorový motor
Moderní invertorový 
elektronicky řízený motor 
využívá bezuhlíkovou technologii 
a umožňuje plynulou regulaci 
otáček. Motor je tišší a má 
dlouhodobou životnost. Záruka 
na invertorový motor je 10 let.

ABSOLUTECARE™



Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 605

Cena: 26 000 Kč

LCD
1400

Důkladná čistota do hloubky a hebčí prádlo – aby vaše oděvy 
byly déle jako nové
Nová technologie ÖKOMix, kterou je tato pračka vybavena,
nejprve smísí a plně rozpustí prací prostředek i aviváž ve vodě. Je
tak zaručena optimální spotřeba a vyšší účinnost pracího 
prostředku a aviváže. Vaše prádlo bude čistější a hebčí..

 – nejmodernější technologie ÖKOMix před praním nebo 
mácháním smísí prací prostředek a aviváž s vodou

 – voda a prací prostředek se rovnoměrně nadávkují do celé náplně
 – nejnižší spotřeba energie s nejvyšší účinností a odolností
 – systém OptiSense zajišťuje nejvyšší účinnost bez ohledu na náplň
 – pračka ProTex Plus – nejsnazší způsob praní jemného prádla
 – zelený certifikát Woolmark
 – vůbec nejodolnější invertorový motor se zárukou 10 let

 – maximální rychlost odstřeďování: 1400 ot./min.
 – nezvykle nízké hodnoty spotřeby: 0,64 kWh, 57 l při programu 
Bavlna 60 °C s náplní 9 kg

 – technologie Advanced Washing pro rychlé namáčení celé dávky
 – systém Jet – sprchování prádla
 – náplň prádla: 9 kg
 – program Super Eco
 – prací programy: Bavlna | Extra tichý | Syntetika | Syntetika – 
snadné žehlení | Jemné | Vlna Plus | Přikrývka | Antialergický | 
Odstředění/ Vypouštění | Máchání | Džíny | Rychlý 20 min 3 kg 
| Super Eco 30 | Bavlna ekonomický | Pára – osvěžení | Pára – 
odstranění pomačkání

 – volba pro extra máchání
 – nastavení pro úsporu času
 – funkce pro odstranění skvrn
 – kontrola vyvažování náplně v bubnu
 – velký LCD displej
 – technologie Fuzzy Logic, reaguje na množství náplně
 – funkce Odložený start
 – protipěnový systém
 – počet přihrádek dávkovače pracího prostředku: 4
 – dětský bezpečnostní zámek
 – nožičky: 4 nastavitelné
 – vybavení proti přetečení se sensorem AquaControl

Výkonné a šetrné. Čistí do hloubky, změkčují tkaniny 
Patentovaná technologie předmíchávání u této pračky plně 
rozpustí prací prostředek a aviváž za účelem hlubšího čištění, které 
je účinné a šetrné.  Pro měkčí, čistší oděvy, které vypadají jako 
nové.

L89495FLC2
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ProTex Plus: nejšetrnější 
způsob praní

Pračka ProTex Plus je tak 
šetrná, že v ní můžete 
bezpečně prát i ty nejjemnější 
tkaniny, a vaše oblečení bude 
vypadat déle jako nové. 
Pračka získala modrý certifikát 
Woolmark.

 – snímač hmotnosti slouží 
k určení odpovídajícího 
množství pracího prostředku

 – energetická třída A+++ 
–20 %

 – systém OptiSense zajišťuje 
nejvyšší účinnost bez ohledu 
na náplň

 – velmi odolný invertorový 
motor se zárukou 10 let

 – SilentSystem Super zajišťuje 
nejtišší průběh praní

 – maximální rychlost 
odstřeďování: 1600 ot./min.

 – nezvykle nízké hodnoty 
spotřeby: 0,83 kWh, 63 l při 
programu Bavlna 60° 
s náplní 9 kg

 – * o 20 % vyšší energetická 
účinnost (31,9) vůči limitu 
platnému pro energetickou 
třídu A+++ (EEI 46), 
vypočteno dle nařízení EU 
1061/2010

L98699FL2

 – technologie Advanced 
Washing pro rychlé 
namáčení celé dávky

 – náplň prádla: 9 kg
 – program Super Eco
 – prací programy: Bavlna 
| Extra tichý | Syntetika | 
Syntetika – snadné žehlení | 
Jemné | Vlna Plus | Přikrývka 
| Antialergický | Odstředění/
Vypouštění | Máchání 
| Sportovní | Rychlý 20 
min 3 kg | Super Eco 15 | 
Bavlna ekonomický | Pára – 
osvěžení | Pára – odstranění 
pomačkání

 – volba pro extra máchání
 – nastavení pro úsporu času
 – funkce pro odstranění skvrn
 – kontrola vyvažování náplně 
v bubnu

 – váhový sensor
 – technologie Fuzzy Logic, 
reaguje na množství náplně

 – funkce Odložený start
 – vnitřní osvětlení
 – protipěnový systém
 – paměťová funkce pro často 
používaná nastavení

 – počet přihrádek dávkovače 
pracího prostředku: 4

 – dětský bezpečnostní zámek
 – nožičky: 4 nastavitelné

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 605

Cena: 24 230 Kč

ProTex Plus: nejšetrnější 
způsob praní

Pračka ProTex Plus je tak 
šetrná, že v ní můžete 
bezpečně prát i ty nejjemnější 
tkaniny a vaše oblečení bude 
vypadat déle jako nové. 
Pračka získala modrý certifikát 
Woolmark.

 – energetická třída A+++ 
–20 %

 – kapacita 10 kg – vynikající 
výkon pro praní velkých 
dávek prádla

 – systém OptiSense zajišťuje 
nejvyšší účinnost bez ohledu 
na náplň

 – velmi odolný invertorový 
motor

 – maximální rychlost 
odstřeďování: 1400 ot./min.

 – nezvykle nízké hodnoty 
spotřeby: 1,13 kWh, 58 l při 
programu Bavlna 60 °C 
s náplní 10 kg

 – * o 20 % vyšší energetická  
účinnost (36,0) vůči limitu  
platnému pro energetickou 
třídu A+++ (EEI 46), 
vypočteno dle nařízení EU 
1061/2010

 – systém Jet – sprchování 
prádla

 – náplň prádla: 10 kg

L87405FLC

 – program Super Eco
 – prací programy: Bavlna 

| Extra tichý | syntetika | 
Syntetika – snadné žehlení | 
Jemné | Vlna Plus | Přikrývka 
| Antialergický | Odstředění/
Vypouštění | Máchání | Džíny 
| Rychlý 20 min 3 kg | Super 
Eco 15 | Bavlna ekonomický 
| Pára osvěžení | Pára – 
odstranění pomačkání

 – volba pro extra máchání
 – nastavení pro úsporu času
 – funkce pro odstranění skvrn
 – kontrola vyvažování náplně 

v bubnu
 – velký LCD displej
 – technologie Fuzzy Logic, 

reaguje na množství náplně
 – funkce Odložený start
 – protipěnový systém
 – počet přihrádek dávkovače 

pracího prostředku: 4
 – dětský bezpečnostní zámek
 – nožičky: 4 nastavitelné
 – vybavení proti přetečení se 

sensorem AquaControl
 – invertorový motor, 10 let 

záruka

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 605

Cena: 21 500 Kč

LCD
1400
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ProTex: šetrný způsob praní

Pračka ProTex je velmi šetrná 
a chrání před příliš dlouhým 
praním, čímž pomáhá 
prodlužovat životnost vašeho 
oblečení. 

 – energetická třída A+++ 
–10 %

 – systém OptiSense zajišťuje 
nejvyšší účinnost bez ohledu 
na náplň

 – velmi odolný invertorový 
motor

 – parní programy k osvěžení 
a odstranění zmačkání 
i u tkanin určených pouze 
k chemickému čištění

 – systém odstraňování skvrn 
zlepšuje výsledky přípravků 
na odstraňování skvrn

 – maximální rychlost 
odstřeďování: 1200 ot./min.

 – nezvykle nízké hodnoty 
spotřeby: 0,9 kWh, 59 l při 
programu Bavlna 60 °C 
s náplní 8 kg

 – * o 10 % vyšší energetická 
účinnost (37,9) v porovnání 
s limitem platným pro 
energetickou třídu A+++ 
(EEI 46), vypočteno dle 
nařízení EU 1061/2010

 – náplň prádla: 8 kg
 – program Super Eco

L76285FL

 – prací programy: Bavlna | 
Bavlna s předpírkou | Extra 
tichý | Syntetika | Syntetika 
– snadné žehlení | Jemné 
| Vlna Plus | Přikrývka | 
Odstředění/Vypouštění | 
Máchání | Džíny | Rychlý 20 
min 3 kg | Super Eco 15 | 
Bavlna ekonomický | Pára – 
osvěžení | Pára – odstranění 
pomačkání

 – volba pro extra máchání
 – nastavení pro úsporu času
 – funkce pro odstranění skvrn
 – kontrola vyvažování náplně 
v bubnu

 – LCD displej
 – technologie Fuzzy Logic, 
reaguje na množství náplně

 – funkce Odložený start
 – protipěnový systém
 – počet přihrádek dávkovače 
pracího prostředku: 4

 – dětský bezpečnostní zámek
 – nožičky: 4 nastavitelné
 – vybavení proti přetečení se 
sensorem AquaControl

 – invertorový motor, 10 let 
záruka

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 605

Cena: 17 290 Kč

LCD

ProTex: šetrný způsob praní

Pračka ProTex je velmi šetrná 
a chrání před příliš dlouhým 
praním, čímž pomáhá 
prodlužovat životnost vašeho 
oblečení. 

 – energetická třída A+++ 
–10 %

 – systém OptiSense zajišťuje 
nejvyšší účinnost bez ohledu 
na náplň

 – velmi odolný invertorový 
motor

 – technologie SilentSystem 
Plus nabízí extra tichý proces 
praní prádla

 – systém AquaControl 
s výstrahou nabízí plnou 
ochranu před škodami 
způsobenými vodou

 – maximální rychlost 
odstřeďování: 1400 ot./min.

 – nezvykle nízké hodnoty 
spotřeby: 0,76 kWh, 45 | 
při programu Bavlna 60° 
s náplní 7 kg

 – náplň prádla: 7 kg
 – program Super Eco
 – prací programy: Bavlna | 
Bavlna s předpírkou | Extra 
tichý | Syntetika | Syntetika 
s předpírkou | Syntetika 
– snadné žehlení | Jemné 
| Vlna Plus | Odstředění/

L76475FL

Vypouštění | Máchání | 
Závěsy | Džíny | Rychlý – 
intenzivní | Rychlý 20 min 
3 kg | Super Eco 15 | Bavlna 
ekonomický 

 – volba pro extra máchání
 – nastavení pro úsporu času
 – funkce pro odstranění skvrn
 – kontrola vyvažování náplně 

v bubnu
 – LCD displej
 – technologie Fuzzy Logic, 

reaguje na množství náplně
 – funkce Odložený start
 – protipěnový systém
 – počet přihrádek dávkovače 

pracího prostředku: 3
 – dětský bezpečnostní zámek
 – nožičky: 4 nastavitelné
 – vybavení proti přetečení se 

sensorem AquaControl
 – invertorový motor, 10 let 

záruka

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 522

Cena: 16 820 Kč

LCD
1200
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ProTex: šetrný způsob praní

Pračka ProTex je velmi šetrná 
a chrání před příliš dlouhým 
praním, čímž pomáhá 
prodlužovat životnost vašeho 
oblečení.

 – energetická třída A+++ 
–10 %

 – systém OptiSense zajišťuje 
nejvyšší účinnost bez ohledu 
na náplň

 – velmi odolný invertorový 
motor

 – technologie SilentSystem 
Plus nabízí extra tichý proces 
praní prádla

 – systém AquaControl nabízí 
plnou ochranu před škodami 
způsobenými vodou

 – maximální rychlost 
odstřeďování: 1200 ot./min.

 – nezvykle nízké hodnoty 
spotřeby: 0,76 kWh, 45 | 
při programu Bavlna 60° 
s náplní 7 kg

 – náplň prádla: 7 kg
 – program Super Eco
 – prací programy: Bavlna | 

Bavlna s předpírkou | Extra 
tichý | Syntetika | Syntetika 
s předpírkou | Syntetika 
– snadné žehlení | Jemné 
| Vlna Plus | Odstředění/
Vypouštění | Máchání | 

L76275FL

Závěsy | Džíny | Rychlý – 
intenzivní | Rychlý 20 min 
3 kg | Super Eco 15 | Bavlna 
ekonomický 

 – volba pro extra máchání
 – nastavení pro úsporu času
 – funkce pro odstranění skvrn
 – kontrola vyvažování náplně 
v bubnu

 – LCD displej
 – technologie Fuzzy Logic, 
reaguje na množství náplně

 – funkce Odložený start
 – protipěnový systém
 – počet přihrádek dávkovače 
pracího prostředku: 3

 – dětský bezpečnostní zámek
 – nožičky: 4 nastavitelné
 – vybavení proti přetečení se 
sensorem AquaControl

 – invertorový motor, 10 let 
záruka

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 522

Cena: 15 680 Kč

LCD
1200

ProTex: šetrný způsob praní

Pračka ProTex je velmi šetrná 
a chrání před příliš dlouhým 
praním, čímž pomáhá 
prodlužovat životnost vašeho 
oblečení.

 – systém OptiSense zajišťuje 
nejvyšší účinnost bez ohledu 
na náplň

 – třída energetické spotřeby 
A+++: o 32 % menší 
spotřeba energie než 
u třídy A

 – hadice AquaControl zabrání 
jakýmkoliv únikům vody

 – extra rychlý program pro 
dokonalé vyprání prádla 
během pouhých 20 minut

 – displej se zbývajícím časem 
a oddělenou volbou teploty

 – maximální rychlost 
odstřeďování: 1400 ot./min.

 – nezvykle nízké hodnoty 
spotřeby: 0,87 kWh, 52 l při 
programu Bavlna 60 °C 
s náplní 7 kg 

 – náplň prádla: 7 kg
 – program Super Eco
 – prací programy: Bavlna | 
Bavlna s předpírkou | Extra 
tichý | Syntetika | Syntetika 
s předpírkou | Syntetika 
– snadné žehlení | Jemné 
| Vlna Plus | Odstředění/

L72470FLCS

Vypouštění | Máchání | 
Závěsy | Džíny | Rychlý – 
intenzivní | Rychlý 20 min 
3 kg | Super Eco 15 | Bavlna 
ekonomický 

 – volba pro extra máchání
 – nastavení pro úsporu času
 – funkce pro odstranění skvrn
 – kontrola vyvažování náplně 

v bubnu
 – LCD displej
 – technologie Fuzzy Logic, 

reaguje na množství náplně
 – funkce Odložený start
 – protipěnový systém
 – počet přihrádek dávkovače 

pracího prostředku: 3
 – dětský bezpečnostní zámek
 – nožičky: 4 nastavitelné
 – napouštěcí hadice 

s ochranou AquaControl
 – české popisky

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 522

Cena: 14 000 Kč

LCD
1400
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ProTex: šetrný způsob praní

Pračka ProTex je velmi šetrná 
a chrání před příliš dlouhým 
praním, čímž pomáhá 
prodlužovat životnost vašeho 
oblečení.

 – systém OptiSense zajišťuje 
nejvyšší účinnost bez ohledu 
na náplň

 – třída energetické spotřeby 
A+++: o 32 % menší 
spotřeba energie než 
u třídy A

 – hadice AquaControl zabrání 
jakýmkoliv únikům vody

 – extra rychlý program pro 
dokonalé vyprání prádla 
během pouhých 20 minut 

 – maximální rychlost 
odstřeďování: 1200 ot./min.

 – nezvykle nízké hodnoty  
spotřeby: 0,87 kWh, 52 l při 
programu Bavlna 60 °C 
s náplní 7 kg

 – náplň prádla: 7 kg
 – program Super Eco
 – prací programy: Bavlna | 
Bavlna s předpírkou | Extra 
tichý | Syntetika | Syntetika 
s předpírkou | Syntetika 
– snadné žehlení | Jemné 
| Vlna Plus | Odstředění/
Vypouštění | Máchání | 

L72270VFLCS

Závěsy | Džíny | Rychlý – 
intenzivní | Rychlý 20 min 
3 kg | Super Eco 15 | Bavlna 
ekonomický 

 – volba pro extra máchání
 – nastavení pro úsporu času
 – funkce pro odstranění skvrn
 – kontrola vyvažování náplně 
v bubnu

 – LCD displej
 – technologie Fuzzy Logic, 
reaguje na množství náplně

 – funkce Odložený start
 – protipěnový systém
 – počet přihrádek dávkovače 
pracího prostředku: 3

 – dětský bezpečnostní zámek
 – nožičky: 4 nastavitelné
 – napouštěcí hadice 
s ochranou AquaControl

 – české popisky

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 522

Cena: 13 650 Kč

ProTex: šetrný způsob praní

Pračka ProTex je velmi šetrná 
a chrání před příliš dlouhým 
praním, čímž pomáhá 
prodlužovat životnost vašeho 
oblečení.

 – systém OptiSense zajišťuje 
nejvyšší účinnost bez ohledu 
na náplň

 – třída energetické spotřeby 
A+++: o 32 % menší 
spotřeba energie než 
u třídy A

 – hadice AquaControl zabrání 
jakýmkoliv únikům vody

 – extra rychlý program pro 
dokonalé vyprání prádla 
během pouhých 20 minut

 – maximální rychlost 
odstřeďování: 1200 ot./min.

 – nezvykle nízké hodnoty 
spotřeby: 1,02 kWh, 56 l při 
programu Bavlna 60° 
s náplní 8 kg

 – náplň prádla: 8 kg
 – program Super Eco
 – prací programy: Bavlna | 
Bavlna s předpírkou | Extra 
tichý | syntetika | Syntetika 
s předpírkou | Syntetika 
snadné žehlení | Jemné 
| Vlna Plus | Odstředění/
Vypouštění | Máchání | 

L73283FL

Závěsy | Džíny | Rychlý 
intenzivní | Rychlý 20 min 
3 kg | Super Eco 15 | Bavlna 
ekonomický

 – volba pro extra máchání
 – nastavení pro úsporu času
 – funkce pro odstranění skvrn
 – kontrola vyvažování náplně 

v bubnu
 – LCD displej
 – technologie Fuzzy Logic, 

reaguje na množství náplně
 – funkce Odložený start
 – protipěnový systém
 – počet přihrádek dávkovače 

pracího prostředku: 3
 – dětský bezpečnostní zámek
 – nožičky: 4 nastavitelné
 – napouštěcí hadice 

s ochranou AquaControl

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 522

Cena: 13 300 Kč

LCD
12001200

60Pračky plněné předem – hluboké



Třída energetické spotřeby 
A+++: o 32 % úspornější než 
třída A

Tato pračka je ohodnocena 
energetickou třídou A+++ – to 
znamená, že je při srovnání 
o 32 % úspornější než 
standardní pračky energetické 
třídy A.

 – displej se zbývajícím časem 
a oddělenou volbou teploty

 – lepší péče o prádlo s větší 
kapacitou

 – funkce TimeSaver – úspora 
času, zrychlí praní podle 
přání

 – velký plnicí otvor
 – maximální rychlost 

odstřeďování: 1400 ot./min.
 – nezvykle nízké hodnoty 

spotřeby: 0,92 kWh, 49 l při 
programu Bavlna 60° 
s náplní 7 kg

 – * o 30 % vyšší energetická 
účinnost vůči limitu 
platnému pro energetickou 
třídu A (0,19 kWh/kg), 
měřeno dle normy EN60456

 – náplň prádla: 7 kg
 – program pro ruční praní 

umožňující prát takto 
označené prádlo

 – prací programy: Bavlna | 

L64740VFL

Bavlna s předpírkou | Extra 
tichý | syntetika | Syntetika 
s předpírkou | Syntetika 
snadné žehlení | Jemné 
| Vlna Plus | Odstředění/
Vypouštění | Máchání | 
Závěsy | Džíny | Rychlý 
intenzivní | Rychlý 20 min 
3 kg | Super Eco 15 | Bavlna 
ekonomický

 – volba pro extra máchání
 – funkce pro odstranění skvrn
 – kontrola vyvažování náplně 
v bubnu

 – LCD číselný displej
 – technologie Fuzzy Logic, 
reaguje na množství náplně

 – protipěnový systém
 – počet přihrádek dávkovače 
pracího prostředku: 4

 – dětský bezpečnostní zámek
 – nožičky: 4 nastavitelné
 – ochrana proti vytopení

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 580

Cena: 12 100 Kč

LCD
1400

Třída energetické spotřeby 
A+++: o 32 % úspornější než 
třída A

Tato pračka je ohodnocena 
energetickou třídou A+++ – to 
znamená, že je při srovnání 
o 32 % úspornější než 
standardní pračky energetické 
třídy A.

 – načasujte praní k dokonalosti
 – funkce TimeSaver – úspora 
času, zrychlí praní podle 
přání

 – velký plnicí otvor
 – maximální rychlost 
odstřeďování: 1400 ot./min.

 – nezvykle nízké hodnoty 
spotřeby: 0,78 kWh, 49 l při 
programu Bavlna 60° 
s náplní 6 kg

 – * o 30 % vyšší energetická 
účinnost vůči limitu 
platnému pro energetickou 
třídu A (0,19 kWh/kg), 
měřeno dle normy EN60456

 – náplň prádla: 6 kg
 – program pro ruční praní 
umožňující prát takto 
označené prádlo

 – prací programy: vyp./zap. | 
Bavlna 95 °C | Bavlna 60 °C 
| Mix | Bavlna 40 °C | Bavlna 
30 °C | Syntetika 60 °C | 
Syntetika 50 °C | Syntetika 

L5462CS

40 °C | Mix | Syntetika 
40 °C – snadné žehlení | 
Jemné 40 °C | Jemné 30 °C 
| Ruční praní 40 °C | Ruční 
praní 30 °C | Ruční praní ve 
studené | Jemné s mácháním 
| Vypouštění | Odstřeďování 
| Osvěžení | Bavlna 60 °C  
ekonomický

 – volba pro extra máchání
 – funkce pro odstranění skvrn
 – kontrola vyvažování náplně 

v bubnu
 – LCD číselný displej
 – technologie Fuzzy Logic, 

reaguje na množství náplně
 – funkce Odložený start
 – protipěnový systém
 – počet přihrádek dávkovače 

pracího prostředku: 3
 – dětský bezpečnostní zámek
 – nožičky: 4 nastavitelné
 – ochrana proti vytopení
 – české popisky

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 580

Cena: 10 690 Kč

LCD
1400
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ProTex: šetrný způsob praní

Pračka ProTex je velmi šetrná 
a chrání před příliš dlouhým 
praním, čímž pomáhá 
prodlužovat životnost vašeho 
oblečení. 

 – velká, 6,5kg kapacita ve 
spotřebiči s úzkým profilem

 – třída energetické spotřeby 
A+++: o 32 % menší 
spotřeba energie než 
u třídy A

 – systém OptiSense zajišťuje 
nejvyšší účinnost bez ohledu 
na náplň

 – velmi odolný invertorový 
motor

 – technologie SilentSystem 
Plus nabízí extra tichý proces 
praní prádla

 – maximální rychlost 
odstřeďování: 1400 ot./min.

 – nezvykle nízké hodnoty 
spotřeby: 0,81 kWh, 45 l při 
programu Bavlna 60° 
s náplní 6,5 kg

 – náplň prádla: 6,5 kg
 – program Super Eco
 – prací programy: Bavlna | 

Bavlna s předpírkou | Extra 
tichý | syntetika | Syntetika 
s předpírkou | Syntetika 
snadné žehlení | Jemné 
| Vlna Plus | Odstředění/

L85470SL

Vypouštění | Máchání | 
Závěsy | Džíny | Rychlý 
intenzivní | Rychlý 20 min 
3 kg | Super Eco 15 | Bavlna 
ekonomický

 – volba pro extra máchání
 – nastavení pro úsporu času
 – funkce pro odstranění skvrn
 – kontrola vyvažování náplně 
v bubnu

 – velký LCD displej
 – technologie Fuzzy Logic, 
reaguje na množství náplně

 – funkce Odložený start
 – protipěnový systém
 – počet přihrádek dávkovače 
pracího prostředku: 3

 – dětský bezpečnostní zámek
 – nožičky: 4 nastavitelné
 – vybavení proti přetečení se 
sensorem AquaControl

 – invertorový motor, 10 let 
záruka

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 450

Cena: 16 980 Kč

LCD

ProTex: šetrný způsob praní

Pračka ProTex je velmi šetrná 
a chrání před příliš dlouhým 
praním, čímž pomáhá 
prodlužovat životnost vašeho 
oblečení. 

 – velká, 6kg kapacita ve 
spotřebiči s úzkým profilem

 – třída energetické spotřeby 
A++: o 23 % menší spotřeba 
energie než u třídy A

 – systém OptiSense zajišťuje 
nejvyšší účinnost bez ohledu 
na náplň

 – technologie SilentSystem 
Plus nabízí extra tichý proces 
praní prádla

 – systém AquaControl nabízí 
plnou ochranu před škodami 
způsobenými vodou

 – maximální rychlost 
odstřeďování: 1200 ot./min.

 – nezvykle nízké hodnoty 
spotřeby: 0,76 kWh, 49 l při 
programu Bavlna 60° 
s náplní 6 kg

 – náplň prádla: 6 kg
 – program Super Eco
 – prací programy: Bavlna | 
Bavlna s předpírkou | Extra 
tichý | syntetika | Syntetika 
s předpírkou | Syntetika 
snadné žehlení | Jemné 
| Vlna Plus | Odstředění/

L73260SLCS

Vypouštění | Máchání | 
Závěsy | Džíny | Rychlý 
intenzivní | Rychlý 20 min 
3 kg | Super Eco 15 | Bavlna 
ekonomický

 – volba pro extra máchání
 – nastavení pro úsporu času
 – funkce pro odstranění skvrn
 – kontrola vyvažování náplně 

v bubnu
 – LCD displej
 – technologie Fuzzy Logic, 

reaguje na množství náplně
 – funkce Odložený start
 – protipěnový systém
 – počet přihrádek dávkovače 

pracího prostředku: 3
 – dětský bezpečnostní zámek
 – nožičky: 4 nastavitelné
 – vybavení proti přetečení se 

sensorem AquaControl
 – české popisky

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 450

Cena: 13 730 Kč

LCD
12001400

62Pračky plněné předem – úzké



ProTex: šetrný způsob praní

Pračka ProTex je velmi šetrná 
a chrání před příliš dlouhým 
praním, čímž pomáhá 
prodlužovat životnost vašeho 
oblečení.  

 – velká, 6kg kapacita ve 
spotřebiči s úzkým profilem

 – třída energetické spotřeby 
A++: o 23 % menší spotřeba 
energie než u třídy A

 – systém OptiSense zajišťuje 
nejvyšší účinnost bez ohledu 
na náplň

 – technologie SilentSystem 
Plus nabízí extra tichý proces 
praní prádla

 – systém AquaControl nabízí 
plnou ochranu před škodami 
způsobenými vodou

 – maximální rychlost 
odstřeďování: 1000 ot./min.

 – nezvykle nízké hodnoty 
spotřeby: 0,76 kWh, 49 l při 
programu Bavlna 60° 
s náplní 6 kg

 – náplň prádla: 6 kg
 – program Super Eco
 – prací programy: Bavlna | 

Bavlna s předpírkou | Extra 
tichý | Syntetika | Syntetika 
s předpírkou | Syntetika 
snadné žehlení | Jemné 

L73060SLCS

| Vlna Plus | Odstředění/
Vypouštění | Máchání | 
Závěsy | Džíny | Rychlý 
intenzivní | Rychlý 20 min 
3 kg | Super Eco 15 | Bavlna 
ekonomický

 – volba pro extra máchání
 – nastavení pro úsporu času
 – funkce pro odstranění skvrn
 – kontrola vyvažování náplně 
v bubnu

 – LCD displej
 – technologie Fuzzy Logic, 
reaguje na množství náplně

 – funkce Odložený start
 – protipěnový systém
 – počet přihrádek dávkovače 
pracího prostředku: 3

 – dětský bezpečnostní zámek
 – nožičky: 4 nastavitelné
 – vybavení proti přetečení se 
sensorem AquaControl

 – české popisky

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 450

Cena: 13 200 Kč

LCD
1000
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ProTex Plus: nejšetrnější 
způsob praní

Pračka ProTex Plus je tak 
šetrná, že v ní můžete 
bezpečně prát i ty nejjemnější 
tkaniny, a vaše oblečení bude 
vypadat déle jako nové. 
Pračka získala modrý certifikát 
Woolmark.

 – energetická třída A+++ 
–10 %

 – systém OptiSense zajišťuje 
maximální účinnost bez 
ohledu na náplň

 – vůbec nejodolnější 
invertorový motor se 
zárukou 10 let

 – dávkovač FlexiDose Plus 
zajišťuje optimální účinnost 
pracího prostředku

 – parní programy k osvěžení 
a odstranění zmačkání 
i u tkanin určených pouze 
k chemickému čištění

 – náplň prádla: 6 kg
 – maximální rychlost 
odstřeďování: 1500 ot./min.

 – velký LCD grafický displej
 – * o 10 % vyšší energetická 
účinnost (39) vůči limitu 
platnému pro energetickou 
třídu A+++ (EEI 46), 
vypočteno dle nařízení EU 
1061/2010

L86560TL4

 – vrchem plněná pračka
 – ukazatel zbývajícího času
 – prací programy: 20 min 3 kg 
| Antialergický | Bavlna | 
Jemné | Přikrývka | Snadné 
Žehlení Plus | Ekonomický 
| Extra tichý | Máchání | 
Odstředění/Vypouštění | 
Pára – odstranění pomačkání 
| Pára – osvěžení | Super 
Eco 15 | Syntetika | Vlna Plus 
| Džíny

 – funkce Odložený start
 – jemné otevírání dveří bubnu
 – automatické nastavení 
bubnu do horní pozice pro 
otevření na konci programu

 – kontrola vyvažování náplně 
v bubnu

 – technologie Fuzzy Logic, 
reaguje na množství náplně

 – nožičky: 2 nastavitelné  
a 2 kolečka

 – extra kolečka pro snadné 
přesouvání

 – invertorový motor pro 
zvýšený výkon a velmi tichý 
chod

 – ochrana proti vytopení

Rozměry (V x Š x H) v mm
890 x 400 x 600

Cena: 18 630 Kč

LCD

ProTex Plus: nejšetrnější 
způsob praní

Pračka ProTex Plus je tak 
šetrná, že v ní můžete 
bezpečně prát i ty nejjemnější 
tkaniny, a vaše oblečení bude 
vypadat déle jako nové. 
Pračka získala modrý certifikát 
Woolmark.

 – třída energetické spotřeby 
A+++: o 32 % menší 
spotřeba energie než 
u třídy A

 – systém OptiSense zajišťuje 
maximální účinnost bez 
ohledu na náplň

 – vůbec nejodolnější 
invertorový motor se 
zárukou 10 let

 – parní programy k osvěžení 
a odstranění zmačkání i u 
tkanin určených pouze 
k chemickému čištění

 – dávkovač FlexiDose Plus 
zajišťuje optimální účinnost 
pracího prostředku

 – náplň prádla: 6 kg
 – maximální rychlost 
odstřeďování: 1200 ot./min.

 – LCD displej
 – vrchem plněná pračka
 – ukazatel zbývajícího času
 – prací programy: 20 min 3 kg | 
Bavlna | Bavlna s předpírkou 

L75260TLC1

| Jemné | Přikrývka | Snadné 
žehlení Plus | Ekonomický 
| Extra tichý | Odstředění/
Vypouštění | Pára – 
odstranění pomačkání | Pára 
– osvěžení | Super Eco 15 | 
Syntetika | Vlna Plus | Džíny | 
Jemné s mácháním

 – funkce Odložený start
 – jemné otevírání dveří bubnu
 – automatické nastavení 

bubnu do horní pozice pro 
otevření na konci programu

 – kontrola vyvažování náplně 
v bubnu

 – technologie Fuzzy Logic, 
reaguje na množství náplně

 – nožičky: 2 nastavitelné a 2 
kolečka

 – extra kolečka pro snadné 
přesouvání

 – invertorový motor pro 
zvýšený výkon a velmi tichý 
chod

 – ochrana proti vytopení
 – české popisky

Rozměry (V x Š x H) v mm
890 x 400 x 600

Cena: 17 320 Kč

1200
LCD

64Pračky plněné vrchem



Péče o životní prostředí spolu 
s péčí o vaše oděvy

Tato pračka třídy A+++ 
dokonale vypere vaše oblečení 
a zároveň má velmi nízkou 
spotřebu energie.

 – systém dávkování FlexiDose 
Plus nabízí dokonale čisté 
výsledky praní

 – systém ErgoPro pro co 
nejefektivnější plnění 
a vyprazdňování pračky

 – systém OptiSense vždy 
zajistí ideální délku pracího 
programu

 – hadice AquaControl zabrání 
jakýmkoliv únikům vody

 – náplň prádla: 6 kg
 – maximální rychlost 
odstřeďování: 1200 ot./min.

 – LCD displej
 – vrchem plněná pračka
 – ukazatel zbývajícího času
 – prací programy: 20 min 3 kg | 
Bavlna | Bavlna s předpírkou 
| Závěsy | Jemné | Snadné 
žehlení Plus | Ekonomický 
| Extra tichý | Rychlý 
a intenzivní | Odstředění/
Vypouštění | Super Eco 15 
| Syntetika s předpírkou | 
Syntetika | Vlna Plus | Džíny | 
Jemné s mácháním

 – funkce Odložený start

L71260TLC

 – jemné otevírání dveří bubnu
 – automatické nastavení 

bubnu do horní pozice pro 
otevření na konci programu

 – kontrola vyvažování náplně 
v bubnu

 – technologie Fuzzy Logic, 
reaguje na množství náplně

 – nožičky: 2 nastavitelné a 2 
kolečka

 – extra kolečka pro snadné 
přesouvání

 – ochrana proti vytopení
 – české popisky

Rozměry (V x Š x H) v mm
890 x 400 x 600

Cena: 15 000 Kč

1200
LCD

ProTex: šetrný způsob praní

Pračka ProTex Plus je tak 
šetrná, že v ní můžete 
bezpečně prát i ty 
nejchoulostivější tkaniny a vaše 
oblečení bude vypadat déle 
jako nové.

 – dávkovač FlexiDose Plus 
zajišťuje optimální účinnost 
pracího prostředku

 – systém ErgoPro pro co 
nejefektivnější plnění 
a vyprazdňování pračky

 – hadice AquaControl zabrání 
jakýmkoliv únikům vody

 – třída energetické spotřeby 
A++: o 23 % menší spotřeba 
energie než u třídy A

 – funkce odloženého startu 
nabízí větší kontrolu nad 
vaším časem

 – náplň prádla: 7 kg
 – maximální rychlost 
odstřeďování: 1200 ot./min.

 – LCD displej
 – vrchem plněná pračka
 – ukazatel zbývajícího času
 – prací programy: 20 min 3 kg | 
Bavlna | Bavlna s předpírkou 
| Závěsy | Jemné | Snadné 
žehlení Plus | Ekonomický 
| Extra tichý | Rychlý 
a intenzivní | Odstředění/
Vypouštění | Super Eco 15 

L74270TLC

| Syntetika s předpírkou | 
Syntetika | Vlna Plus | Džíny | 
Jemné s mácháním

 – funkce Odložený start
 – jemné otevírání dveří bubnu
 – automatické nastavení 
bubnu do horní pozice pro 
otevření na konci programu

 – kontrola vyvažování náplně 
v bubnu

 – technologie Fuzzy Logic, 
reaguje na množství náplně

 – nožičky: 2 nastavitelné a 2 
kolečka

 – extra kolečka pro snadné 
přesouvání

 – ochrana proti vytopení
 – české popisky

Rozměry (V x Š x H) v mm
890 x 400 x 600

Cena: 15 420 Kč

LCD
1200
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66Pračky se sušičkou

Skvělé praní. Skvělé sušení

V této nové pračce se sušičkou 
ÖKOKombi značky AEG se 
snoubí účinnost s výkonem. 
Díky technologii tepelného 
čerpadla spotřebuje o 40 % 
méně energie a vody k vyprání 
a usušení prádla najednou bez 
kompromisů ve výsledcích.

 – modrý certifikát Woolmark 
(dříve zlatý) jak pro prací, tak 
sušicí programy

 – pračka se sušičkou šetří 
místem a nabízí všestranný 
výkon

 – technologie OptiSense 
přizpůsobí nastavení každé 
náplni

 – bezkartáčový invertorový 
motor nabízí jeden 
z nejtišších možných výkonů

 – technologie tepelného 
čerpadla nabízí energeticky 
účinnější výkon 

 – volně stojící pračka se 
sušičkou

 – kapacita pračky: 9 kg
 – maximální otáčky 
odstřeďování: 1600 ot./min.

 – kapacita sušení: 6 kg
 – funkce Odložený start
 – program na vlnu pro praní 
takto označených textilií

L99695HWD

 – programy: Bavlna | Bavlna 
ekonomický | Syntetika | Vlna 
Plus | Antialergický | Bavlna 
– suché do skříně | Syntetika 
– suché do skříně | Vlna 
– suché do skříně | Pára – 
osvěžení | Pára – odstranění 
pomačkání | Odstředění/
Vypouštění | Máchání | 
Rychlý 20 min 3 kg | Super 
Eco 15 | Syntetika snadné 
žehlení | Jemné

 – protipěnový systém
 – invertorový motor pro 
zvýšenou účinnost 
a extrémně tichou práci se 
zárukou 10 let

 – funkce vyvážení náplně 
v bubnu

 – nožičky: 4 nastavitelné
 – ochrana proti vytopení

Rozměry (V x Š x H) v mm
870 x 600 x 605

Cena: 38 990 Kč

LCD

ProTex Plus: nejšetrnější praní 
či sušení prádla

Pračka se sušičkou ProTex 
Plus je tak šetrná, že dokáže 
bezpečně vyprat a usušit i ty 
nejchoulostivější tkaniny. Je 
jedinečná díky modrému 
certifikátu Woolmark (dříve 
zlatému) jak pro praní, tak 
sušení.

 – energetická třída A – 
minimální spotřeba 
s optimálním výkonem

 – největší kapacita v rámci 
této energetické úspornosti 
– vypere 9 kg a usuší 7 kg 
prádla

 – systém OptiSense zajišťuje 
nejvyšší účinnost bez ohledu 
na náplň

 – vůbec nejodolnější 
invertorový motor se 
zárukou 10 let

 – systém SilentSystem Plus pro 
extra tichý provoz 

 – volně stojící pračka se 
sušičkou

 – kapacita pračky: 9 kg
 – maximální otáčky 
odstřeďování: 1600 ot./min.

 – kondenzační sušička: vlhkost 
je kondenzována na kapalinu 
do nádrže a není třeba řešit 

L87695WD

odvětrání par
 – kapacita sušení: 7 kg
 – funkce Odložený start
 – program na vlnu pro praní 

takto označených textilií
 – prací programy: Bavlna 

| Syntetika | Syntetika – 
snadné žehlení | Jemné | 
Vlna Plus | Rychlý 20 min 
3 kg | Máchání | Odstředění/
Vypouštění | Vlna – suché do 
skříně | Syntetika – suché do 
skříně | Bavlna – suché do 
skříně | Rychlý se sušením 
59 min 1 kg | Super Eco 15 | 
Bavlna ekonomický | Pára – 
osvěžení | Pára – odstranění 
pomačkání

 – protipěnový systém
 – invertorový motor pro 

zvýšenou účinnost 
a extrémně tichou práci

 – funkce vyvážení náplně 
v bubnu

 – nožičky: 4 nastavitelné
 – ochrana proti vytopení
 – LCD displej

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 605

Cena: 25 410 Kč

LCD
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ProTex: jemná péče o vaše 
oděvy

Jemná pračka se sušičkou 
ProTex bezpečně pere a suší 
i ty nejjemnější tkaniny. Proces 
sušení byl oceněn modrým 
certifikátem Woolmark (dříve 
známým jako zlatý).

 – technologie OptiSense 
přizpůsobí nastavení každé 
náplni

 – mimořádně tichý chod díky 
systému Silent

 – bezkartáčový invertorový 
motor nabízí jeden 
z nejtišších možných výkonů 
a záruku 10 let

 – praní až 8 kg a sušení až 4 kg 
prádla

 – jedinečná v rámci třídy 
A: nejvyšší energetická 
účinnost pro minimální 
spotřebu energie 

 – volně stojící pračka se 
sušičkou

 – kapacita pračky: 8 kg
 – maximální otáčky 

odstřeďování: 1600 ot./min.
 – kondenzační sušička: vlhkost 

je kondenzována na kapalinu 
do nádrže a není třeba řešit 
odvětrání par

 – kapacita sušení: 4 kg

L76680WD

 – funkce Odložený start
 – program na vlnu pro praní 
takto označených textilií

 – prací programy: Bavlna 
| Bavlna s předpírkou 
| Syntetika | Syntetika 
s předpírkou | Syntetika – 
snadné žehlení | Jemné | 
Vlna Plus | Rychlý 20 min3 kg 
| Máchání | Odstředění/
Vypouštění | Vlna – suché do 
skříně | Syntetika – suché do 
skříně | Bavlna – suché do 
skříně | Rychlý se sušením 
59 min 1 kg | Super Eco 15 | 
Bavlna ekonomický

 – protipěnový systém
 – invertorový motor pro 
zvýšenou účinnost 
a extrémně tichou práci

 – funkce vyvážení náplně 
v bubnu

 – nožičky: 4 nastavitelné
 – ochrana proti vytopení
 – LCD displej

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 522

Cena: 21 500 Kč

LCD
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LCD
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Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 600

Inteligentní pohyb bubnu vhodný i k sušení citlivých tkanin
Jedinečný systém AbsoluteCareTM v této sušičce upravuje 
směr a rychlost otáčení bubnu, stejně jako i teplotu sušení. Tím 
přizpůsobuje proces sušení různým typům tkanin a umožňuje tak 
bezpečné sušení i těch nejchoulostivějších oděvů.

 – systém AbsoluteCareTM speciálně určený pro sušení jemných 
tkanin, včetně vlny a hedvábí, které se obvykle perou ručně

 – technologie A+++ ÖKO HeatPump pro jemné, energeticky 
účinné sušení při nízké teplotě

 – OptiSense pro úsporu času a spotřeby energie a prevenci 
nadměrného vysušení prádla díky funkci pro přizpůsobení 
průběhu cyklu velikosti dávky

 – systém ÖKOFlow pro intenzivnější proudění vzduchu, nižší 
spotřebu energie a snadnou údržbu

 – technologie redukce hluku SilentSystem Plus zajišťuje nejtišší 
proces sušení prádla 

 – technologie tepelného čerpadla dosahuje nebývalé energetické 
účinnosti – až o 40 % úspory energie navíc

 – senzor sušičky: senzor snímá, kdy jsou šaty usušené na stanovené 
úrovni

 – programy pro bavlnu: Suché do skříně | Suché do skříně Plus | 
Extra suché | připraveno k žehlení

 – programy pro syntetiku: Suché do skříně | Extra suché | 
Připraveno k žehlení

 – speciální sušicí programy: Ložní prádlo | Snadné žehlení Plus 
| Rychlý mix Extra | Džíny | Outdoor | Hedvábí | Time | Vlna | 
Přikrývka

 – dlouhá fáze proti mačkání usušeného prádla
 – zpětný chod bubnu uvolní šaty a zabraňuje zamotání 
a pomačkání

 – typ displeje: dotykový displej
 – možnost nastavení odloženého startu
 – indikátory fáze sušení pro: funkce proti pomačkání – konec 
| zchlazování | suché do skříně | sušení | Extra suché | žehlení 
| lehce suché | velmi suché

 – volitelný zvukový signál na konci programu
 – maximální náplň: 8,0 kg

ProTex Plus: nejšetrnější způsob sušení
Sušička ProTex Plus vám umožňuje usušit i to nejchoulostivější 
prádlo se stejnými výsledky. A díky modrému certifikátu Woolmark 
je jedinečná.

T97689IH3

Cena: 30 040 Kč
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ProTex Plus: nejšetrnější 
způsob sušení

Sušička ProTex Plus vám 
umožňuje usušit i to 
nejchoulostivější prádlo se 
stejnými výsledky. A díky 
modrému certifikátu Woolmark 
(dříve zlatému) je jedinečná.

 – systém AbsoluteCareTM 
speciálně určený pro sušení 
jemných tkanin, včetně vlny 
a hedvábí, které se obvykle 
perou ručně

 – technologie SensiDry® pro 
bezpečnější a jemnější sušení 
bez mačkání

 – OptiSense pro úsporu 
času a spotřeby energie 
a prevenci nadměrného 
vysušení prádla díky funkci 
pro přizpůsobení průběhu 
cyklu velikosti dávky

 – systém ÖKOFlow pro 
intenzivnější proudění 
vzduchu, nižší spotřebu 
energie a snadnou údržbu

 – technologie redukce hluku 
SilentSystem Plus zajišťuje 
nejtišší proces sušení prádla 

 – technologie tepelného 
čerpadla dosahuje nebývalé 
energetické účinnosti – až 
o 40 % úspory energie navíc

 – panel s českými popisky

T86589IH3C

 – senzor sušičky: senzor snímá, 
kdy jsou šaty usušené na 
stanovené úrovni

 – programy pro bavlnu: 
Suché do skříně | Suché do 
skříně Plus | Extra suché | 
Připraveno k žehlení

 – programy pro syntetiku: 
Suché do skříně | Extra 
suché | Připraveno k žehlení

 – speciální sušicí programy: 
Snadné žehlení Plus | Rychlý 
mix Extra | Džíny | Outdoor 
| Time | Vlna | Prošívané 
přikrývky | Extra tichý cyklus 
bavlna | Hedvábí/spodní 
prádlo

 – dlouhá fáze proti mačkání 
usušeného prádla

 – zpětný chod bubnu uvolní 
šaty a zabraňuje zamotání 
a pomačkání

 – typ displeje: velký LCD 
displej

 – možnost nastavení 
odloženého startu

 – indikátory fáze sušení pro: 
funkce proti pomačkání – 
konec | zchlazování | suché 
do skříně | sušení | extra 
suché | žehlení

 – volitelný zvukový signál na 
konci programu

 – maximální náplň: 8,0 kg

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 600

Cena: 25 440 Kč

LCD
ABSOLUTECARE™

Sušte své prádlo v sušičce

Sušička ProTex Plus dokonale 
suší i ty nejjemnější oděvy 
díky systému AbsoluteCareTM 
a modrému certifikátu 
Woolmark.

 – technologie ProSteam 
pro jemnou obnovu 
vašich oděvů, včetně těch 
nejjemnějších

 – systém AbsoluteCareTM 
speciálně určený pro sušení 
jemných tkanin, včetně vlny 
a hedvábí, které se obvykle 
perou ručně

 – technologie HeatPump pro 
jemnější sušení za nízké 
teploty

 – OptiSense pro úsporu 
času a spotřeby energie 
a prevenci nadměrného 
vysušení prádla díky funkci 
pro přizpůsobení průběhu 
cyklu velikosti dávky

 – systém ÖKOFlow pro 
intenzivnější proudění 
vzduchu, nižší spotřebu 
energie a snadnou údržbu 

 – technologie tepelného 
čerpadla dosahuje nebývalé 
energetické účinnosti – až 
o 40 % úspory energie navíc

 – panel s českými popisky
 – senzor sušičky: senzor snímá, 

T88595IS3C

kdy jsou šaty usušené na 
stanovené úrovni

 – programy pro bavlnu: 
Suché do skříně | Suché do 
skříně Plus |Extra suché | 
připraveno k žehlení

 – programy pro syntetiku: 
Suché do skříně | Extra 
suché | Připraveno k žehlení

 – speciální sušicí programy: 
Ložní prádlo | Rychlý mix 
Extra | Hedvábí | Time | Vlna | 
Prošívané přikrývky

 – dlouhá fáze proti mačkání 
usušeného prádla

 – zpětný chod bubnu uvolní 
šaty a zabraňuje zamotání 
a pomačkání

 – typ displeje: velký LCD 
displej

 – možnost nastavení 
odloženého startu

 – indikátory fáze sušení pro: 
funkce proti pomačkání – 
konec | zchlazování | suché 
do skříně | sušení | extra 
suché | žehlení | velmi suché

 – volitelný zvukový signál na 
konci programu

 – maximální náplň: 9,0 kg

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 600

Cena: 26 600 Kč

LCD
ABSOLUTECARE™
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ProTex: šetrný způsob sušení

Sušička ProTex vám umožňuje 
sušit i choulostivé náplně 
se stejnými výsledky – vaše 
oblečení bude vypadat déle 
jako nové. Sušička získala 
certifikát Woolmark Apparel 
Care.

 – technologie HeatPump pro 
jemnější sušení za nízké 
teploty

 – systém ÖKOFlow pro 
intenzivnější proudění 
vzduchu, nižší spotřebu 
energie a snadnou údržbu

 – systém OptiSense zajišťuje 
nejvyšší účinnost bez ohledu 
na náplň

 – technologie redukce hluku 
SilentSystem zajišťuje téměř 
neslyšný proces sušení 

 – technologie tepelného 
čerpadla dosahuje nebývalé 
energetické účinnosti – až 
o 40 % úspory energie navíc

 – panel s českými popisky
 – senzor sušičky: senzor snímá, 
kdy jsou šaty usušené na 
stanovené úrovni

 – programy pro bavlnu: 
Suché do skříně | Suché do 
skříně Plus | Extra suché | 
Připraveno k žehlení

T76385AH3C

 – programy pro syntetiku: 
Suché do skříně | Extra 
suché | Připraveno k žehlení

 – speciální sušicí programy: 
Ložní prádlo | Snadné 
žehlení Plus | Rychlý mix 
Extra | Džíny | Time | Vlna 
| Na volný čas | Přikrývka | 
Hedvábí/spodní prádlo

 – dlouhá fáze proti mačkání 
usušeného prádla

 – zpětný chod bubnu uvolní 
šaty a zabraňuje zamotání 
a pomačkání

 – typ displeje: středně velký 
LCD

 – možnost nastavení 
odloženého startu

 – indikátory fáze sušení pro: 
funkce proti pomačkání – 
konec | zchlazování | suché 
do skříně | sušení | extra 
suché | žehlení | velmi suché

 – volitelný zvukový signál na 
konci programu

 – maximální náplň: 8,0 kg

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 600

Cena: 21 500 Kč

LCD
ABSOLUTECARE™

ProTex Plus: nejšetrnější 
způsob sušení

Sušička ProTex Plus vám 
umožňuje usušit i to 
nejchoulostivější prádlo se 
stejnými výsledky. A díky 
modrému certifikátu Woolmark 
(dříve zlatému) je jedinečná.

 – systém AbsoluteCareTM 
speciálně určený pro sušení 
jemných tkanin, včetně vlny 
a hedvábí, které se obvykle 
perou ručně

 – technologie SensiDry® pro 
bezpečnější a jemnější sušení 
bez mačkání

 – systém OptiSense zajišťuje 
nejvyšší účinnost bez ohledu 
na náplň

 – systém ÖKOFlow pro 
intenzivnější proudění 
vzduchu, nižší spotřebu 
energie a snadnou údržbu

 – technologie redukce hluku 
SilentSystem Plus zajišťuje 
nejtišší proces sušení prádla 

 – technologie tepelného 
čerpadla dosahuje nebývalé 
energetické účinnosti – až 
o 40 % úspory energie navíc

 – senzor sušičky: senzor snímá, 
kdy jsou šaty usušené na 
stanovené úrovni

T86580IH3

 – programy pro bavlnu: 
Suché do skříně | Suché do 
skříně Plus | Extra suché | 
Připraveno k žehlení

 – programy pro syntetiku: 
Suché do skříně | Extra 
suché | Připraveno k žehlení

 – speciální sušicí programy: 
Snadné žehlení Plus | Rychlý 
mix Extra | Džíny | Time | Vlna 
| Na volný čas | Přikrývka | 
Extra tichý cyklus bavlny | 
Hedvábí/spodní prádlo

 – dlouhá fáze proti mačkání 
usušeného prádla

 – zpětný chod bubnu uvolní 
šaty a zabraňuje zamotání 
a pomačkání

 – typ displeje: velký LCD 
displej

 – možnost nastavení 
odloženého startu

 – indikátory fáze sušení pro: 
zchlazování | suché do skříně 
| sušení | extra suché | žehlení 
| lehce suché | velmi suché

 – volitelný zvukový signál na 
konci programu

 – maximální náplň: 8,0 kg

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 600

Cena: 25 000 Kč

LCD
ABSOLUTECARE™



ProTex: šetrný způsob sušení

Sušička ProTex vám umožňuje 
sušit i choulostivé náplně 
se stejnými výsledky – vaše 
oblečení bude vypadat déle 
jako nové. Sušička získala 
certifikát Woolmark Apparel 
Care.

 – technologie HeatPump pro 
jemnější sušení za nízké 
teploty

 – systém ÖKOFlow pro 
intenzivnější proudění 
vzduchu, nižší spotřebu 
energie a snadnou údržbu

 – systém OptiSense zajišťuje 
nejvyšší účinnost bez ohledu 
na náplň

 – technologie redukce hluku 
SilentSystem zajišťuje téměř 
neslyšný proces sušení 

 – technologie tepelného 
čerpadla dosahuje nebývalé 
energetické účinnosti – až 
o 40% úspory energie navíc

 – panel s textem v angličtine | 
symboly

 – senzor sušičky: senzor snímá, 
kdy jsou šaty usušené na 
stanovené úrovni

 – programy pro bavlnu: 
Suché do skříně | Suché do 
skříně Plus | Extra suché | 
Připraveno k žehlení

T75370AH3

 – programy pro syntetiku: 
Suché do skříně | Extra 
suché | Připraveno k žehlení

 – speciální sušicí programy: 
Ložní prádlo | Snadné 
žehlení Plus | Rychlý mix 
Extra | Džíny | Polštáře | 
Time | Vlna | Na volný čas | 
Hedvábí/spodní prádlo

 – dlouhá fáze proti mačkání 
usušeného prádla

 – zpětný chod bubnu uvolní 
šaty a zabraňuje zamotání 
a pomačkání

 – typ displeje: středně velký 
LCD

 – možnost nastavení 
odloženého startu

 – indikátory fáze sušení pro: 
zchlazování | suché do skříně 
| sušení | extra suché | žehlení 
| velmi suché

 – volitelný zvukový signál na 
konci programu

 – maximální náplň: 7,0 kg

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 600

Cena: 19 030 Kč

ABSOLUTECARE™

LCD
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ProTex: šetrný způsob sušení

Sušička ProTex vám umožňuje 
sušit i choulostivé náplně 
se stejnými výsledky – vaše 
oblečení bude vypadat déle 
jako nové. Sušička získala 
certifikát Woolmark Apparel 
Care.

 – technologie HeatPump pro 
jemnější sušení za nízké 
teploty

 – systém ÖKOFlow pro 
intenzivnější proudění 
vzduchu, nižší spotřebu 
energie a snadnou údržbu

 – systém OptiSense zajišťuje 
nejvyšší účinnost bez ohledu 
na náplň

 – technologie redukce hluku 
SilentSystem zajišťuje téměř 
neslyšný proces sušení 

 – technologie tepelného 
čerpadla dosahuje nebývalé 
energetické účinnosti – až 
o 40 % úspory energie navíc

 – panel s českými popisky
 – senzor sušičky: senzor snímá, 

kdy jsou šaty usušené na 
stanovené úrovni

 – programy pro bavlnu: 
Suché do skříně | Suché do 
skříně Plus | Extra suché | 
připraveno k žehlení

T75370AH3C

 – programy pro syntetiku: 
Suché do skříně | Extra 
suché | Připraveno k žehlení

 – speciální sušicí programy: 
Ložní prádlo | Snadné 
žehlení Plus | Rychlý mix 
Extra | Džíny | Polštáře | 
Time | Vlna | Na volný čas | 
Hedvábí/spodní prádlo

 – dlouhá fáze proti mačkání 
usušeného prádla.

 – zpětný chod bubnu uvolní 
šaty a zabraňuje zamotání 
a pomačkání

 – typ displeje: středně velký 
LCD

 – možnost nastavení 
odloženého startu

 – indikátory fáze sušení pro: 
zchlazování | suché do skříně 
| sušení | extra suché | žehlení 
| velmi suché

 – volitelný zvukový signál na 
konci programu

 – maximální náplň: 7,0 kg

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 600

Cena: 19 850 Kč

LCD
ABSOLUTECARE™
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ProTex: šetrný způsob sušení

Sušička ProTex vám umožňuje 
sušit i choulostivé náplně 
se stejnými výsledky – vaše 
oblečení bude vypadat déle 
jako nové. Sušička získala 
certifikát Woolmark Apparel 
Care.

 – systém OptiSense zajišťuje 
nejvyšší účinnost bez ohledu 
na náplň

 – technologie redukce hluku 
SilentSystem zajišťuje téměř 
neslyšný proces sušení

 – extra krátký program pro 
smíšené náplně nabízí 
dokonale suché oděvy za 
krátkou dobu

 – speciální programy určené 
pro sušení za optimálních 
podmínek

 – vnitřní osvětlení nabízí jasný 
pohled na obsah bubnu 

 – kondenzační sušička – 
vlhkost se sráží do nádrže

 – panel se symboly
 – senzor sušičky: senzor snímá, 
kdy jsou šaty usušené na 
stanovené úrovni

 – programy pro bavlnu: Suché 
do skříně | Extra suché | 
Připraveno k žehlení

ProTex: šetrný způsob sušení

Sušička ProTex vám umožňuje 
sušit i choulostivé náplně 
se stejnými výsledky – vaše 
oblečení bude vypadat déle 
jako nové.

 – systém OptiSense zajišťuje 
nejvyšší účinnost bez ohledu 
na náplň

 – technologie redukce hluku 
SilentSystem zajišťuje téměř 
neslyšný proces sušení

 – speciální programy určené 
pro sušení za optimálních 
podmínek

 – funkce odloženého startu 
nabízí větší kontrolu nad 
vaším časem 

 – kondenzační sušička – 
vlhkost se sráží do nádrže

 – panel s textem v angličtine | 
symboly

 – senzor sušičky: senzor snímá, 
kdy jsou šaty usušené na 
stanovené úrovni

 – programy pro bavlnu: Suché 
do skříně | Extra suché | 
Připraveno k žehlení | Velmi 
suché

 – programy pro syntetiku: 
Suché do skříně | Extra 
suché | Připraveno k žehlení

 – speciální sušicí programy: 

T76280AC T61270AC

 – programy pro syntetiku: 
Suché do skříně | Extra 
suché | Připraveno k žehlení

 – speciální sušicí programy: 
Ložní prádlo | Jemné | 
Snadné žehlení Plus | Rychlý 
mix Extra | Džíny | Sportovní 
| Time | Vlna | Na volný čas | 
Přikrývka

 – funkce pro jemné prádlo
 – dlouhá fáze proti mačkání 
usušeného prádla

 – zpětný chod bubnu uvolní 
šaty a zabraňuje zamotání 
a pomačkání

 – typ displeje: středně velký 
LCD

 – možnost nastavení 
odloženého startu

 – indikátory fáze sušení pro: 
funkce proti pomačkání – 
konec | zchlazování | sušení

 – volitelný zvukový signál na 
konci programu

 – maximální náplň: 8,0 kg

Jemné | Snadné žehlení Plus 
| Džíny | Sportovní | Přikrývka

 – časové programy: 30 | 60 
min.

 – funkce pro jemné prádlo
 – dlouhá fáze proti mačkání 
usušeného prádla

 – zpětný chod bubnu uvolní 
šaty a zabraňuje zamotání 
a pomačkání

 – typ displeje: číselný displej
 – možnost nastavení 
odloženého startu

 – indikátory fáze sušení pro: 
funkce proti pomačkání – 
konec | zchlazování | sušení

 – volitelný zvukový signál na 
konci programu

 – materiál bubnu: nerezavějící 
ocel

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 600

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 540

Cena: 14 050 Kč Cena: 12 350 Kč

LCD





Chlazení / Chladicí spotřebiče

a

Označení modelu S86090XVX1 S66090XNS1 S83930CMX2 S83920CMX2 S83520CMX2 S53930CNX2 S83520CMW2 S53530CNX2 S53920CTXF S63520CNX2 S53620CTX2 S53820CTW2 S53520CNX2 S53420CNW2

Kód výrobku 925 993 047 925 993 046 925 055 191 925 055 189 925 055 055 925 054 672 925 055 056 925 054 322 925 054 703 925 054 390 925 054 321 925 054 900 925 054 323 925 054 246

Cena (CZK) 45 000 42 170 26 990 22 990 22 490 21 990 21 490 20 990 19 990 19 490 17 990 15 990 15 990 14 990

Značka AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG

Třída produktů kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

Instalace výrobku
postranní 

kombinace
postranní 

kombinace
volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící

Energetická třída (2010/30/EC) A+ A+ A+++ A++ A++ A+++ A++ A+++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

Roční spotřeba energie (kWh) 
(2010/30/EC) 442 447 167 251 240 169 240 161 254 242 242 254 242 242

Čistý objem chladničky bez přihrádky 
s teplotou 0 °C a mrazničky (l) 348 359 258 258 220 265 220 226 265 226 226 265 226 226

Čistý objem mrazničky (l) 179 179 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92

Technologie chlazení mrazničky FrostFree, bez 
námrazy

FrostFree, bez 
námrazy

FrostFree, bez 
námrazy

FrostFree, bez 
námrazy

FrostFree, bez 
námrazy

FrostFree, bez 
námrazy

FrostFree, bez 
námrazy

FrostFree, bez 
námrazy

FrostFree, bez 
námrazy

FrostFree, bez 
námrazy

FrostFree, bez 
námrazy

FrostFree, bez 
námrazy

FrostFree, bez 
námrazy

FrostFree, bez 
námrazy

Akumulační doba (h) (2010/30/EC) 4 4 20 20 20 18 20 20 20 20 20 20 20 20

Zmrazovací kapacita (kg/24 h) 
(2010/30/EC) 13 13 13 10 4 4 10 4 4 4 4 4 4 4

Klimatická třída (2010/30/EC) SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T

Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 44 44 41 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43

Rozměry V x Š x H (mm) 1770 x 912 x 738 1770 x 912 x 738 2000 x 595 x 647 2000 x 595 x 647 1840 x 595 x 647 2005 x 595 x 647 1840 x 595 x 647 1845 x 595 x 647 2000 x 595 x 647 1845 x 595 x 647 1840 x 595 x 647 2000 x 595 x 647 1845 x 595 x 647 1845 x 595 x 647

Čistá celková hmotnost (kg) 110,5 110,5 66,1 66,1 66,1 71 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 74 66,1 67,1

Americké chladničky Kombinace s mrazničkou dole – NoFrost 
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Chlazení / Chladicí spotřebiče

a

Označení modelu S86090XVX1 S66090XNS1 S83930CMX2 S83920CMX2 S83520CMX2 S53930CNX2 S83520CMW2 S53530CNX2 S53920CTXF S63520CNX2 S53620CTX2 S53820CTW2 S53520CNX2 S53420CNW2

Kód výrobku 925 993 047 925 993 046 925 055 191 925 055 189 925 055 055 925 054 672 925 055 056 925 054 322 925 054 703 925 054 390 925 054 321 925 054 900 925 054 323 925 054 246

Cena (CZK) 45 000 42 170 26 990 22 990 22 490 21 990 21 490 20 990 19 990 19 490 17 990 15 990 15 990 14 990

Značka AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG

Třída produktů kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

Instalace výrobku
postranní 

kombinace
postranní 

kombinace
volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící

Energetická třída (2010/30/EC) A+ A+ A+++ A++ A++ A+++ A++ A+++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

Roční spotřeba energie (kWh) 
(2010/30/EC) 442 447 167 251 240 169 240 161 254 242 242 254 242 242

Čistý objem chladničky bez přihrádky 
s teplotou 0 °C a mrazničky (l) 348 359 258 258 220 265 220 226 265 226 226 265 226 226

Čistý objem mrazničky (l) 179 179 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92

Technologie chlazení mrazničky FrostFree, bez 
námrazy

FrostFree, bez 
námrazy

FrostFree, bez 
námrazy

FrostFree, bez 
námrazy

FrostFree, bez 
námrazy

FrostFree, bez 
námrazy

FrostFree, bez 
námrazy

FrostFree, bez 
námrazy

FrostFree, bez 
námrazy

FrostFree, bez 
námrazy

FrostFree, bez 
námrazy

FrostFree, bez 
námrazy

FrostFree, bez 
námrazy

FrostFree, bez 
námrazy

Akumulační doba (h) (2010/30/EC) 4 4 20 20 20 18 20 20 20 20 20 20 20 20

Zmrazovací kapacita (kg/24 h) 
(2010/30/EC) 13 13 13 10 4 4 10 4 4 4 4 4 4 4

Klimatická třída (2010/30/EC) SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T

Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 44 44 41 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43

Rozměry V x Š x H (mm) 1770 x 912 x 738 1770 x 912 x 738 2000 x 595 x 647 2000 x 595 x 647 1840 x 595 x 647 2005 x 595 x 647 1840 x 595 x 647 1845 x 595 x 647 2000 x 595 x 647 1845 x 595 x 647 1840 x 595 x 647 2000 x 595 x 647 1845 x 595 x 647 1845 x 595 x 647

Čistá celková hmotnost (kg) 110,5 110,5 66,1 66,1 66,1 71 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 74 66,1 67,1

 Kombinace s mrazničkou dole – NoFrost Kombinace s mrazničkou dole – NoFrost 
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Chlazení / Chladicí spotřebiče

a

Označení modelu S53630CSX2 S53630CSW2 S53620CSX2 S53620CSW2

Kód výrobku 925 053 358 925 053 357 925 053 552 925 053 538

Cena (CZK) 18 490 17 490 14 990 13 750

Značka AEG AEG AEG AEG

Třída produktů kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

Instalace výrobku volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící

Energetická třída (2010/30/EC) A+++ A+++ A++ A++

Roční spotřeba energie (kWh) 
(2010/30/EC) 161 161 242 242

Čistý objem chladničky bez přihrádky 
s teplotou 0 °C a mrazničky (l) 226 226 226 226

Čistý objem mrazničky (l) 111 111 111 111

Technologie chlazení mrazničky statické statické statické statické

Akumulační doba (h) (2010/30/EC) 20 20 20 20

Zmrazovací kapacita (kg/24 h) 
(2010/30/EC) 4 4 4 4

Klimatická třída (2010/30/EC) SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T

Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 40 40 40 40

Rozměry V x Š x H (mm) 1845 x 595 x 647 1845 x 595 x 647 1845 x 595 x 647 1845 x 595 x 647

Čistá celková hmotnost (kg) 68,1 78,1 66,1 66,1

 Kombinace s mrazničkou dole – LowFrost 
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a

Označení modelu S53630CSX2 S53630CSW2 S53620CSX2 S53620CSW2

Kód výrobku 925 053 358 925 053 357 925 053 552 925 053 538

Cena (CZK) 18 490 17 490 14 990 13 750

Značka AEG AEG AEG AEG

Třída produktů kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

Instalace výrobku volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící

Energetická třída (2010/30/EC) A+++ A+++ A++ A++

Roční spotřeba energie (kWh) 
(2010/30/EC) 161 161 242 242

Čistý objem chladničky bez přihrádky 
s teplotou 0 °C a mrazničky (l) 226 226 226 226

Čistý objem mrazničky (l) 111 111 111 111

Technologie chlazení mrazničky statické statické statické statické

Akumulační doba (h) (2010/30/EC) 20 20 20 20

Zmrazovací kapacita (kg/24 h) 
(2010/30/EC) 4 4 4 4

Klimatická třída (2010/30/EC) SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T

Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 40 40 40 40

Rozměry V x Š x H (mm) 1845 x 595 x 647 1845 x 595 x 647 1845 x 595 x 647 1845 x 595 x 647

Čistá celková hmotnost (kg) 68,1 78,1 66,1 66,1



Chlazení / Chladicí spotřebiče

Kombinace s mrazničkou nahoře Chladničky

a

Označení modelu S72700DSX1 S72700DSW1 S72300DSX1 S72300DSW1 S63300KDX0 S63300KDW0 A71100TSW0 A62700HLW0 A62300HLW0

Kód výrobku 920 403 494 920 403 493 920 403 786 920 403 783 925 041 701 925 041 700 933 014 826 920 720 162 920 664 154

Cena (CZK) 11 450 10 400 10 400 9 450 14 850 13 080 8 970 11 890 10 800

Značka AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG

Třída produktů kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička chladnička chladnička mraznička truhlicová 

mraznička
truhlicová 
mraznička

Instalace výrobku volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící FS volně stojící

Energetická třída (2010/30/EC) A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

Roční spotřeba energie (kWh) 
(2010/30/EC) 198 242 185 185 110 110 145 196 180

Čistý objem chladničky bez přihrádky 
s teplotou 0 °C a mrazničky (l) 217 217 184 184 320 320 – – –

Čistý objem mrazničky (l) 50 50 44 44 92 255 216

Technologie chlazení mrazničky statické statické statické statické – – statické statické statické

Akumulační doba (h) (2010/30/EC) 20 20 19 19 0 0 24 50 48

Zmrazovací kapacita (kg/24 h) 
(2010/30/EC) 4 3 3 3 0 0 14 24 24

Klimatická třída (2010/30/EC) SN-N-ST SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T

Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 40 40 40 40 39 39 39 42 46

Rozměry V x Š x H (mm) 1590 x 545 x 604 1590 x 545 x 604 1404 x 545 x 604 1404 x 545 x 604 1540 x 595 x 668 1540 x 595 x 668 850 x 595 x 635 876 x 1190 x 665 868 x 1050 x 665

Čistá celková hmotnost (kg) 44,55 44,55 45,55 45,55 56,3 53 37,9 52,17 46,73
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Chlazení / Chladicí spotřebiče

 Chladničky
Šuplíková 
mraznička Truhlicové mrazničky

a

Označení modelu S72700DSX1 S72700DSW1 S72300DSX1 S72300DSW1 S63300KDX0 S63300KDW0 A71100TSW0 A62700HLW0 A62300HLW0

Kód výrobku 920 403 494 920 403 493 920 403 786 920 403 783 925 041 701 925 041 700 933 014 826 920 720 162 920 664 154

Cena (CZK) 11 450 10 400 10 400 9 450 14 850 13 080 8 970 11 890 10 800

Značka AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG

Třída produktů kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička chladnička chladnička mraznička truhlicová 

mraznička
truhlicová 
mraznička

Instalace výrobku volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící FS volně stojící

Energetická třída (2010/30/EC) A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

Roční spotřeba energie (kWh) 
(2010/30/EC) 198 242 185 185 110 110 145 196 180

Čistý objem chladničky bez přihrádky 
s teplotou 0 °C a mrazničky (l) 217 217 184 184 320 320 – – –

Čistý objem mrazničky (l) 50 50 44 44 92 255 216

Technologie chlazení mrazničky statické statické statické statické – – statické statické statické

Akumulační doba (h) (2010/30/EC) 20 20 19 19 0 0 24 50 48

Zmrazovací kapacita (kg/24 h) 
(2010/30/EC) 4 3 3 3 0 0 14 24 24

Klimatická třída (2010/30/EC) SN-N-ST SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T

Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 40 40 40 40 39 39 39 42 46

Rozměry V x Š x H (mm) 1590 x 545 x 604 1590 x 545 x 604 1404 x 545 x 604 1404 x 545 x 604 1540 x 595 x 668 1540 x 595 x 668 850 x 595 x 635 876 x 1190 x 665 868 x 1050 x 665

Čistá celková hmotnost (kg) 44,55 44,55 45,55 45,55 56,3 53 37,9 52,17 46,73
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Mytí / Myčky

Označení modelu F88702M0P F67732M0P F66702M0P F55602M0P F66702W0P F56322M0 F56302W0 F77452M0P F77452W0P F65410M0P F6541PM0 F65410W0P

Kód výrobku 911 417 300 911 414 341 911 414 300 911 416 302 911 414 301 911 516 221 911 516 210 911 654 018 911 654 017 911 654 002 911 056 010 911 654 001

Cena (CZK) 21 110 18 990 17 990 16 990 16 850 14 990 13 990 17 290 16 760 14 150 14 150 13 410

Značka AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG

Třída produktů myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka

Instalace výrobku volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící

Kapacita (počet standardních souprav 
nádobí) (2010/30/EC) 15 15 15 13 15 13 13 9 9 9 9 9

Energetická třída (2010/30/EC) A+++ A++ A++ A++ A++ A++ A+ A+++ A+++ A+ A+ A+

Roční spotřeba energie (kWh) 
(2010/30/EC) 241 270 270 262 270 262 295 174 174 222 222 222

Spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC) 0,857 0,961 0,961 0,932 0,961 0,932 1,05 0,62 0,62 0,79 0,789 0,79

Spotřeba energie ve vypnutém režimu 
(W) (2010/30/EC) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Spotřeba energie v pohotovostním 
režimu (W) (2010/30/EC) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,99 0,99 0,1 0,1 0,1 0,99 0,1

Roční spotřeba vody (l) (2010/30/EC) 3 080 2 100 3 080 2 860 3 080 2 775 3 080 2 380 2 380 2 495 2 660 2 495

Účinnost sušení (2010/30/EC) A A A A A A A A A A A A

Deklarovaný program (2010/30/EC) Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50

Trvání standardního programu (min) 
(2010/30/EC) 225 225 225 225 225 195 195 220 220 195 225 195

Doba do přepnutí pohotovostního 
režimu (min) (2010/30/EC) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Hlučnost (dB(A) (2010/30/EC) 42 44 44 46 44 44 47 45 45 46 47 46

Rozměry (V x Š x H) (mm) 850 x 596 x 610 850 x 596 x 610 850 x 596 x 610 850 x 596 x 610 850 x 596 x 610 850 x 600 x 625 850 x 600 x 625 850 x 446 x 610 850 x 446 x 610 850 x 446 x 610 850 x 446 x 615 850 x 446 x 610

Čistá hmotnosť (kg) 49 43,38 42 43,38 42 41,02 42,66 37,5 37,5 35,7 37,16 37

Myčky se šířkou 60 cm
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Označení modelu F88702M0P F67732M0P F66702M0P F55602M0P F66702W0P F56322M0 F56302W0 F77452M0P F77452W0P F65410M0P F6541PM0 F65410W0P

Kód výrobku 911 417 300 911 414 341 911 414 300 911 416 302 911 414 301 911 516 221 911 516 210 911 654 018 911 654 017 911 654 002 911 056 010 911 654 001

Cena (CZK) 21 110 18 990 17 990 16 990 16 850 14 990 13 990 17 290 16 760 14 150 14 150 13 410

Značka AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG

Třída produktů myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka

Instalace výrobku volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící

Kapacita (počet standardních souprav 
nádobí) (2010/30/EC) 15 15 15 13 15 13 13 9 9 9 9 9

Energetická třída (2010/30/EC) A+++ A++ A++ A++ A++ A++ A+ A+++ A+++ A+ A+ A+

Roční spotřeba energie (kWh) 
(2010/30/EC) 241 270 270 262 270 262 295 174 174 222 222 222

Spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC) 0,857 0,961 0,961 0,932 0,961 0,932 1,05 0,62 0,62 0,79 0,789 0,79

Spotřeba energie ve vypnutém režimu 
(W) (2010/30/EC) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Spotřeba energie v pohotovostním 
režimu (W) (2010/30/EC) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,99 0,99 0,1 0,1 0,1 0,99 0,1

Roční spotřeba vody (l) (2010/30/EC) 3 080 2 100 3 080 2 860 3 080 2 775 3 080 2 380 2 380 2 495 2 660 2 495

Účinnost sušení (2010/30/EC) A A A A A A A A A A A A

Deklarovaný program (2010/30/EC) Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50

Trvání standardního programu (min) 
(2010/30/EC) 225 225 225 225 225 195 195 220 220 195 225 195

Doba do přepnutí pohotovostního 
režimu (min) (2010/30/EC) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Hlučnost (dB(A) (2010/30/EC) 42 44 44 46 44 44 47 45 45 46 47 46

Rozměry (V x Š x H) (mm) 850 x 596 x 610 850 x 596 x 610 850 x 596 x 610 850 x 596 x 610 850 x 596 x 610 850 x 600 x 625 850 x 600 x 625 850 x 446 x 610 850 x 446 x 610 850 x 446 x 610 850 x 446 x 615 850 x 446 x 610

Čistá hmotnosť (kg) 49 43,38 42 43,38 42 41,02 42,66 37,5 37,5 35,7 37,16 37

Myčky se 
šířkou 60 cm Myčky se šířkou 45 cm

Kompaktní
myčka
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Elektrické sporáky 60 cm Elektrické sporáky 50 cm

Vaření / Sporáky

Označení modelu 47036IU-MN 47056VS-MN 47056VS-WN 47995IQ-MN 47795IQ-MN 47995VD-MN 47995VD-WN 47095VD-MN 47095VD-WN 47395GM-MN 47395GM-WN

Kód výrobku 940 002 677 940 002 676 940 002 675 943 004 672 943 004 671 943 004 663 943 004 664 943 004 661 943 004 662 943 004 666 943 004 669

Cena (CZK) 20 000 15 250 14 950 20 000 19 350 15 450 14 650 14 000 13 150 10 490 9 850

Značka AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG

Třída produktů sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák

Instalace výrobku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku

Energetická třída A A A A A A A A A A A

Energetická třída při funkci multifunkce multifunkce multifunkce multifunkce multifunkce multifunkce multifunkce multifunkce multifunkce multifunkce multifunkce

Spotřeba energie při statickém pečení 
(kW/h) 0,91 0,91 0,91 0,79 0,79 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89

Spotřeba energie při multifunkčním 
pečení (kW/h) 0,79 0,79 0,79 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71

Vnitřní objem trouby (l) 74 74 74 60 60 60 60 60 60 60 60

Velikost vnitřního prostoru velký velký velký střední střední střední střední střední střední střední střední

Čas pečení při statickém pečení 47 47 47 43 43 50 50 50 50 50 50

Čas pečení při multifunkčním pečení 45 45 45 51 51 51 51 51 51 51 51

Hlučnost (dB(A)) 52 53 46 46 47 47 47 47 47 47

Spotřeba v pohotovostním režimu (W) 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,7 0,99 0,7 0,99

Plocha největšího plechu (cm2) 1 424 1 424 1 424 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120

Rozměry V x Š x H (mm) 850 x 596 x 600 850 x 596 x 600 850 x 596 x 600 858 x 500 x 600 858 x 500 x 600 858 x 500 x 600 858 x 500 x 600 858 x 500 x 600 858 x 500 x 600 877 x 500 x 600 877 x 500 x 600

Čistá hmotnosť (kg) 52 48,7 48,5 49 49 43 43 43 43 43 43
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Elektrické sporáky 50 cm 

Vaření / Sporáky
VVA

ŘEN
Í / SPO

RÁ
K

Y

Označení modelu 47036IU-MN 47056VS-MN 47056VS-WN 47995IQ-MN 47795IQ-MN 47995VD-MN 47995VD-WN 47095VD-MN 47095VD-WN 47395GM-MN 47395GM-WN

Kód výrobku 940 002 677 940 002 676 940 002 675 943 004 672 943 004 671 943 004 663 943 004 664 943 004 661 943 004 662 943 004 666 943 004 669

Cena (CZK) 20 000 15 250 14 950 20 000 19 350 15 450 14 650 14 000 13 150 10 490 9 850

Značka AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG

Třída produktů sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák

Instalace výrobku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku

Energetická třída A A A A A A A A A A A

Energetická třída při funkci multifunkce multifunkce multifunkce multifunkce multifunkce multifunkce multifunkce multifunkce multifunkce multifunkce multifunkce

Spotřeba energie při statickém pečení 
(kW/h) 0,91 0,91 0,91 0,79 0,79 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89

Spotřeba energie při multifunkčním 
pečení (kW/h) 0,79 0,79 0,79 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71

Vnitřní objem trouby (l) 74 74 74 60 60 60 60 60 60 60 60

Velikost vnitřního prostoru velký velký velký střední střední střední střední střední střední střední střední

Čas pečení při statickém pečení 47 47 47 43 43 50 50 50 50 50 50

Čas pečení při multifunkčním pečení 45 45 45 51 51 51 51 51 51 51 51

Hlučnost (dB(A)) 52 53 46 46 47 47 47 47 47 47

Spotřeba v pohotovostním režimu (W) 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,7 0,99 0,7 0,99

Plocha největšího plechu (cm2) 1 424 1 424 1 424 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120

Rozměry V x Š x H (mm) 850 x 596 x 600 850 x 596 x 600 850 x 596 x 600 858 x 500 x 600 858 x 500 x 600 858 x 500 x 600 858 x 500 x 600 858 x 500 x 600 858 x 500 x 600 877 x 500 x 600 877 x 500 x 600

Čistá hmotnosť (kg) 52 48,7 48,5 49 49 43 43 43 43 43 43
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Mikrovlnné rúry

Vaření / Mikrovlnné rúry

Označení modelu MFC3026S-M MFD2025S-M

Kód výrobku 947 607 434 947 607 435

Cena (CZK) 4 190 2 790

Značka AEG AEG

Třída produktů mikrovlnná trouba mikrovlnná trouba

Instalace výrobku volně stojící volně stojící

Osvětlení 20 20

Příkon (W) 1150 1450

Barva nerez nerez

Režimy vaření mikrovlny | gril | 
mikrovlny a gril

mikrovlny | gril 
| konvekce | 

mikrovlny a gril | 
mikrovlny  

a konvekce

Rozmrazování s nastavením hmotnosti univerzální 
program

univerzální 
program

Vaření s nastavením hmotnosti

ryby | čerstvá 
zelenina | maso | 
těstoviny | pizza | 

brambory | polévka

kuřecí kousky | ryby 
| čerstvá zelenina 
| maso | těstoviny 
| pečivo | pizza | 

brambory | polévka

Výkon grilu (W) 1 000 1 100

Počet ovládacích knoflíků 1 1

Výkon (W) 800 900

Počet výkonových stupňů 8 10

Typ ovládání elektronické elektronické

Signalizace konec programu konec programu

Typ časovače 95 min 95 min

Šířka (mm) 461 520

Hloubka (mm) 375 510

Výška (mm) 289 325

Průměr otočného talíře (mm) 245 315
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Praní / Pračky

Pračky plněné předem – hluboké

Model L89495FLC2 L98699FL2 L87405FLC L76285FL L76475FL L76275FL L72470FLCS L72270VFLCS L73283FL L64740VFL L5462CS
Kód výrobku 914 531 924 914 531 344 914 531 624 914 531 479 914 530 939 914 530 941 914 534 129 914 534 128 914 530 666 914 903 221 914 903 217

Cena (CZK) 26 000 24 230 21 500 17 290 16 820 15 680 14 000 13 650 13 300 12 100 10 690

Značka AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG

Produktová kategorie pračka pračka pračka pračka pračka pračka pračka pračka pračka pračka pračka

Instalace volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící

Kapacita praní (kg) 9 9 10 8 7 7 7 7 8 7 6

Energetická třída (2010/30/EC) A+++ -50% A+++ -20% A+++ -20% A+++ -10% A+++ -10% A+++ -10% A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Roční spotřeba energie (kWh) 
(2010/30/EC)

105,0 152,0 189,0 162,0 145,0 145,0 170,0 170,0 191,0 170,0 150,0

Spotřeba energie standardní program 
Bavlna 60 °C (kWh)

0,64 0,9 1,13 0,9 0,76 0,76 0,87 0,87 1,02 0,92 0,78

Spotřeba energie standardní program 
Bavlna 60 °C, poloviční náplň (kWh)

0,34 0,58 0,76 0,65 0,66 0,66 0,75 0,75 0,78 0,64 0,58

Spotřeba energie standardní program 
Bavlna 40 °C, poloviční náplň (kWh)

0,34 0,46 0,52 0,49 0,54 0,54 0,54 0,54 0,59 0,54 0,52

Spotřeba energie ve vypnutém režimu 
(W) (2010/30/EC)

0,05 0,05 0,05 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,10 0,10

Spotřeba energie v pohotovostním 
režimu (W) (2010/30/EC)

0,05 0,05 0,05 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,98 0,98

Roční spotřeba vody (l) 
(2010/30/EC)

10 499 10 999 12 290 11 031 8 399 8 399 9 900 9 900 10 900 9 600 9 535

Účinnost odstřeďování 
(2010/30/EC)

B A B B B B B B B B B

Max. rychlost odstřeďování 
(ot./min.) (2010/30/EC)

1 400 1 600 1 400 1 200 1 400 1 200 1 400 1 200 1 200 1 400 1 400

Deklarovaný program (2010/30/EC)

standardní pro 
bavlnu 60 °C, 

poloviční a plná 
náplň, standardní 
pro bavlnu 40 °C, 
poloviční náplň

standardní pro 
bavlnu 60 °C, 

poloviční a plná 
náplň, standardní 
pro bavlnu 40 °C, 
poloviční náplň

standardní pro 
bavlnu 60 °C, 

poloviční a plná 
náplň, standardní 
pro bavlnu 40 °C, 
poloviční náplň

standardní pro 
bavlnu 60 °C, 

poloviční a plná 
náplň, standardní 
pro bavlnu 40 °C, 
poloviční náplň

standardní pro 
bavlnu 60 °C, 

poloviční a plná 
náplň, standardní 
pro bavlnu 40 °C, 
poloviční náplň

standardní pro 
bavlnu 60 °C, 

poloviční a plná 
náplň, standardní 
pro bavlnu 40 °C, 
poloviční náplň

standardní pro 
bavlnu 60 °C, 

poloviční a plná 
náplň, standardní 
pro bavlnu 40 °C, 
poloviční náplň

standardní pro 
bavlnu 60 °C, 

poloviční a plná 
náplň, standardní 
pro bavlnu 40 °C, 
poloviční náplň

standardní pro 
bavlnu 60 °C, 

poloviční a plná 
náplň, standardní 
pro bavlnu 40 °C, 
poloviční náplň

standardní pro 
bavlnu 60 °C, 

poloviční a plná 
náplň, standardní 
pro bavlnu 40 °C, 
poloviční náplň

standardní pro 
bavlnu 60 °C, 

poloviční a plná 
náplň, standardní 
pro bavlnu 40 °C, 
poloviční náplň

Trvání stand. programu 
Bavlna 60 °C (min.)

226 233 249 208 232 232 240 240 242 178 175

Trvání stand. programu 
Bavlna 60 °C, poloviční náplň (min.)

205 0 185 164 154 161 154 154 236 130 120

Trvání stand. programu 
Bavlna 40 °C, poloviční náplň (min.)

185 198 167 156 205 205 215 215 211 150 150

Čas přepnutí do pohotovostního režimu 
(min.) (2010/30/EC)

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Hlučnost při praní 
(dB(A)) (2010/30/EC)

51 47 51 51 49 49 59 58 59 56 54

Hlučnost při odstřeďování 
(dB(A)) (2010/30/EC)

75 73 76 73 75 73 78 75 78 78 78

Rozměry 850 x 600 x 605 850 x 600 x 605 850 x 600 x 605 850 x 600 x 605 850 x 600 x 522 850 x 600 x 522 850 x 600 x 522 850 x 600 x 522 850 x 600 x 522 850 x 600 x 580 850 x 600 x 580

Čistá hmotnost 79,27 82,3 79,27 73,27 68,42 70,42 71,42 66,42 66,42 61,8 61,8
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Praní / Pračky

Model L89495FLC2 L98699FL2 L87405FLC L76285FL L76475FL L76275FL L72470FLCS L72270VFLCS L73283FL L64740VFL L5462CS
Kód výrobku 914 531 924 914 531 344 914 531 624 914 531 479 914 530 939 914 530 941 914 534 129 914 534 128 914 530 666 914 903 221 914 903 217

Cena (CZK) 26 000 24 230 21 500 17 290 16 820 15 680 14 000 13 650 13 300 12 100 10 690

Značka AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG

Produktová kategorie pračka pračka pračka pračka pračka pračka pračka pračka pračka pračka pračka

Instalace volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící

Kapacita praní (kg) 9 9 10 8 7 7 7 7 8 7 6

Energetická třída (2010/30/EC) A+++ -50% A+++ -20% A+++ -20% A+++ -10% A+++ -10% A+++ -10% A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Roční spotřeba energie (kWh) 
(2010/30/EC)

105,0 152,0 189,0 162,0 145,0 145,0 170,0 170,0 191,0 170,0 150,0

Spotřeba energie standardní program 
Bavlna 60 °C (kWh)

0,64 0,9 1,13 0,9 0,76 0,76 0,87 0,87 1,02 0,92 0,78

Spotřeba energie standardní program 
Bavlna 60 °C, poloviční náplň (kWh)

0,34 0,58 0,76 0,65 0,66 0,66 0,75 0,75 0,78 0,64 0,58

Spotřeba energie standardní program 
Bavlna 40 °C, poloviční náplň (kWh)

0,34 0,46 0,52 0,49 0,54 0,54 0,54 0,54 0,59 0,54 0,52

Spotřeba energie ve vypnutém režimu 
(W) (2010/30/EC)

0,05 0,05 0,05 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,10 0,10

Spotřeba energie v pohotovostním 
režimu (W) (2010/30/EC)

0,05 0,05 0,05 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,98 0,98

Roční spotřeba vody (l) 
(2010/30/EC)

10 499 10 999 12 290 11 031 8 399 8 399 9 900 9 900 10 900 9 600 9 535

Účinnost odstřeďování 
(2010/30/EC)

B A B B B B B B B B B

Max. rychlost odstřeďování 
(ot./min.) (2010/30/EC)

1 400 1 600 1 400 1 200 1 400 1 200 1 400 1 200 1 200 1 400 1 400

Deklarovaný program (2010/30/EC)

standardní pro 
bavlnu 60 °C, 

poloviční a plná 
náplň, standardní 
pro bavlnu 40 °C, 
poloviční náplň

standardní pro 
bavlnu 60 °C, 

poloviční a plná 
náplň, standardní 
pro bavlnu 40 °C, 
poloviční náplň

standardní pro 
bavlnu 60 °C, 

poloviční a plná 
náplň, standardní 
pro bavlnu 40 °C, 
poloviční náplň

standardní pro 
bavlnu 60 °C, 

poloviční a plná 
náplň, standardní 
pro bavlnu 40 °C, 
poloviční náplň

standardní pro 
bavlnu 60 °C, 

poloviční a plná 
náplň, standardní 
pro bavlnu 40 °C, 
poloviční náplň

standardní pro 
bavlnu 60 °C, 

poloviční a plná 
náplň, standardní 
pro bavlnu 40 °C, 
poloviční náplň

standardní pro 
bavlnu 60 °C, 

poloviční a plná 
náplň, standardní 
pro bavlnu 40 °C, 
poloviční náplň

standardní pro 
bavlnu 60 °C, 

poloviční a plná 
náplň, standardní 
pro bavlnu 40 °C, 
poloviční náplň

standardní pro 
bavlnu 60 °C, 

poloviční a plná 
náplň, standardní 
pro bavlnu 40 °C, 
poloviční náplň

standardní pro 
bavlnu 60 °C, 

poloviční a plná 
náplň, standardní 
pro bavlnu 40 °C, 
poloviční náplň

standardní pro 
bavlnu 60 °C, 

poloviční a plná 
náplň, standardní 
pro bavlnu 40 °C, 
poloviční náplň

Trvání stand. programu 
Bavlna 60 °C (min.)

226 233 249 208 232 232 240 240 242 178 175

Trvání stand. programu 
Bavlna 60 °C, poloviční náplň (min.)

205 0 185 164 154 161 154 154 236 130 120

Trvání stand. programu 
Bavlna 40 °C, poloviční náplň (min.)

185 198 167 156 205 205 215 215 211 150 150

Čas přepnutí do pohotovostního režimu 
(min.) (2010/30/EC)

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Hlučnost při praní 
(dB(A)) (2010/30/EC)

51 47 51 51 49 49 59 58 59 56 54

Hlučnost při odstřeďování 
(dB(A)) (2010/30/EC)

75 73 76 73 75 73 78 75 78 78 78

Rozměry 850 x 600 x 605 850 x 600 x 605 850 x 600 x 605 850 x 600 x 605 850 x 600 x 522 850 x 600 x 522 850 x 600 x 522 850 x 600 x 522 850 x 600 x 522 850 x 600 x 580 850 x 600 x 580

Čistá hmotnost 79,27 82,3 79,27 73,27 68,42 70,42 71,42 66,42 66,42 61,8 61,8
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Pračky plněné předem – hluboké
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Praní / Pračky

Pračky plněné předem – úzké

Model L85470SL L73260SLCS L73060SLCS L86560TL4 L75260TLC1 L74270TLC L71260TLC
Kód výrobku 914 532 201 914 532 116 914 532 114

913 217 374
913 103 805

913 217 390
913 103 715

913 217 448
913 103 712

913 217 529
913 103 710

Cena (CZK) 16 980 13 730 13 200 18 630 17 320 15 420 15 000

Značka AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG

Produktová kategorie pračka pračka pračka
pračky s horním

plněním
pračky s horním

plněním
pračky s horním

plněním
pračky s horním

plněním

Instalace volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící

Kapacita praní (kg) 6,5 6 6 6 6 7 6

Energetická třída (2010/30/EC) A+++ A++ A++ A+++ -10% A+++ A++ A+++

Roční spotřeba energie (kWh) 
(2010/30/EC)

151,0 156,0 156,0 129 150 194 150

Spotřeba energie standardní program 
Bavlna 60 °C (kWh)

0,81 0,76 0,76 0,62 0,826 1,08 0,79

Spotřeba energie standardní program 
Bavlna 60 °C, poloviční náplň (kWh)

0,6 0,66 0,66 0,53 0,55 0,7 0,58

Spotřeba energie standardní program 
Bavlna 40 °C, poloviční náplň (kWh)

0,49 0,51 0,51 0,42 0,42 0,65 0,48

Spotřeba energie ve vypnutém režimu 
(W) (2010/30/EC)

0,05 0,48 0,48 0,05 0,48 0,48 0,48

Spotřeba energie v pohotovostním 
režimu (W) (2010/30/EC)

0,05 0,48 0,48 0,05 0,48 0,48 0,48

Roční spotřeba vody (l) 
(2010/30/EC)

9 550 9 890 9 890 8 390 8 390 9 490 8 990

Účinnost odstřeďování 
(2010/30/EC)

B B C A B B B

Max. rychlost odstřeďování 
(ot./min.) (2010/30/EC)

1 400 1 200 1 000 1 500 1 200 1 200 1 200

Deklarovaný program (2010/30/EC)

standardní pro 
bavlnu 60 °C, 

poloviční a plná 
náplň, standardní 
pro bavlnu 40 °C, 
poloviční náplň

standardní pro 
bavlnu 60 °C, 

poloviční a plná 
náplň, standardní 
pro bavlnu 40 °C, 
poloviční náplň

standardní pro 
bavlnu 60 °C, 

poloviční a plná 
náplň, standardní 
pro bavlnu 40 °C, 
poloviční náplň

standardní pro 
bavlnu 60 °C, 

poloviční a plná 
náplň, standardní 
pro bavlnu 40 °C, 
poloviční náplň

standardní pro 
bavlnu 60 °C, 

poloviční a plná 
náplň, standardní 
pro bavlnu 40 °C, 
poloviční náplň

standardní pro 
bavlnu 60 °C, 

poloviční a plná 
náplň, standardní 
pro bavlnu 40 °C, 
poloviční náplň

standardní pro 
bavlnu 60 °C, 

poloviční a plná 
náplň, standardní 
pro bavlnu 40 °C, 
poloviční náplň

Trvání stand. programu 
Bavlna 60 °C (min.)

190 169 169 230 182 259 248

Trvání stand. programu 
Bavlna 60 °C, poloviční náplň (min.)

165 145 145 170 170 192 150

Trvání stand. programu 
Bavlna 40 °C, poloviční náplň (min.)

164 154 154 170 145 179 174

Čas přepnutí do pohotovostního režimu 
(min.) (2010/30/EC)

5 5 5 5 5 5 5

Hlučnost při praní 
(dB(A)) (2010/30/EC)

49 56 56 47 49 57 56

Hlučnost při odstřeďování 
(dB(A)) (2010/30/EC)

75 76 75 77 76 79 76

Rozměry 850 x 600 x 450 850 x 600 x 450 850 x 600 x 450 890 x 400 x 600 890 x 400 x 600 890 x 400 x 600 890 x 400 x 600

Čistá hmotnost 62,45 62,45 58,45 64,6 64,6 64,6 64,6
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Praní / Pračky

Model L85470SL L73260SLCS L73060SLCS L86560TL4 L75260TLC1 L74270TLC L71260TLC
Kód výrobku 914 532 201 914 532 116 914 532 114

913 217 374
913 103 805

913 217 390
913 103 715

913 217 448
913 103 712

913 217 529
913 103 710

Cena (CZK) 16 980 13 730 13 200 18 630 17 320 15 420 15 000

Značka AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG

Produktová kategorie pračka pračka pračka
pračky s horním

plněním
pračky s horním

plněním
pračky s horním

plněním
pračky s horním

plněním

Instalace volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící

Kapacita praní (kg) 6,5 6 6 6 6 7 6

Energetická třída (2010/30/EC) A+++ A++ A++ A+++ -10% A+++ A++ A+++

Roční spotřeba energie (kWh) 
(2010/30/EC)

151,0 156,0 156,0 129 150 194 150

Spotřeba energie standardní program 
Bavlna 60 °C (kWh)

0,81 0,76 0,76 0,62 0,826 1,08 0,79

Spotřeba energie standardní program 
Bavlna 60 °C, poloviční náplň (kWh)

0,6 0,66 0,66 0,53 0,55 0,7 0,58

Spotřeba energie standardní program 
Bavlna 40 °C, poloviční náplň (kWh)

0,49 0,51 0,51 0,42 0,42 0,65 0,48

Spotřeba energie ve vypnutém režimu 
(W) (2010/30/EC)

0,05 0,48 0,48 0,05 0,48 0,48 0,48

Spotřeba energie v pohotovostním 
režimu (W) (2010/30/EC)

0,05 0,48 0,48 0,05 0,48 0,48 0,48

Roční spotřeba vody (l) 
(2010/30/EC)

9 550 9 890 9 890 8 390 8 390 9 490 8 990

Účinnost odstřeďování 
(2010/30/EC)

B B C A B B B

Max. rychlost odstřeďování 
(ot./min.) (2010/30/EC)

1 400 1 200 1 000 1 500 1 200 1 200 1 200

Deklarovaný program (2010/30/EC)

standardní pro 
bavlnu 60 °C, 

poloviční a plná 
náplň, standardní 
pro bavlnu 40 °C, 
poloviční náplň

standardní pro 
bavlnu 60 °C, 

poloviční a plná 
náplň, standardní 
pro bavlnu 40 °C, 
poloviční náplň

standardní pro 
bavlnu 60 °C, 

poloviční a plná 
náplň, standardní 
pro bavlnu 40 °C, 
poloviční náplň

standardní pro 
bavlnu 60 °C, 

poloviční a plná 
náplň, standardní 
pro bavlnu 40 °C, 
poloviční náplň

standardní pro 
bavlnu 60 °C, 

poloviční a plná 
náplň, standardní 
pro bavlnu 40 °C, 
poloviční náplň

standardní pro 
bavlnu 60 °C, 

poloviční a plná 
náplň, standardní 
pro bavlnu 40 °C, 
poloviční náplň

standardní pro 
bavlnu 60 °C, 

poloviční a plná 
náplň, standardní 
pro bavlnu 40 °C, 
poloviční náplň

Trvání stand. programu 
Bavlna 60 °C (min.)

190 169 169 230 182 259 248

Trvání stand. programu 
Bavlna 60 °C, poloviční náplň (min.)

165 145 145 170 170 192 150

Trvání stand. programu 
Bavlna 40 °C, poloviční náplň (min.)

164 154 154 170 145 179 174

Čas přepnutí do pohotovostního režimu 
(min.) (2010/30/EC)

5 5 5 5 5 5 5

Hlučnost při praní 
(dB(A)) (2010/30/EC)

49 56 56 47 49 57 56

Hlučnost při odstřeďování 
(dB(A)) (2010/30/EC)

75 76 75 77 76 79 76

Rozměry 850 x 600 x 450 850 x 600 x 450 850 x 600 x 450 890 x 400 x 600 890 x 400 x 600 890 x 400 x 600 890 x 400 x 600

Čistá hmotnost 62,45 62,45 58,45 64,6 64,6 64,6 64,6
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Pračky plněné vrchem
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Sušení / Pračky

Pračky se sušičkou

Model L99695HWD L87695WD L76680WD
Kód výrobku 914 605 906 914 605 703 914 603 602

Cena 38 990 25 410 21 500

Značka AEG AEG AEG

Produktová kategorie pračka se sušičkou pračka se sušičkou pračka se sušičkou

Instalace volně stojící volně stojící volně stojící

Energetická třída A-40% A A

Spotřeba při praní/sušení (kWh) 3,67 6,12 5,44

Spotřeba při praní (kWh) 1,09 1,05 1,02

Účinnost praní A A A

Zbytková vlhkost v  % 44 44 44

Max. rychlost odstřeďování 
v ot./min.

1 600 1 600 1 600

Max. množství prádla (kg) 9 9 8

Kapacita sušení (kg) 6 7 4

Spotřeba vody při praní/sušení (l) 69 112 119

Spotřeba vody při praní u programu 
Bavlna 60 °C (l)

69 70 63

Čas praní a sušení u programu Bavlna 
60 °C při max. otáčkách sušení (min)

0 0 0

Roční spotřeba energie 
v kWh (praní a sušení)

734 1 224 1 088

Roční spotřeba vody (l) 
(praní a sušení)

13 800 22 400 23 800

Roční spotřeba energie 
v kWh (jen praní)

218 210 204

Roční spotřeba vody (l) (jen praní) 13 800 14 000 12 600

Hlučnost při praní 
v dB(A) – IEC 60704-3

51 49 53

Hlučnost při odstřeďování 
v dB(A) – IEC 60704-3

77 75 76

Hlučnost při sušení 
v dB(A) – IEC 704-3

66 61 59

Rozměry 870 x 600 x 605 850 x 600 x 605 850 x 600 x 522

Čistá hmotnost 96,27 82,27 67,42
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Sušení / Sušičky

Sušičky s tepelným čerpadlem

Model T97689IH3 T88595IS3C T86589IH3C T86580IH3 T76385AH3C T75370AH3C T75370AH3 T76280AC T61270AC
Kód výrobku 916 097 475 916 097 721 916 097 474 916 097 476 916 097 393 916 097 390 916 097 389 916 096 747 916 097 099

Cena 30 040 26 600 25 440 25 000 21 500 19 850 19 030 14 050 12 350

Značka AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG

Produktová kategorie sušička sušička sušička sušička sušička sušička sušička sušička sušička

Instalace volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící

Energetická třída A+++ A++ A++ A++ A+ A+ A+ B B

Spotřeba energie (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 4.48 3.92

Max. množství prádla (kg) 8,0 9,0 8,0 8,0 8,0 7,0 7,0 8,0 7,0

Trvání programu Bavlna na uložení po 
odstředění při 1000 ot./min. 
v min.

215 200 170 170 181 159 159 146 131

Spotřeba v kWh u programu Bavlna na 
žehlení po odstředění 
při 1000 ot./min.

– – – – – – – 3,64 3,13

Náplň programu 
Bavlna na žehlení (kg) – – – – – – – 8 7

Trvání programu 
Bavlna na žehlení po odstředění 
při 1000 ot./min. (min.)

– – – – – – – 97 110

Spotřeba u programu 
Syntetika na uložení (kWh) – – – – – – – 1,34 1,256

Náplň programu 
Syntetika na uložení (kg) – – – – – – – 3,5 3

Trvání programu 
Syntetika na uložení (min.) – – – – – – – 42 45

Roční spotřeba energie v kWh – – – – – – – 268,8 272

Technologie sušení 
tepelné

čerpadlo
tepelné

čerpadlo
tepelné

čerpadlo
tepelné

čerpadlo
tepelné

čerpadlo
tepelné

čerpadlo
tepelné

čerpadlo
kondenzace kondenzace

Hlučnost při sušení 
v dB(A) – IEC 704-3 – – – – – – – 64 64

Rozměry 850 x 600 x 600 850 x 600 x 600 850 x 600 x 600 850 x 600 x 600 850 x 600 x 600 850 x 600 x 600 850 x 600 x 600 850 x 600 x 600 850 x 600 x 540

Čistá hmotnost 51,16 53,96 52,46 52,46 47,96 47,96 47,96 42,06 36,76
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Sušení / Sušičky
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Sušičky bez tepeleného čerpadla

Model T97689IH3 T88595IS3C T86589IH3C T86580IH3 T76385AH3C T75370AH3C T75370AH3 T76280AC T61270AC
Kód výrobku 916 097 475 916 097 721 916 097 474 916 097 476 916 097 393 916 097 390 916 097 389 916 096 747 916 097 099

Cena 30 040 26 600 25 440 25 000 21 500 19 850 19 030 14 050 12 350

Značka AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG

Produktová kategorie sušička sušička sušička sušička sušička sušička sušička sušička sušička

Instalace volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící

Energetická třída A+++ A++ A++ A++ A+ A+ A+ B B

Spotřeba energie (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 4.48 3.92

Max. množství prádla (kg) 8,0 9,0 8,0 8,0 8,0 7,0 7,0 8,0 7,0

Trvání programu Bavlna na uložení po 
odstředění při 1000 ot./min. 
v min.

215 200 170 170 181 159 159 146 131

Spotřeba v kWh u programu Bavlna na 
žehlení po odstředění 
při 1000 ot./min.

– – – – – – – 3,64 3,13

Náplň programu 
Bavlna na žehlení (kg) – – – – – – – 8 7

Trvání programu 
Bavlna na žehlení po odstředění 
při 1000 ot./min. (min.)

– – – – – – – 97 110

Spotřeba u programu 
Syntetika na uložení (kWh) – – – – – – – 1,34 1,256

Náplň programu 
Syntetika na uložení (kg) – – – – – – – 3,5 3

Trvání programu 
Syntetika na uložení (min.) – – – – – – – 42 45

Roční spotřeba energie v kWh – – – – – – – 268,8 272

Technologie sušení 
tepelné

čerpadlo
tepelné

čerpadlo
tepelné

čerpadlo
tepelné

čerpadlo
tepelné

čerpadlo
tepelné

čerpadlo
tepelné

čerpadlo
kondenzace kondenzace

Hlučnost při sušení 
v dB(A) – IEC 704-3 – – – – – – – 64 64

Rozměry 850 x 600 x 600 850 x 600 x 600 850 x 600 x 600 850 x 600 x 600 850 x 600 x 600 850 x 600 x 600 850 x 600 x 600 850 x 600 x 600 850 x 600 x 540

Čistá hmotnost 51,16 53,96 52,46 52,46 47,96 47,96 47,96 42,06 36,76
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ELECTROLUX, s. r. o.
Budějovická 778/3
140 21 Praha 4
bezplatná informační linka: 800 302 111
zákaznické centrum: 261 302 261

Vaše otázky nám můžete zaslat na e-mailovou adresu:
info@electrolux.cz
Informace o spotřebičích najdete na webové adrese:
www.aeg.cz

Dodávají se pouze výrobky uvedené v platném ceníku.

Textové informace a uvedené hodnoty v tomto katalogu mohou obsahovat chyby.
Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku může docházet i k malým změnám
v prodávaných výrobcích a v jejich vlastnostech.

Váš místní prodejce
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