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Dodávají se pouze výrobky uvedené v platném ceníku.

Váš místní prodejce

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 jejich vlastnostech.



Chlazení

Energetická třída A+++ Dynamické chlazení 
(ventilace)

Alarm se zvukovou 
signalizací

Nerez s ochranou proti 
otiskům prstů Elektronické ovládání

Energetická třída A++ Displej LCD na dvířkách Osvětlení LED Funkce FrostFree Funkce Rychlé zmrazení

Energetická třída A+ Alarm s výstražným 
ukazovatelem Vnitřní osvětlení 4hvězdičkový mrazicí

prostor TWINTECH®

Beznámrazová  
technologie TwinTech®

Technologie LowFrost
SHOPPING

Funkce Nákup Funkce Dovolená Dveře CustomFlex

Vaření

Energetická třída A –20 % Energetická třída A –10 % Mikrovlny Nerez s ochranou proti 
otiskům prstů Indukční varné zóny

Automatické zapalování 
plamene

Ventilátor + kruhové 
ohřevné těleso Gril Dětská pojistka ovládání Posuvné dotykové  

ovládání – DirectAccess 

Teleskopické výjezdy Vnitřní osvětlení Chladná dvířka Horní ohřev + dolní ohřev Čištění trouby:  
katalytický povrch

Šířka 60 cm Šířka 50 cm Samočisticí  
pyrolytická trouba 74 litrů

Mytí

Energetická třída A+++ Energetická třída A++ Energetická třída A+ A Energetická třída A Účinnost sušení A

MultiTab Vnitřní osvětlení Funkce automatického 
vypnutí Automatický program Funkce Odložený start

Program na ochranu skla Rychlé mytí

Komplexní ochrana proti 
škodám způsobeným 
vodou/ochrana proti 
vytopení

Intenzivní program  
70 °C

Vyjímatelná zásuvka  
na příbory

Satelitní sprchovací 
rameno RealLife® Prostor RealLife® Elektronické ovládání 13 13 souprav nádobí SoftSpikes

SoftGrip TimeManager
INVERTER

Invertorový motor 15 15 souprav nádobí

Praní

Energetická třída  
A+++ –50 %

Energetická třída  
A+++ –20 %

Energetická třída  
A+++ –10 % Energetická třída A+++ Energetická třída A++

Energetická třída A+ A Energetická třída A 10
KG

Náplň prádla  
10 kg

9
KG

Náplň prádla  
9 kg

8
KG

Náplň prádla  
8 kg

Náplň prádla  
7 kg

Náplň prádla  
6,5 kg

Náplň prádla  
5 kg

1600 Maximální rychlost od-
střeďování:  
1600 ot./min.

Maximální rychlost od-
střeďování:  
1400 ot./min.

Maximální rychlost od-
střeďování:  
1300 ot./min.

Maximální rychlost od-
střeďování:  
1200 ot./min.

Maximální rychlost od-
střeďování:  
1000 ot./min.

 ULTRAMIX
SYSTEM

UltraMix
ECOINVERTER

MOTOR

Motor EcoInverter

INVERTER
Invertorový motor TimeManager DirectSpray Funkce parního praní ...h Funkce FinishIn

LCD displej ?
KG

Váhový senzor Vnitřní osvětlení

Sušení

9
KG

Náplň prádla  
9 kg

8
KG

Náplň prádla  
8 kg Vnitřní osvětlení Program pro vlnu Speciální jemný program 

Hedvábí

Volba pro snadné žehlení Odložený start LCD displej
INVERTER

Invertorový motor

10 letá
 záruka
na invertorový motor
Invertor Technology: 
vyšší výkon
a extrémně
tichý chod

10let

•  Dlouhá životnost:  
bezkartáčový invertorový motor 
přináší zřejmé výhody v otázkách 
životnosti. Součásti motoru, 
které obvykle nejvíce podléhají 
opotřebení, v tomto typu motoru 
jednoduše vůbec nejsou!

•  Výkon: invertorový motor je řízen 
vyspělou elektronickou jednot-
kou. Díky proměnným otáčkám 
invertorového motoru bylo možné 
nabídnout i vskutku jedinečný 
program pro vlněné prádlo. 
Přesná regulace chodu motoru 
přináší skvělé výsledky  
při praní prádla. 

•  Tichý chod: tento motor 
neobsahuje žádné kartáče, 
a proto běží mnohem tišeji.

•  Nízká spotřeba:  
energetický štítek až A –50 %.

Více informací naleznete na www.electrolux.cz/invertor.

* Záruka se nevztahuje na elektronické řídicí části, práci a cestovní náklady technika a pro uplatnění záruky je nutné předložit současně tento certifikát a platný nákupní doklad (účtenku) z prodejny v České republice.

Pro účinné a prakticky neslyšné praní prádla 
jsou pračky a sušičky z nové řady Inspiration 
vybaveny energeticky úsporným, profesionálním 
invertorovým motorem značky Electrolux.

Vydrží déle, než čekáte 
Neuvěřitelných 
10 let záruky

Společnost Electrolux nabízí 10letou 
záruku (2 + 8 let) na invertorový motor 
praček a sušiček Electrolux z nové řady 
Inspiration Range.*

INVERTER

Prodloužená záruka



Vaření, chlazení, 
mytí a praní
O vše je nádherně 
postaráno. 
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Naše trouby s velkým vnitřním objemem
čekají na vaše smělé nápady.
Utvořte spolu s nimi a nejmodernějšími
varnými deskami a designovými odsavači
par neporazitelný kuchařský tým.

Vaření

Sporáky

Volně stojící sporáky  10–20

Vysvětlení používaných symbolů najdete na vnitřní straně zadní části obálky.

Mikrovlnné trouby

Volně stojící mikrovlnné trouby  21–23
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Dotykové ovládání
Zvětšený displej LCD  
a precizní nastavování  
trouby i varného panelu 
prostřednictvím dotykových 
ovladačů.

Plech InfiSpace®

Naše nové velké plechy na 
pečení vám poskytnou 
potřebnou flexibilitu, abyste 
mohli péct větší množství 
pokrmů najednou.

Indukce
Špičkoví šéfkuchaři se 
neobejdou bez precizního 
ovládání teploty. Indukční 
technologie od Electroluxu vám 
umožní upravovat a ovládat 
výkonové stupně rychle, 
jednoduše a přesně. Okamžitá 
reakce indukčních varných zón 
je zárukou vynikajících výsledků. 
Navíc jsou indukční varné panely 
bezpečné a snadno se čistí.

Pečete velký kus masa?
Montovatelné teleskopické 
kolejničky FlexiRunners jsou 
mimořádně flexibilní a umožní 
vám přizpůsobit si poměry v 
troubě podle aktuálních potřeb.
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Sporáky
Naše novinky
Představujeme několik nejmodernějších 
funkcí z naší řady sporáků.

Vaření



Katalytické čištění 
V dutině trouby jsou katalytické 
povrchy. Aktivují se při teplotě 
220 °C a zajišťují pohlcování 
a oxidaci tukových zbytků 
v troubě, aby bylo čištění 
trouby mnohem jednodušší. 

Ventilátor XL
Výkonné a rovnoměrné  
pečení díky ultra účinnému 
ventilátoru. Vše se upeče 
rovnoměrně bez ohledu 
na polohu v troubě.

Snižte spotřebu  
O 20 % nižší spotřeba energie 
než je standard pro 
energetickou třídu A. Efektivní 
izolace a vícevrstvá skleněná 
dvířka redukují únik tepla 
a snižují spotřebu energie. 

Podle platných nařízení musíme 
při každém podobném 
hodnocení s použitím znaménka 
minus přidat i příslušné 
prohlášení. Bližší informace 
najdete v odpovídajících 
evropských směrnicích.

Pyrolýza
Profesionální čistota bez 
nekonečného drhnutí.  
S touto pyrolytickou samočisticí  
troubou dosáhnete profesionální 
čistoty jedním dotykem. 
Jednoduše promění špínu na 
popel, který potom setřete 
vlhkým hadříkem.

Multifunkční trouba 
S multifunkčními sporáky 
Electrolux si můžete dovolit 
experimentovat jako šikovní 
šéfkuchaři. Stačí si zvolit 
optimální funkci na pečení masa, 
moučných pokrmů, grilování, 
teplovzdušné pečení... 
a perfektní výsledky na sebe 
nenechají dlouho čekat.

Litinové podstavce 
Litinové podstavce varných 
nádob představují robustní 
a trvanlivou oporu pro hrnce 
a pánve a zaujmou 
profesionálním designem.
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Jednoduché čištění díky 
indukční technologii 
S profesionální indukční 
technologií se varný povrch nikdy 
nepřehřívá. Když pokrm vyteče, 
na varné desce se nepřipálí. Při 
čištění stačí varnou desku setřít 
hadříkem. 

Ťuknete a hotovo
Dotkněte se posuvného 
ovladače DirectAccess, posuňte 
prst na požadovaný výkon 
a indukční varná deska vše 
dokončí. Naše varné desky 
přinášejí nejlepší způsob 
ovládání a navíc šetří čas.

o 20% větší 
Náš plech na pečení 
InfiSpaceTM je o 20 % větší 
než standard, takže vykouzlíte 
více fantastických koláčů 
najednou.
plech InfiSpaceTM

43 x 34 cm

standardní  plech

8

Sporáky
Co musíte vědět
Jak vám inovace spotřebičů řady Inspiration  
pomohou ve vaší domácnosti. 

Vaření



UltraFan Plus
Účinné a rovnoměrné pečení 
v každé části trouby. Větší 
rozměry ventilátoru a jeho 
vylepšený design zajišťují 
efektivnější cirkulaci vzduchu 
a konzistentní výsledky pečení 
na každé úrovni. Nyní můžete 
péct na více plechách 
současně. 

předchozí 
řešení nové řešení: 

1,5násobné 
zvětšení v zájmu 
rovnoměrného 
pečení 

Nejflexibilnější vnitřní  
prostor  
Vyspělé zásahy v konstrukci 
nám umožnily zvětšit objem 
trouby o 25 % a zachovat přitom 
vnější rozměry spotřebiče. 
Vnitřní objem InfiSpaceTM: 74 litrů 
a 9 úrovní vodicích lišt plechů 
vám poskytuje prostor 
a dostatečnou flexibilitu na 
pečení více pokrmů najednou. 

standardní objem 

objem InfiSpaceTM 

extra objem:

+ 25 %

Sedm důvodů, proč si vybrat indukční varnou desku

Rychlejší vaření 
Na indukční varné desce se 
začne litr vody vařit za 4 minuty 
a 5 sekund. Jde o energeticky 
nejúčinnější způsob ohřevu na 
varné desce. 

pozoruhodná rychlost   
4:05 min varná deska 

 sálavé teplo
 indukce * Interní  údaje Electrolux

6:4
9 m

in

6:
06

 m
in

4:05 min

*

1
Můžete používat  
různé varné nádoby.  

2
Rychlost: indukční varné desky 
zahřívají okamžitě a přímo 
varnou nádobu i pokrm. 

3
Ovládání: intenzitu tepla můžete 
nastavit velmi precizně 
a s okamžitým účinkem.  

4
Energetická účinnost: zahřívá se 
jen to, co je třeba – to znamená 
pouze varná nádoba. 

5
Bezpečnost: i když je varná 
zóna zapnutá, zahřívá se až 
tehdy, když je na ní položená 
varná nádoba. Teplotní senzor 
zabraňuje přehřátí.  

6
Pohodlné čištění: jelikož varná 
deska zůstává relativně chladná, 
vykypěné a rozlité pokrmy 
snadno setřete hadříkem.  

7
Stylová: indukční varná deska je 
skvělým doplňkem do každé 
moderní kuchyně.

Profesionální čistota bez 
nekonečného drhnutí
S touto pyrolytickou samočisticí 
troubou dosáhnete profesionální 
čistoty jedním dotykem. 
Jednoduše přemění špínu na 
popel, který potom setřete 
vlhkým hadříkem.

9
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Elektrický sporák s indukční deskou

EKI6450AOX

Technické údaje

Výhody/Funkce

Sledujte, co se děje – jako 
profesionálové 
Díky energeticky úsporné indukční varné 
desce můžete při vaření improvizovat. Má 
skvělou odezvu – okamžitě reaguje na 
snížení nebo zvýšení tepelného výkonu.

Profesionální šéfkuchaři nikdy 
nespouští oči z přípravy jídla
Abyste tak mohli činit stejně, je tento sporák 
navržen tak, abyste viděli, co se přesně 
děje, pouhým letmým pohledem. Design 
dvířek trouby vám poskytuje snadný pohled 
na dění uvnitř.

Jaký je nejlepší způsob, jak zajistit, 
aby bylo každé sousto v troubě 
připravovaného pokrmu stejně chutné? 
Zajistit rovnoměrný rozptyl tepla. 
Multifunkční trouba tohoto sporáku používá 
k rovnoměrnému rozptylu tepla ventilátor. 
Váš pokrm peče zcela rovnoměrně. Díky 
tomu je každé sousto stejně chutné.

• indukční varná deska – energeticky úsporná 
s velmi rychlou odezvou

• multifunkční trouba s rovnoměrným 
rozptylem tepla nabízí rovnoměrné výsledky

• odnímatelná dvířka trouby umožňují strávit 
méně času čištěním

• posuvné ovládání DirectAccess – dotykem 
či posunutím přímo na nastavení teploty

• odnímatelná skla dveří, prvek, který 
usnadňuje čištění

• extra velké plechy na pečení, díky kterým 
připravíte více jídel najednou 

• 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

• odvod par v zadní části sporáku
• programovací funkce: Akustický signál | 

Trvání | Konec | Minutka | Čas
• chladicí ventilátor ovládacího panelu
• nastavitelná výška
• zásuvka pro skladování plechů

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

Vaření Sporáky

Cena: 20 540 Kč
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Elektrický sporák s indukční deskou

EKI6770DOX

Vlastnosti

• multifunkční trouba s rovnoměrným 
rozptylem tepla nabízí rovnoměrné výsledky

• posuvné ovládání DirectAccess – dotykem 
či posunutím přímo na nastavení teploty

• 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: Spodní ohřev | Ventilátor + 

spodní ohřev | Ventilátor + světlo | Gril | Gril 
+ horní ohřev + ventilátor | Kruhové těleso + 
spodní ohřev + ventilátor | Kruhové těleso + 
ventilátor | Kruhové těleso 40 % + ventilátor | 
Horní + spodní ohřev | Horní + spodní ohřev 
(80 °C fix)

• elektronické ovládání
• čištění trouby: pyrolytické
• odvod par v zadní části sporáku
• programovací funkce: Dětský zámek 

| Dveřní spínač pro světlo | Trvání | 
Elektronická regulace teploty | Konec | 
Rychlé předehřátí | Minutka | Varování 
při pyrolýze | Indikace zbytkového tepla | 
Bezpečnostní vypnutí

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

Technické údaje

Elektrický sporák se sklokeramickou deskou

EKC6670AOW

Vlastnosti

• sporák, u kterého je snadné sledovat, co 
se děje

• varná deska, která se díky svému zcela 
plochému povrchu snadno čistí

• dvířka, která se nezahřívají, umožňují 
bezstarostné pečení

• více místa na příslušenství s praktickým 
úložným prostorem

• o 20 % energeticky účinnější než sporák 
třídy A

• sporák s elektrickou troubou a varnou 
deskou

• typ varné desky: sklokeramická sálavá
• levá přední varná zóna: Hilight – rychle se 

zahřívající, 2300 W/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: Hilight – rychle se 

zahřívající, 1800 W/180 mm
• počet indikátorů zbytkového tepla pro varné 

zóny: 4
• typ trouby: elektrická
• funkce trouby: Ventilátor + spodní ohřev | 

Ventilátor + světlo | Gril | Gril + horní ohřev 
+ ventilátor | Světlo | Kruhové těleso + 
spodní ohřev + ventilátor | Kruhové těleso + 
ventilátor | Kruhové těleso 40 % + ventilátor 
| Horní + spodní ohřev

• ovládání pro 4 zóny
• čištění trouby: pyrolytické
• jednoduše čistitelné dveře
• odvod par v zadní části sporáku

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

Technické údaje

Cena: 18 350 Kč Cena: 16 490 Kč

Elektrický sporák se sklokeramickou deskou

EKC6450AOX

Vlastnosti

• varná deska, která se díky svému zcela 
plochému povrchu snadno čistí

• dvířka, která se nezahřívají, umožňují 
bezstarostné pečení

• odnímatelné skla dveří, prvek, který 
usnadňuje čištění

• zásuvka, která se díky modernímu materiálu 
snadno čistí

• sporák s elektrickou troubou a varnou 
deskou

• typ varné desky: sklokeramická 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 čistitelné dveře
• odvod par v zadní části sporáku
• programovací funkce: Akustický signál | 

Trvání | Konec | Minutka | Čas

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

Technické údaje

Cena: 16 210 Kč
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Vaření Sporáky

Elektrický sporák se sklokeramickou deskou

EKC6150AOX

Vlastnosti

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

Technické údaje

Elektrický sporák se sklokeramickou deskou

EKC6450AOW

Vlastnosti

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

Technické údaje

• varná deska, která se díky svému zcela 
plochému povrchu snadno čistí

• dvířka, která se nezahřívají, umožňují 
bezstarostné pečení

• odnímatelné skla dveří, prvek, který 
usnadňuje čištění

• zásuvka, která se díky modernímu materiálu 
snadno čistí

• sporák s elektrickou troubou a varnou 
deskou

• typ varné desky: sklokeramická sálavá
• levá přední varná zóna: Hilight – rychle se 

zahřívající, 2300 W/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: Hilight – rychle se 

zahřívající, 700 W/1700 W/120 mm/180 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
• jednoduše čistitelné dveře
• odvod par v zadní části sporáku
• programovací funkce: Stop | Minutka
• chladicí ventilátor ovládacího panelu

• varná deska, která se díky svému zcela 
plochému povrchu snadno čistí

• dvířka, která se nezahřívají, umožňují 
bezstarostné pečení

• odnímatelné skla dveří, prvek, který 
usnadňuje čištění

• zásuvka, která se díky modernímu materiálu 
snadno čistí

• sporák s elektrickou troubou a varnou 
deskou

• typ varné desky: sklokeramická 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 čistitelné dveře
• odvod par v zadní části sporáku
• programovací funkce: Akustický signál | 

Trvání | Konec | Minutka | Čas

Elektrický sporák se sklokeramickou deskou

EKC6430AOX

Vlastnosti

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

Technické údaje

• varná deska, která se díky jejímu zcela 
plochému povrchu snadno čistí

• dvířka, která se nezahřívají, umožňují 
bezstarostné pečení

• odnímatelné skla dveří, prvek, který 
usnadňuje čištění

• zásuvka, která se snadno čistí díky 
modernímu materiálu

• sporák s elektrickou troubou a varnou 
deskou

• typ varné desky: sklokeramická sálavá
• levá přední varná zóna: Hilight – rychle se 

zahřívající, 2300 W/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: Hilight – rychle se 

zahřívající, 1800 W/180 mm
• počet indikátorů zbytkového tepla pro varné 

zóny: 4
• typ trouby: elektrická
• funkce trouby: Spodní ohřev | Ventilátor | 

Ventilátor + horní ohřev | Gril | Gril + horní 
ohřev + ventilátor | Světlo | Horní + spodní 
ohřev | Horní + spodní ohřev + ventilátor

• ovládání pro 4 zóny
• odvod par v zadní části sporáku
• zásuvka pro skladování plechů

Cena: 14 600 KčCena: 14 650 KčCena: 15 130 Kč
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Elektrický sporák se sklokeramickou deskou

EKC6430AOW

Vlastnosti

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

Technické údaje

• varná deska, která se díky jejímu zcela 
plochému povrchu snadno čistí

• dvířka, která se nezahřívají, 
umožňují bezstarostné pečení

• odnímatelné skla dveří, prvek, který 
usnadňuje čištění

• zásuvka, která se snadno čistí díky 
modernímu materiálu

• sporák s elektrickou troubou a varnou 
deskou

• typ varné desky: sklokeramická sálavá
• levá přední varná zóna: Hilight – rychle se 

zahřívající, 2300 W/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: Hilight – rychle se 

zahřívající, 1800 W/180 mm
• počet indikátorů zbytkového tepla pro varné 

zóny: 4
• typ trouby: elektrická
• funkce trouby: Spodní ohřev | Ventilátor | 

Ventilátor + horní ohřev | Gril | Gril + horní 
ohřev + ventilátor | Světlo | Horní + spodní 
ohřev | Horní + spodní ohřev + ventilátor

• ovládání pro 4 zóny
• odvod par v zadní části sporáku
• zásuvka pro skladování plechů

Cena: 14 050 Kč

Kombinovaný sporák

EKK6450AOX

Vlastnosti

• dvířka, která se nezahřívají, umožňují 
bezstarostné pečení

• odnímatelné skla dveří, prvek, který 
usnadňuje čištění

• zásuvka, která se díky modernímu materiálu 
snadno čistí

• * o 20 % nižší spotřeba energie než 
u sporáků třídy A 

• extra velké plechy na pečení, díky kterým 
připravíte více jídel najednou

• sporák s elektrickou troubou a plynovou 
varnou deskou

• typ varné desky: plynová
• typ víka: sklo
• levá přední varná zóna: velký hořák,  

3000 W/100 mm
• levá zadní varná zóna: střední hořák, 

2000 W/70 mm
• pravá přední varná zóna: malý hořák,  

1000 W/54 mm
• pravá zadní varná zóna: střední hořák, 

2000 W/70 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 čistitelné dveře
• odvod par v zadní části sporáku
• programovací funkce: Akustický signál | 

Trvání | Konec | Minutka | Čas
• elektronické zapalování otočením ovládacího 

knoflíku

Rozměry V x Š x H (mm)
873,2 x 596 x 600

Technické údaje

Cena: 15 130 Kč

Kombinovaný sporák

EKK6450AOW

Vlastnosti

• dvířka, která se nezahřívají, umožňují 
bezstarostné pečení

• odnímatelné skla dveří, prvek, který 
usnadňuje čištění

• zásuvka, která se díky modernímu materiálu 
snadno čistí

• * o 20 % nižší spotřeba energie než 
u sporáků třídy A 

• extra velké plechy na pečení, díky kterým 
připravíte více jídel najednou

• sporák s elektrickou troubou a plynovou 
varnou deskou

• typ varné desky: plynová
• typ víka: sklo
• levá přední varná zóna: velký hořák,  

3000 W/100 mm
• levá zadní varná zóna: střední hořák, 

2000 W/70 mm
• pravá přední varná zóna: malý hořák,  

1000 W/54 mm
• pravá zadní varná zóna: střední hořák, 

2000 W/70 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 čistitelné dveře
• odvod par v zadní části sporáku
• programovací funkce: Akustický signál | 

Trvání | Konec | Minutka | Čas
• elektronické zapalování otočením ovládacího 

knoflíku

Rozměry V x Š x H (mm)
873,2 x 596 x 600

Technické údaje

Cena: 13 900 Kč
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Vaření Sporáky

Elektrický sporák s indukční deskou

EKI54550OX

Výhody/Funkce

Snadno udržovatelná dvířka skleněná 
Čištění těchto skleněných dvířek je velmi 
snadné. Lehko je odmontujete a skleněné 
panely vyndáte a rychle vyčistíte.

Jaký je nejlepší způsob, jak zajistit, 
aby bylo každé sousto v troubě 
připravovaného pokrmu stejně chutné? 
Zajistit rovnoměrný rozptyl tepla. 
Multifunkční trouba tohoto sporáku používá 
k rovnoměrnému rozptylu tepla ventilátor. 
Váš pokrm peče zcela rovnoměrně.  
Díky tomu je každé sousto stejně chutné.

Více místa na příslušenství s praktickým 
úložným prostorem 
Praktický úložný prostor v dolní části 
sporáku vám poskytuje další místo 
k ukládání důležitého příslušenství.

• vyměnitelná dvířka a skleněný panel 
umožňující snadné čištění

• multifunkční trouba s rovnoměrným 
rozptylem tepla nabízí rovnoměrné výsledky

• více místa na příslušenství s praktickým 
úložným prostorem

• odnímatelná dvířka trouby umožňují méně 
času stráveného čištěním

• 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
• pravá zadní varná zóna: indukční, 

2500 W/1400 W/140 mm
• počet indikátorů zbytkového tepla pro varné 

zóny: 7 segmentů
• typ trouby: elektrická
• funkce trouby: Spodní ohřev | Ventilátor | 

Ventilátor + horní ohřev | gril + horní ohřev 
+ ventilátor | Kruhové těleso + spodní ohřev 
+ ventilátor | Kruhové těleso + ventilátor | 
Horní + spodní ohřev | Horní + spodní ohřev 
+ ventilátor

• ovládání pro 4 zóny
• čištění trouby: katalytický povrch
• teleskopické výjezdy
• jednoduše čistitelné dveře
• zásuvka pro skladování plechů

Cena: 16 990 Kč

Technické údaje

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



15

Elektrický sporák se sklokeramickou deskou

EKC54552OW

Vlastnosti

• multifunkční trouba s rovnoměrným rozptylem 
tepla nabízí rovnoměrné výsledky

• více místa na příslušenství s praktickým 
úložným prostorem

• varná deska, která se díky svému zcela 
plochému povrchu snadno čistí

• * o 10 % nižší spotřeba energie než u sporáků 
třídy A 

• 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 × 
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
• čištění trouby: katalytický povrch
• teleskopické výjezdy
• jednoduše čistitelné dveře

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

Technické údaje

Elektrický sporák se sklokeramickou deskou

EKC54552OK

Vlastnosti

• multifunkční trouba s rovnoměrným rozptylem 
tepla nabízí rovnoměrné výsledky

• více místa na příslušenství s praktickým 
úložným prostorem

• varná deska, která se díky svému zcela 
plochému povrchu snadno čistí

• 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 × 
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

• čištění trouby: katalytický povrch
• teleskopické výjezdy
• jednoduše čistitelné dveře
• odvod par v zadní části sporáku
• programovací funkce: Akustický signál | 

Trvání | Konec | Minutka | Čas
• zásuvka pro skladování plechů

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

Technické údaje

Cena: 13 450 KčCena: 13 750 Kč

Elektrický sporák se sklokeramickou deskou

EKC54552OX

Vlastnosti

• multifunkční trouba s rovnoměrným rozptylem 
tepla nabízí rovnoměrné výsledky

• více místa na příslušenství s praktickým 
úložným prostorem

• varná deska, která se díky svému zcela 
plochému povrchu snadno čistí

• * o 10 % nižší spotřeba energie než u sporáků 
třídy A 

• 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 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
• čištění trouby: katalytický povrch
• teleskopické výjezdy
• jednoduše čistitelné dveře
• odvod par v zadní části sporáku

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

Technické údaje

Cena: 13 750 Kč
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Vaření Sporáky

Elektrický sporák se sklokeramickou deskou

EKC54550OW

Vlastnosti

• multifunkční trouba s rovnoměrným rozptylem 
tepla nabízí rovnoměrné výsledky

• více místa na příslušenství s praktickým 
úložným prostorem

• varná deska, která se díky svému zcela 
plochému povrchu snadno čistí

• 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)/180/120 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

• počet indikátorů zbytkového tepla pro varné 
zóny: 4

• typ trouby: elektrická
• funkce trouby: Spodní ohřev | Ventilátor | 

Ventilátor + horní ohřev | Gril | Kruhové těleso 
+ ventilátor | Horní + spodní ohřev

• ovládání pro 4 zóny
• jednoduše čistitelné dveře
• odvod par v zadní části sporáku
• programovací funkce: Akustický signál | 

Trvání | Konec | Minutka | Čas
• zásuvka pro skladování plechů

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

Technické údaje

Cena: 11 950 Kč

Elektrický sporák se sklokeramickou deskou

EKC54551OX

Vlastnosti

• multifunkční trouba s rovnoměrným rozptylem 
tepla nabízí rovnoměrné výsledky

• více místa na příslušenství s praktickým 
úložným prostorem

• varná deska, která se díky svému zcela 
plochému povrchu snadno čistí

• * o 10 % nižší spotřeba energie než u sporáků 
třídy A 

• 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)/180/120 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

• počet indikátorů zbytkového tepla pro varné 
zóny: 4

• typ trouby: elektrická
• funkce trouby: Spodní ohřev | Ventilátor | 

Ventilátor + horní ohřev | Gril | Kruhové těleso 
+ ventilátor | Horní + spodní ohřev

• jednoduše čistitelné dveře
• odvod par v zadní části sporáku
• programovací funkce: Akustický signál | 

Trvání | Konec | Minutka | Čas
• zásuvka pro skladování plechů

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

Technické údaje

Cena: 11 990 Kč

Elektrický sporák se sklokeramickou deskou

EKC54550OX

Vlastnosti

• multifunkční trouba s rovnoměrným rozptylem 
tepla nabízí rovnoměrné výsledky

• více místa na příslušenství s praktickým 
úložným prostorem

• varná deska, která se díky svému zcela 
plochému povrchu snadno čistí

• * o 10 % nižší spotřeba energie než u sporáků 
třídy A 

• 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)/180/120 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, 1800 W/180 mm

• počet indikátorů zbytkového tepla pro varné 
zóny: 4

• typ trouby: elektrická
• funkce trouby: Spodní ohřev | Ventilátor | 

Ventilátor + horní ohřev | Gril | Kruhové těleso 
+ ventilátor | Horní + spodní ohřev

• ovládání pro 4 zóny
• jednoduše čistitelné dveře
• odvod par v zadní části sporáku
• programovací funkce: Akustický signál | 

Trvání | Konec | Minutka | Čas
• zásuvka pro skladování plechů

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

Technické údaje

Cena: 12 550 Kč



17

A

Elektrický sporák se sklokeramickou deskou

EKC51350OW

Vlastnosti

• multifunkční trouba s rovnoměrným rozptylem 
tepla nabízí rovnoměrné výsledky

• více místa na příslušenství s praktickým 
úložným prostorem

• varná deska, která se díky svému zcela 
plochému povrchu snadno čistí

• sporák s elektrickou troubou a varnou 
deskou

• typ varné desky: sklokeramická sálavá
• levá přední varná zóna: Hilight – rychle se 

zahřívající, 1800 W/180 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, 1800 W/180 mm
• počet indikátorů zbytkového tepla pro varné 

zóny: 4
• typ trouby: elektrická
• funkce trouby: Spodní ohřev | Ventilátor | Gril 

| Horní + spodní ohřev | Horní + spodní ohřev 
+ ventilátor

• ovládání pro 4 zóny
• jednoduše čistitelné dveře
• odvod par v zadní části sporáku
• programovací funkce: Akustický signál | 

Minutka
• zásuvka pro skladování plechů

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

Technické údaje

Elektrický sporák se sklokeramickou deskou

EKC51150OW

Vlastnosti

• varná deska, která se díky jejímu zcela 
plochému povrchu snadno čistí

• odnímatelná dvířka trouby umožňují méně 
času stráveného čištěním

• sporák s elektrickou troubou a varnou 
deskou

• typ varné desky: sklokeramická sálavá
• levá přední varná zóna: Hilight – rychle se 

zahřívající, 1800 W/180 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, 1800 W/180 mm
• počet indikátorů zbytkového tepla pro varné 

zóny: 4
• typ trouby: elektrická
• funkce trouby: Spodní ohřev | Gril | Vrchní 

ohřev | Horní + spodní ohřev
• ovládání pro 4 zóny
• odvod par v zadní části sporáku
• programovací funkce: Akustický signál | 

Minutka
• zásuvka pro skladování plechů

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

Technické údaje

A

Cena: 9 780 Kč Cena: 9 080 Kč

Elektrický sporák se sklokeramickou deskou

EKC52550OX

Vlastnosti

• multifunkční trouba s rovnoměrným rozptylem 
tepla nabízí rovnoměrné výsledky

• více místa na příslušenství s praktickým 
úložným prostorem

• * o 10 % nižší spotřeba energie než u sporáků 
třídy A 

• sporák s elektrickou troubou a varnou 
deskou

• typ varné desky: sklokeramická sálavá
• levá přední varná zóna: Hilight – rychle se 

zahřívající, 1800 W/180 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, 1800 W/180 mm
• počet indikátorů zbytkového tepla pro varné 

zóny: 4
• typ trouby: elektrická
• funkce trouby: Spodní ohřev | Ventilátor | 

Ventilátor + horní ohřev | Gril | Kruhové těleso 
+ ventilátor | Horní + spodní ohřev

• ovládání pro 4 zóny
• jednoduše čistitelné dveře
• odvod par v zadní části sporáku
• programovací funkce: Akustický signál | 

Trvání | Konec | Minutka
• zásuvka pro skladování plechů

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

Technické údaje

Cena: 10 350 Kč
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Vaření Sporáky

Kombinovaný sporák

EKK54550OX

Vlastnosti

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

Technické údaje

Cena: 11 890 Kč

Kombinovaný sporák

EKK54551OX

Vlastnosti

• multifunkční trouba s rovnoměrným rozptylem 
tepla nabízí rovnoměrné výsledky

• katalytický povrch zajišťuje snazší čištění
• více místa na příslušenství s praktickým 

úložným prostorem
• * o 10 % nižší spotřeba energie než u sporáků 

třídy A 
• sporák s elektrickou troubou a plynovou 

varnou deskou
• typ varné desky: plynová
• typ víka: sklo
• 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: střední hořák, 

2000 W/71 mm
• 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

• čištění trouby: katalytický povrch
• teleskopické výjezdy
• jednoduše čistitelné dveře
• odvod par v zadní části sporáku
• programovací funkce: Akustický signál | 

Trvání | Konec | Minutka | Čas
• elektronické zapalování otočením ovládacího 

knoflíku

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

Technické údaje

Cena: 12 350 Kč

• multifunkční trouba s rovnoměrným 
rozptylem tepla nabízí rovnoměrné výsledky

• více místa na příslušenství s praktickým 
úložným prostorem

• odnímatelná dvířka trouby umožňují strávit 
méně času čištěním

• * o 10 % nižší spotřeba energie než 
u sporáků třídy A 

• sporák s elektrickou troubou a plynovou 
varnou deskou

• typ varné desky: plynová
• typ víka: sklo
• 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
• 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

• jednoduše čistitelné dveře
• odvod par v zadní části sporáku
• programovací funkce: Akustický signál | 

Trvání | Konec | Minutka | Čas
• elektronické zapalování otočením 

ovládacího knoflíku
• plynové varné zóny ochráněny 

termopojistkou

Kombinovaný sporák

EKK52550OW

Vlastnosti

• multifunkční trouba s rovnoměrným 
rozptylem tepla nabízí rovnoměrné výsledky

• více místa na příslušenství s praktickým 
úložným prostorem

• odnímatelná dvířka trouby umožňují méně 
času stráveného čištěním

• * o 10 % nižší spotřeba energie než u 
sporáků třídy A

• sporák s elektrickou troubou a plynovou 
varnou deskou

• typ varné desky: plynová
• typ víka: v barvě | ocelový plech
• 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
• funkce trouby: Spodní ohřev | Ventilátor 

| Ventilátor + horní ohřev | Gril | Kruhové 
těleso + ventilátor | Horní + spodní ohřev

• odvod par v zadní části sporáku
• programovací funkce: Akustický signál | 

Trvání | Konec | Minutka
• zásuvka pro skladování plechů

Rozměry V x Š x H (mm)
880 x 500 x 600

Technické údaje

Cena: 11 890 Kč
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Kombinovaný sporák

EKK51350OX

Vlastnosti

• multifunkční trouba s rovnoměrným 
rozptylem tepla nabízí rovnoměrné výsledky

• více místa na příslušenství s praktickým 
úložným prostorem

• odnímatelná dvířka trouby umožňují strávit 
méně času čištěním

• nový ultra hladký design dvířek trouby – 
snadné čištění

• sporák s elektrickou troubou a plynovou 
varnou deskou

• typ varné desky: plynová
• typ víka: sklo
• 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
• funkce trouby: Spodní ohřev | Ventilátor | 

Gril | Horní + spodní ohřev | Horní + spodní 
ohřev + ventilátor

• jednoduše čistitelné dveře
• odvod par v zadní části sporáku
• programovací funkce: Akustický signál | 

Minutka
• elektronické zapalování otočením 

ovládacího knoflíku
• plynové varné zóny ochráněny 

termopojistkou
• zásuvka pro skladování plechů

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

Technické údaje

A

Cena: 10 270 Kč

Kombinovaný sporák

EKK54553OW

Vlastnosti

• multifunkční trouba s rovnoměrným rozptylem 
tepla nabízí rovnoměrné výsledky

• více místa na příslušenství s praktickým 
úložným prostorem

• odnímatelná dvířka trouby umožňují strávit 
méně času čištěním

• * o 10 % nižší spotřeba energie než u sporáků 
třídy A 

• sporák s elektrickou troubou a plynovou 
varnou deskou

• typ varné desky: plynová
• typ víka: v barvě | ocelový plech
• 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: střední hořák, 

2000 W/71 mm
• 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

• jednoduše čistitelné dveře
• odvod par v zadní části sporáku
• programovací funkce: Akustický signál | 

Trvání | Konec | Minutka | Čas
• elektronické zapalování otočením ovládacího 

knoflíku
• plynové varné zóny ochráněny termopojistkou
• zásuvka pro skladování plechů

Rozměry V x Š x H (mm)
880 x 500 x 600

Technické údaje

Cena: 9 780 Kč

Kombinovaný sporák

EKK54550OW

Vlastnosti

• multifunkční trouba s rovnoměrným 
rozptylem tepla nabízí rovnoměrné výsledky

• více místa na příslušenství s praktickým 
úložným prostorem

• odnímatelná dvířka trouby umožňují strávit 
méně času čištěním

• * o 10 % nižší spotřeba energie než 
u sporáků třídy A 

• sporák s elektrickou troubou a plynovou 
varnou deskou

• typ varné desky: plynová
• typ víka: sklo
• 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: střední hořák, 

2000 W/71 mm
• 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

• jednoduše čistitelné dveře
• odvod par v zadní části sporáku
• programovací funkce: Akustický signál | 

Trvání | Konec | Minutka | Čas
• elektronické zapalování otočením 

ovládacího knoflíku
• plynové varné zóny ochráněny 

termopojistkou
• zásuvka pro skladování plechů

Rozměry V x Š x H (mm)
880 x 500 x 600

Technické údaje

Cena: 9 780 Kč
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Vaření Sporáky/ Mikrovlnné trouby

Kombinovaný sporák

EKK51350OW

Vlastnosti

• multifunkční trouba s rovnoměrným 
rozptylem tepla nabízí rovnoměrné výsledky

• více místa na příslušenství s praktickým 
úložným prostorem

• odnímatelná dvířka trouby umožňují strávit 
méně času čištěním

• nový ultra hladký design dvířek trouby – 
snadné čištění

• sporák s elektrickou troubou a plynovou 
varnou deskou

• typ varné desky: plynová
• typ víka: v barvě | ocelový plech
• 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: střední hořák, 

2000 W/71 mm
• typ trouby: elektrická
• funkce trouby: Spodní ohřev | Ventilátor | 

Gril | Horní + spodní ohřev | Horní + spodní 
ohřev + ventilátor

• jednoduše čistitelné dveře
• odvod par v zadní části sporáku
• programovací funkce: Akustický signál | 

Minutka
• elektronické zapalování otočením 

ovládacího knoflíku
• plynové varné zóny ochráněny 

termopojistkou
• zásuvka pro skladování plechů

Rozměry V x Š x H (mm)
880 x 500 x 600

Technické údaje

A

Cena: 9 620 Kč
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Mikrovlnná trouba

EMS30400OX

Technické údaje

Výhody/Funkce

Intuitivní mikrovlnná trouba pro rychlé 
a snadné vaření
Ať už chcete uvařit něco rychle a jednoduše, 
nebo si jen chcete ohřát něco z ledničky, 
můžete se spolehnout na tuto intuitivní 
a snadno použitelnou mikrovlnnou troubu.

Možnost přípravy jídla téměř jakýmkoliv 
způsobem 
Díky komplexnímu řešení této mikrovlnné 
trouby s funkcí rozmrazování, ohřívání, 
grilování a vaření se můžete vrhnout na 
jakoukoliv kuchařskou výzvu.

Digitální displej pro jasnou a okamžitou 
zpětnou vazbu
Jen jeden rychlý pohled na panel s digitálním 
displejem a získáte okamžitou zpětnou vazbu 
momentálním stavu přípravy pokrmu.

Velký vnitřní prostor pro přípravu 
velkorysých pokrmů
Díky extra velkému vnitřku se vám tato 
mikrovlnná trouba téměř sama nabízí pro 
přípravu i těch rozměrných kulinářských 
výtvorů.

• mikrovlnná trouba volně stojící
• mechanismus otevírání dveří: rukojetí
• systémy tepelné úpravy: Konvenční pečení 

| Gril | Mikrovlny | Mikrovlny a konvenční 
pečení | Gril a mikrovlny

• mikrovlnný výkon: 900 W, 5 úrovní
• výkon grilu: 1100 W
• automatické rozmrazovací programy podle 

váhy
• signál při ukončení cyklu
• automatické programy podle váhy jídla: 

kuřecí kousky, ryby, čerstvá zelenina, maso, 
těstoviny, pečivo, pizza, brambory, polévka

• knoflíkový ovladač k volbě výkonu: ohřívání 
podle času, nápoje, muffiny, hotová jídla, 
ohřívání podle hmotnosti, univerzální 
program

• 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 (mm)
335 x 520 x 440

Cena: 3 990 Kč
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Vaření Mikrovlnné trouby

Mikrovlnná trouba

EMS28201OW

Vlastnosti

• s dvojí funkcí trouby máte větší flexibilitu při 
grilování nebo mikrovlnné úpravě

• program automatického rozmrazování 
pokaždé zajišťuje důkladně rozmrazené jídlo

• digitální displej pro jasnou a okamžitou 
zpětnou vazbu

• mikrovlnná trouba volně stojící
• mechanismus otevírání dveří: stlačením
• systémy tepelné úpravy: Gril | Mikrovlny | 

Gril a mikrovlny
• mikrovlnný výkon: 900 W, 6 úrovní
• výkon grilu: 1000 W
• funkce rychlého startu s plným výkonem 

s 30s intervaly
• automatické rozmrazovací programy podle 

váhy
• dětská pojistka
• signál při ukončení cyklu
• automatické programy podle váhy jídla
• volba výkonu pomocí tlačítek
• elektronické hodiny s měřením času
• 3 programovatelné funkce použitelné za 

sebou
• vnitřní osvětlení
• otočný talíř: vyjímatelný
• průměr otočného talíře: 315 mm
• příslušenství: grilovací stojan | nízký grilovací 

stojan

Rozměry V x Š x H (mm)
318,4 x 519 x 457,6

Technické údaje

Mikrovlnná trouba

EMS21400S

Vlastnosti

• displej LED s otočnými i tlačítkovými 
ovládacími prvky

• programy pro automatické rozmrazení 
a vaření umožňují snadné používání

• digitální displej poskytuje zpětnou vazbu 
a aktuální informace o stavu

• mikrovlnná trouba volně stojící
• mechanismus otevírání dveří: stlačením
• systémy tepelné úpravy: Gril | Mikrovlny | 

Gril a mikrovlny
• mikrovlnný výkon: 800 W, 5 úrovní
• výkon grilu: 1000 W
• automatické rozmrazovací programy podle 

hmotnosti vložených potravin
• signál při ukončení cyklu
• automatické programy podle hmotnosti jídla
• volba výkonu pomocí tlačítek
• jednoduchá ovladatelnost elektroniky
• elektronické hodiny s měřením času
• otočný talíř: vyjímatelný
• průměr otočného talíře: 270 mm
• příslušenství: grilovací stojan

Rozměry V x Š x H (mm)
287 x 485 x 422

Technické údaje

Cena: 3 150 Kč Cena: 2 550 Kč

Mikrovlnná trouba

EMS20300OX

Vlastnosti

• přehledné a intuitivní ovladače umožňují 
jednoduché ovládání

• program automatického rozmrazování 
pokaždé zajišťuje důkladně rozmrazené jídlo

• digitální displej pro jasnou a okamžitou 
zpětnou vazbu

• mikrovlnná trouba volně stojící
• mechanismus otevírání dveří: rukojetí
• systémy tepelné úpravy: Gril | Mikrovlny | 

Gril a mikrovlny
• mikrovlnný výkon: 800 W, 5 úrovní
• výkon grilu: 1000 W
• automatické rozmrazovací programy podle 

hmotnosti vložených potravin
• signál při ukončení cyklu
• automatické programy podle hmotnosti jídla
• 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: 245 mm
• příslušenství: grilovací stojan

Rozměry V x Š x H (mm)
280 x 461 x 367

Technické údaje

Cena: 2 690 Kč
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Mikrovlnná trouba

EMM21000W

Vlastnosti

• snadno ovladatelné otočné knoflíky
• snadné rozmrazování
• mikrovlnná trouba volně stojící
• mechanismus otevírání dveří: stlačením
• systémy tepelné úpravy: mikrovlny
• mikrovlnný výkon: 800 W, 5 úrovní
• signál při ukončení cyklu
• knoflíkový ovladač k volbě výkonu
• vnitřní osvětlení
• otočný talíř: vyjímatelný
• průměr otočného talíře: 270 mm

Rozměry V x Š x H (mm)
287 x 485 x 422

Technické údaje

Mikrovlnná trouba

EMM21000S

Vlastnosti

• otočné ovládací knoflíky se snadno ovládají
• snadné rozmrazování 
• mikrovlnná trouba volně stojící
• mechanismus otevírání dveří: stlačením
• systémy tepelné úpravy: mikrovlny
• mikrovlnný výkon: 800 W, 5 úrovní
• signál při ukončení cyklu
• knoflíkový ovladač k volbě výkonu
• vnitřní osvětlení
• otočný talíř: vyjímatelný
• průměr otočného talíře: 270 mm
• barva: stříbrná

Rozměry V x Š x H (mm)
287 x 485 x 422

Technické údaje

Cena: 2 090 KčCena: 2 190 Kč

Mikrovlnná trouba

EMS21400W

Vlastnosti

• displej LED s otočnými i tlačítkovými 
ovládacími prvky

• programy pro automatické rozmrazení 
a vaření umožňují snadné používání

• digitální displej poskytuje zpětnou vazbu 
a aktuální informace o stavu

• mikrovlnná trouba volně stojící
• mechanismus otevírání dveří: stlačením
• systémy tepelné úpravy: Gril | Mikrovlny | 

Gril a mikrovlny
• mikrovlnný výkon: 800 W, 11 úrovní
• výkon grilu: 1000 W
• automatické rozmrazovací programy podle 

hmotnosti vložených potravin
• signál při ukončení cyklu
• knoflíkový ovladač k volbě výkonu
• elektronické hodiny s měřením času
• vnitřní osvětlení
• otočný talíř: vyjímatelný
• průměr otočného talíře: 270 mm
• příslušenství: grilovací stojan | nízký grilovací 

stojan

Rozměry V x Š x H (mm)
287 x 485 x 422

Technické údaje

Cena: 2 430 Kč
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Uchovejte potraviny čerstvé déle o několik
dní s řadou výrobků, která se inspiruje
profesionální chladicí technikou.

Chlazení

Vysvětlení používaných symbolů najdete na vnitřní straně zadní části obálky.

Chladicí spotřebiče

Kombinace s mrazničkou dole  30–41

Kombinace s mrazničkou nahoře  42–44

Chladničky  46–49

Americké dvoudveřové kombinace  50–51

Šuplíkové mrazničky  52–53

Truhlicové mrazničky  54–57
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Chlazení

Chlazení
Novinky
Používejte stejné technologie pro chlazení jako 
profesionálové. Pořiďte si chladničku, která spotřebuje 
pouze tolik energie jako běžná žárovka. Uvádíme zde jen 
některé z jedinečných vlastností spotřebičů pro chlazení. 

Všechno na svém místě
Prodlužte trvanlivost čerstvého 
masa a ryb využitím úložné 
zásuvky FreshZone. Zapněte 
funkci řízení vlhkosti a ukládejte 
do chladničky ovoce, zeleninu 
a další potraviny, které se 
snadno kazí. 

Dlouhotrvající čerstvost
Dva chladicí systémy jsou lepší 
než jeden. Chladničky FreshPlus 
využívají technologii TwinTech®. 
Pro inspiraci si šly k profesionálním
příbuzným – chladnička 
i mraznička mají nezávislý 
systém pro chlazení. Díky němu 
potraviny v chladničce 
nevysychají a v mrazničce se 
nevytváří námraza.

Měkké LED osvětlení
Má dlouhou životnost a je 
ekologické.

Na očích  
a dotykem prstu
Mnoho našich modelů 
chladniček je vybaveno 
dveřním dotykovým LCD 
displejem s intuitivním 
ovládáním.

26



A+++

Byli jste 
nakupovat?
Zvolte funkci Nakupování 
a ta zařídí správnou teplotu pro 
všechny vložené potraviny.

Šetřete energií a snižte vaše 
náklady
Chladničky udrží vaše potraviny 
čerstvé a spotřebují při tom 
zcela minimum energie. 

Čerstvá chuť, žádné pachy
Systém TasteGuard® filtruje 
vzduch uvnitř chladničky 
a odstraňuje přirozenou cestou 
nepříjemné pachy – pomocí 
uhlíkového filtru.

Odjíždíte pryč?

Ušetřete ještě více energie díky 
funkci Dovolená a EcoMode.

CustomFlex™
Unikátní systém přihrádek na 
vnitřní straně dvířek je 
maximálně přizpůsobitelný 
vašim potřebám. Zorganizujte si 
potraviny, jak jen potřebujete a 
kdykoliv potřebujete.  
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Chlazení

Chlazení
Mohlo by vás zajímat
Jak vám inovace použité v modelové řadě Inspiration 
pomohou v kuchyni.
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stabilní 
teplota v celé 
chladničce

nestabilní 
teplota: 
teplota je 
vyšší ve výše 
položených 
policích

Čerstvé potraviny zůstanou 
čerstvé
Když potraviny uložíte do 
chladničky Electrolux TwinTech® 
s technologií FrostFree, ovoce 
i zelenina zůstanou čerstvé 
o několik dní déle. 

čínské zelí
o 5 dní déle

jahody
o 3 dny déle

kiwi
o 3 dny déle

celer
o 3 dny déle

Zdroj: laboratoře Electrolux

Dva chladicí systémy jsou 
lepší než jeden
Za delší čerstvostí potravin 
v našich chladničkách se skrývá 
systém TwinTech® FrostFree. Je 
založen na profesionálních 
řešeních a využívá dva oddělené 
chladicí systémy a ventilační 
systémy.
Ty se postarají:
-  o správné klima ve vaší 

chladničce, které zabraňuje 
vysychání potravin a ztrátě 
jejich vlhkosti,

-  že v mrazničce nevzniká 
námraza, takže již nemusíte 
nikdy odmrazovat.

A díky systému TwinTech® se 
dvěma nezávislými ventilačními 

TwinTech® systém Standardní systém

okruhy nedochází k pronikání 
nepříjemných pachů mezi 
chladničkou a mrazničkou.

Potraviny uložte,
kam chcete
Naše modely FreshPlus s funkcí 
MultiFlow jemně rozvádějí 
chladný vzduch do každé úrovně 
chladničky, což znamená, že na 
každé polici máte k dispozici 
vynikající skladovací podmínky.  
A při vkládání potravin nemusíte 
ani příliš spěchat. Funkce 

MultiFlow rychle obnoví 
správnou vnitřní teplotu, jakmile 
zavřete dvířka chladničky. Naše 
chladnička FreshPlus kombinuje 
technologii TwinTech® s funkcí 
MultiFlow, a proto je nejlepší 
volbou, pokud chcete mít po 
ruce svěží ingredience každý 
den.

Systém FreshPlus 
s technologií MultiFlow

Standardní systém

Uchování množství vitamínů
Testy prokázaly, že obsah 
vitamínu C v jahodách neklesá  
při uskladnění ani po 10 dnech.*

*Porovnáváno s jinými „no frost“ kombinovanými chladničkami. Testy byly provedeny nezávislým 
zkušebním ústavem SGS Institut Fresenius Gmbh v Německu. Podrobné informace můžete získat 
na zákaznické lince Electrolux.

Ztráta hmot-
nosti pouze 
8 % u jahod 
při uskladnění 
v chladničce 
Electrolux

Ztráta hmotnosti  
až 23 % 
u konkurenčních 
výrobků

100 %
vitamínu C  
i za deset dní

Číslo 1 v technologiích zachovávajících čerstvost*
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Chlazení Kombinace s mrazničkou FrostFree dole

Výhody/Funkce

Beznámrazová technologie TwinTech® 
s funkcí MultiFlow pro delší čerstvost 
chuti a vzhledu
Beznámrazová technologie Electrolux 
TwinTech® s funkcí MultiFlow zaručuje 
optimální vlhkost v chladničce. Potraviny si 
díky nezávislé cirkulaci vzduchu v chladničce 
a mrazničce zachovají mnohem déle 
čerstvou chuť a vzhled.

• multifunkční displej pro jednoduché 
sledování a nastavení

• dveře z nerezové oceli s úpravou proti 
otiskům prstů zajišťuje snadné čištění

• maso a ryby uchová dvakrát tak déle 
čerstvé

• dveře CustomFlex pro optimální flexibilitu při 
skladování potravin

• energetická třída A++: skvělé výsledky při 
nižších provozních nákladech

• čistá kapacita mrazničky: 92 l
• čistá kapacita chladničky: 258 l
• hladina hluku: pouze 41 dB
• automatické odmrazování mrazničky
• automatické odmrazování chladničky
• funkce Nákup rychle zajistí požadovanou 

teplotu v chladničce
• funkce Rychlé zmrazení s automatickým 

návratem k normálnímu nastavení
• LCD displej na dveřích chladničky
• oddělené ovládání prostoru mrazničky 

i chladničky díky technologii dvou termostatů
• osvětlení chladničky: super dac
• poličky chladničky: 2 s plnou šířkou,  

1 speciální, skleněné s lištou
• poličky mrazničky: 2 skleněné
• zásuvky mrazničky: 2 s plnou šířkou,  

1 s poloviční hloubkou s kovovou lištou, 
průhledný plast

• speciální přihrádky chladničky: 1 průhledná 
zásuvka

Kombinace s mrazničkou dole

Technické údaje

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

Cena: 23 990 Kč

EN3889MFX

TWINTECH®

SHOPPING
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Kombinace s mrazničkou dole

EN3854POX

Vlastnosti

• beznámrazová technologie Electrolux 
TwinTech®: optimální vlhkost v chladničce

• displej se snadným přístupem k důležitým 
funkcím pro správné skladování

• polička pro 4 láhve
• inteligentní systém FreeStore® umožňuje 

ukládat čerstvé potraviny kdekoli
• kvalitní a moderní LED osvětlení
• energetická třída A+++: skvělé výsledky při 

extrémně nízkých provozních nákladech
• čistá kapacita mrazničky: 92 l
• čistá kapacita chladničky: 265 l
• hladina hluku: pouze 43 dB
• automatické odmrazování mrazničky
• automatické odmrazování chladničky
• ventilátor pro cirkulaci vzduchu zajišťuje 

rovnoměrnou teplotu
• funkce Nákup rychle zajistí požadovanou 

teplotu v chladničce
• funkce Rychlé zmrazení s automatickým 

návratem k normálnímu nastavení
• LCD displej na dveřích chladničky
• osvětlení chladničky: interní LED | po straně
• poličky chladničky: 3 s plnou šířkou, 

skleněné s lištou
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
• poličky mrazničky: 2 skleněné
• zásuvky mrazničky: 2 s plnou šířkou,  

1 s poloviční hloubkou, průhledný plast
• speciální přihrádky chladničky: 1 průhledná 

zásuvka
• speciální držák pro stabilní uložení láhví ve 

dveřní přihrádce

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

Technické údaje

Cena: 22 990 Kč

TWINTECH®

SHOPPING

Kombinace s mrazničkou dole

EN3486MOX

Vlastnosti

• beznámrazová technologie Electrolux 
TwinTech® s funkcí MultiFlow: optimální 
vlhkost v chladničce

• multifunkční displej pro jednoduché 
sledování a nastavení

• dveře z nerezové oceli s úpravou proti 
otiskům prstů REAL zajišťuje snadné čištění

• maso a ryby uchová dvakrát tak déle 
čerstvé

• kvalitní a moderní LED osvětlení
• energetická třída A++: skvělé výsledky při 

nižších provozních nákladech
• čistá kapacita mrazničky: 92 l
• čistá kapacita chladničky: 220 l
• hladina hluku: pouze 41 dB
• automatické odmrazování mrazničky
• automatické odmrazování chladničky
• funkce Nákup rychle zajistí požadovanou 

teplotu v chladničce
• funkce Rychlé zmrazení s automatickým 

návratem k normálnímu nastavení
• LCD displej na dveřích chladničky
• oddělené ovládání prostoru mrazničky i 

chladničky díky technologii dvou termostatů
• osvětlení chladničky: super dac
• poličky chladničky: 2 s plnou šířkou, 

skleněné s lištou
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
• poličky mrazničky: 2 skleněné
• zásuvky mrazničky: 2 s plnou šířkou,  

1 s poloviční hloubkou, průhledný plast
• speciální přihrádky chladničky: 1 průhledná 

zásuvka
• speciální držák pro stabilní uložení láhví ve 

dveřní přihrádce

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

Technické údaje

Cena: 21 990 Kč

TWINTECH®

SHOPPING

Kombinace s mrazničkou dole

EN3853OOX

Vlastnosti

• beznámrazová technologie Electrolux 
TwinTech® s funkcí FreeStore®: optimální 
vlhkost v chladničce

• polička pro 5 láhví
• inteligentní systém FreeStore® umožňuje 

ukládat čerstvé potraviny kdekoli
• kvalitní a moderní LED osvětlení
• energetická třída A+++: skvělé výsledky při 

extrémně nízkých provozních nákladech
• čistá kapacita mrazničky: 92 l
• čistá kapacita chladničky: 265 l
• hladina hluku: pouze 43 dB
• automatické odmrazování mrazničky
• automatické odmrazování chladničky
• ventilátor pro cirkulaci vzduchu zajišťuje 

rovnoměrnou teplotu
• funkce Nákup rychle zajistí požadovanou 

teplotu v chladničce
• funkce Rychlé zmrazení s automatickým 

návratem k normálnímu nastavení
• zvukový a vizuální alarm vysoké teploty
• osvětlení chladničky: integrované v ovládání 

| interní LED
• poličky chladničky: 3 s plnou šířkou, 

skleněné s lištou
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
• poličky mrazničky: 2 skleněné
• zásuvky mrazničky: 2 s plnou šířkou,  

1 s poloviční hloubkou, průhledný plast
• zásuvky chladničky: 2 s poloviční šířkou, 

extra hluboké a extra vysoké, průhledný 
plast

• speciální držák pro stabilní uložení láhví ve 
dveřní přihrádce

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

Technické údaje

Cena: 20 490 Kč

TWINTECH®

SHOPPING
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Chlazení Kombinace s mrazničkou FrostFree dole

Kombinace s mrazničkou dole

EN3453OOX

Vlastnosti

• energetická úspornost A+++ – skvělé 
výsledky při extrémně nízkých provozních 
nákladech

• kvalitní a moderní LED osvětlení
• inteligentní systém FreeStore®: svoboda pro 

ukládání čerstvých potravin kdekoli
• stojan na láhve nabízí úsporné uložení pěti 

láhví
• čistá kapacita mrazničky: 92 l
• čistá kapacita chladničky: 226 l
• hladina hluku: pouze 43 dB
• automatické odmrazování mrazničky
• automatické odmrazování chladničky
• ventilátor pro cirkulaci vzduchu zajišťuje 

rovnoměrnou teplotu
• funkce Nákup rychle zajistí požadovanou 

teplotu v chladničce
• funkce Rychlé zmrazení s automatickým 

návratem k normálnímu nastavení
• osvětlení chladničky: integrované v ovládání 

| interní LED
• poličky chladničky: 2 s plnou šířkou, 

skleněné s lištou a 1 držák na láhve
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
• poličky mrazničky: 2 skleněné
• zásuvky mrazničky: 2 s plnou šířkou, 

1 s poloviční hloubkou, průhledný plast
• zásuvky chladničky: 2 s poloviční šířkou, 

extra hluboké, extra vysoké, průhledný plast
• umístění dveřních zámků: vpravo, 

zaměnitelné doleva
• nastavitelné nožičky pro větší stabilitu
• technologie zchlazování: FrostFree 

(beznámrazové)

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

Technické údaje

Cena: 19 990 Kč

TWINTECH®

SHOPPING

Kombinace s mrazničkou dole

EN3854NOX

Vlastnosti

• beznámrazová technologie Electrolux 
TwinTech®: optimální vlhkost v chladničce

• displej se snadným přístupem k důležitým 
funkcím pro správné skladování

• kvalitní a moderní LED osvětlení
• inteligentní systém FreeStore® umožňuje 

ukládat čerstvé potraviny kdekoli
• v mrazicí zásuvce SpacePlus® máte 

dokonalý přehled
• energetická třída A++: skvělé výsledky při 

nižších provozních nákladech
• čistá kapacita mrazničky: 92 l
• čistá kapacita chladničky: 265 l
• hladina hluku: pouze 43 dB
• automatické odmrazování mrazničky
• automatické odmrazování chladničky
• ventilátor pro cirkulaci vzduchu zajišťuje 

rovnoměrnou teplotu
• funkce Nákup rychle zajistí požadovanou 

teplotu v chladničce
• funkce Rychlé zmrazení s automatickým 

návratem k normálnímu nastavení
• LCD displej na dveřích chladničky
• osvětlení chladničky: interní LED | po straně
• poličky chladničky: 3 s plnou šířkou, 

skleněné s lištou
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
• poličky mrazničky: 2 skleněné
• zásuvky mrazničky: 2 s plnou šířkou,  

1 s poloviční hloubkou, průhledný plast
• speciální přihrádky chladničky: 1 průhledná 

zásuvka
• speciální držák pro stabilní uložení láhví ve 

dveřní přihrádce

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

Technické údaje

Cena: 19 490 Kč

TWINTECH®

SHOPPING

Kombinace s mrazničkou dole

EN3453OOW

Vlastnosti

• energetická úspornost A+++ – skvělé 
výsledky při extrémně nízkých provozních 
nákladech

• kvalitní a moderní LED osvětlení
• inteligentní systém FreeStore®: svoboda pro 

ukládání čerstvých potravin kdekoli
• stojan na láhve nabízí úsporné uložení pěti 

láhví
• čistá kapacita mrazničky: 92 l
• čistá kapacita chladničky: 226 l
• hladina hluku: pouze 43 dB
• automatické odmrazování mrazničky
• automatické odmrazování chladničky
• ventilátor pro cirkulaci vzduchu zajišťuje 

rovnoměrnou teplotu
• funkce Nákup rychle zajistí požadovanou 

teplotu v chladničce
• funkce Rychlé zmrazení s automatickým 

návratem k normálnímu nastavení
• osvětlení chladničky: integrované v ovládání
• poličky chladničky: 2 s plnou šířkou, 

skleněné s lištou a 1 držák na láhve
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
• poličky mrazničky: 2 skleněné
• zásuvky mrazničky: 2 s plnou šířkou, 

1 s poloviční hloubkou, průhledný plast
• zásuvky chladničky: 2 s poloviční šířkou, 

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

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

Technické údaje

Cena: 18 990 Kč

SHOPPING
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Kombinace s mrazničkou dole

EN3854MFX

Vlastnosti

• beznámrazová technologie Electrolux 
TwinTech® s funkcí FreeStore®: optimální 
vlhkost v chladničce

• displej se snadným přístupem k důležitým 
funkcím pro správné skladování

• kvalitní a moderní LED osvětlení
• inteligentní systém FreeStore® umožňuje 

ukládat čerstvé potraviny kdekoli
• dveře CustomFlex pro optimální flexibilitu při 

skladování potravin
• energetická třída A++: skvělé výsledky při 

nižších provozních nákladech
• čistá kapacita mrazničky: 92 l
• čistá kapacita chladničky: 265 l
• hladina hluku: pouze 43 dB
• automatické odmrazování mrazničky
• automatické odmrazování chladničky
• ventilátor pro cirkulaci vzduchu zajišťuje 

rovnoměrnou teplotu
• funkce Nákup rychle zajistí požadovanou 

teplotu v chladničce
• funkce Rychlé zmrazení s automatickým 

návratem k normálnímu nastavení
• LCD displej na dveřích chladničky
• osvětlení chladničky: interní LED | po straně
• poličky chladničky: 2 s plnou šířkou,  

1 speciální, skleněné s lištou
• poličky mrazničky: 2 skleněné
• zásuvky mrazničky: 2 s plnou šířkou,  

1 s poloviční hloubkou, průhledný plast
• zásuvky chladničky: 2 s poloviční šířkou, 

extra hluboké a extra vysoké, průhledný 
plast

• speciální držák pro stabilní uložení láhví ve 
dveřní přihrádce

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

Technické údaje

Cena: 18 990 Kč

TWINTECH®

SHOPPING

Kombinace s mrazničkou dole

EN3454NOX

Vlastnosti

• beznámrazová technologie Electrolux 
TwinTech®: optimální vlhkost v chladničce

• displej se snadným přístupem k důležitým 
funkcím pro správné skladování

• kvalitní a moderní LED osvětlení
• inteligentní systém FreeStore® umožňuje 

ukládat čerstvé potraviny kdekoli
• v mrazicí zásuvce SpacePlus® máte 

dokonalý přehled
• energetická třída A++: skvělé výsledky při 

nižších provozních nákladech
• čistá kapacita mrazničky: 92 l
• čistá kapacita chladničky: 226 l
• hladina hluku: pouze 43 dB
• automatické odmrazování mrazničky
• automatické odmrazování chladničky
• ventilátor pro cirkulaci vzduchu zajišťuje 

rovnoměrnou teplotu
• funkce Nákup rychle zajistí požadovanou 

teplotu v chladničce
• funkce Rychlé zmrazení s automatickým 

návratem k normálnímu nastavení
• LCD displej na dveřích chladničky
• osvětlení chladničky: interní LED | po straně
• poličky chladničky: 2 s plnou šířkou, 

skleněné s lištou
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
• poličky mrazničky: 2 skleněné
• zásuvky mrazničky: 2 s plnou šířkou, 1 s 

poloviční hloubkou, průhledný plast
• speciální přihrádky chladničky: 1 průhledná 

zásuvka
• speciální držák pro stabilní uložení láhví ve 

dveřní přihrádce

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

Technické údaje

Cena: 18 590 Kč

TWINTECH®

SHOPPING

Kombinace s mrazničkou dole

EN3854NOW

Vlastnosti

• beznámrazová technologie Electrolux 
TwinTech® s funkcí MultiFlow: optimální 
vlhkost v chladničce

• displej se snadným přístupem k důležitým 
funkcím pro správné skladování

• kvalitní a moderní LED osvětlení
• inteligentní systém FreeStore® umožňuje 

ukládat čerstvé potraviny kdekoli
• v mrazicí zásuvce SpacePlus® máte 

dokonalý přehled
• energetická třída A++: skvělé výsledky při 

nižších provozních nákladech
• čistá kapacita mrazničky: 92 l
• čistá kapacita chladničky: 265 l
• hladina hluku: pouze 43 dB
• automatické odmrazování mrazničky
• automatické odmrazování chladničky
• ventilátor pro cirkulaci vzduchu zajišťuje 

rovnoměrnou teplotu
• funkce Nákup rychle zajistí požadovanou 

teplotu v chladničce
• funkce Rychlé zmrazení s automatickým 

návratem k normálnímu nastavení
• LCD displej na dveřích chladničky
• osvětlení chladničky: interní LED | po straně
• poličky chladničky: 3 s plnou šířkou, 

skleněné s lištou
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
• poličky mrazničky: 2 skleněné
• zásuvky mrazničky: 2 s plnou šířkou,  

1 s poloviční hloubkou, průhledný plast
• speciální přihrádky chladničky: 1 průhledná 

zásuvka
• speciální držák pro stabilní uložení láhví ve 

dveřní přihrádce

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

Technické údaje

Cena: 18 290 Kč

TWINTECH®

SHOPPING
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Chlazení Kombinace s mrazničkou FrostFree dole

Kombinace s mrazničkou dole

EN3454NOW

Vlastnosti

• beznámrazová technologie Electrolux 
TwinTech®: optimální vlhkost v chladničce

• displej se snadným přístupem k důležitým 
funkcím pro správné skladování

• kvalitní a moderní LED osvětlení
• v mrazicí zásuvce SpacePlus® máte 

dokonalý přehled
• inteligentní systém FreeStore® umožňuje 

ukládat čerstvé potraviny kdekoli
• energetická třída A++: skvělé výsledky při 

nižších provozních nákladech
• čistá kapacita mrazničky: 92 l
• čistá kapacita chladničky: 226 l
• hladina hluku: pouze 43 dB
• automatické odmrazování mrazničky
• automatické odmrazování chladničky
• ventilátor pro cirkulaci vzduchu zajišťuje 

rovnoměrnou teplotu
• funkce Nákup rychle zajistí požadovanou 

teplotu v chladničce
• funkce Rychlé zmrazení s automatickým 

návratem k normálnímu nastavení
• LCD displej na dveřích chladničky
• osvětlení chladničky: interní LED | po straně
• poličky chladničky: 2 s plnou šířkou, 

skleněné s lištou
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
• poličky mrazničky: 2 skleněné
• zásuvky mrazničky: 2 s plnou šířkou,  

1 s poloviční hloubkou, průhledný plast
• speciální přihrádky chladničky: 1 průhledná 

zásuvka
• speciální držák pro stabilní uložení láhví ve 

dveřní přihrádce

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

Technické údaje

Cena: 17 690 Kč

TWINTECH®

SHOPPING

Kombinace s mrazničkou dole

EN3454MFX

Vlastnosti

• beznámrazová technologie Electrolux 
TwinTech®: optimální vlhkost v chladničce

• displej se snadným přístupem k důležitým 
funkcím pro správné skladování

• kvalitní a moderní LED osvětlení
• inteligentní systém FreeStore® umožňuje 

ukládat čerstvé potraviny kdekoli
• dveře CustomFlex pro optimální flexibilitu při 

skladování potravin
• energetická třída A++: skvělé výsledky při 

nižších provozních nákladech
• čistá kapacita mrazničky: 92 l
• čistá kapacita chladničky: 226 l
• hladina hluku: pouze 43 dB
• automatické odmrazování mrazničky
• automatické odmrazování chladničky
• ventilátor pro cirkulaci vzduchu zajišťuje 

rovnoměrnou teplotu
• funkce Nákup rychle zajistí požadovanou 

teplotu v chladničce
• funkce Rychlé zmrazení s automatickým 

návratem k normálnímu nastavení
• LCD displej na dveřích chladničky
• osvětlení chladničky: interní LED | po straně
• poličky chladničky: 1 s plnou šířkou,  

1 speciální, skleněné s lištou
• poličky mrazničky: 2 skleněné
• zásuvky mrazničky: 2 s plnou šířkou,  

1 s poloviční hloubkou, průhledný plast
• zásuvky chladničky: 2 s poloviční šířkou, 

extra hluboké a extra vysoké, průhledný 
plast

• speciální držák pro stabilní uložení láhví ve 
dveřní přihrádce

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

Technické údaje

Cena: 17 990 Kč

TWINTECH®

SHOPPING

Kombinace s mrazničkou dole

EN3853MOX

Vlastnosti

• energetická třída A++ – skvělé výsledky při 
nižších provozních nákladech

• uvnitř mrazicí zásuvky SpacePlus® vidíte vše
• inteligentní systém FreeStore®: svoboda pro 

ukládání čerstvých potravin kdekoli
• kvalitní a moderní LED osvětlení
• stojan na láhve nabízí úsporné uložení pěti 

láhví
• čistá kapacita mrazničky: 92 l
• čistá kapacita chladničky: 265 l
• hladina hluku: pouze 43 dB
• automatické odmrazování mrazničky
• automatické odmrazování chladničky
• ventilátor pro cirkulaci vzduchu zajišťuje 

rovnoměrnou teplotu
• funkce Nákup rychle zajistí požadovanou 

teplotu v chladničce
• funkce Rychlé zmrazení s automatickým 

návratem k normálnímu nastavení
• zvukový a vizuální alarm vysoké teploty
• osvětlení chladničky: integrované v ovládání 

| interní LED
• poličky chladničky: 3 s plnou šířkou, 

skleněné s lištou
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
• poličky mrazničky: 2 skleněné
• zásuvky mrazničky: 2 s plnou šířkou, 

1 s poloviční hloubkou, průhledný plast
• zásuvky chladničky: 2 s poloviční šířkou, 

extra hluboké, extra vysoké, průhledný plast
• umístění dveřních zámků: vpravo, 

zaměnitelné doleva
• nastavitelné nožičky pro větší stabilitu

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

Technické údaje

Cena: 16 490 Kč

SHOPPING
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Kombinace s mrazničkou dole

EN3454MOX

Vlastnosti

• beznámrazová technologie Electrolux 
TwinTech® s funkcí FreeStore®: optimální 
vlhkost v chladničce a mrazničce

• energetická třída A++ – skvělé výsledky při 
nižších provozních nákladech

• v mrazicí zásuvce SpacePlus® máte 
dokonalý přehled

• inteligentní systém FreeStore® umožňuje 
ukládat čerstvé potraviny kdekoliv

• čistá kapacita mrazničky: 92 l
• čistá kapacita chladničky: 226 l
• hladina hluku: pouze 43 dB
• automatické odmrazování mrazničky
• automatické odmrazování chladničky
• ventilátor pro cirkulaci vzduchu zajišťuje 

rovnoměrnou teplotu
• funkce Nákup rychle zajistí požadovanou 

teplotu v chladničce
• funkce Rychlé zmrazení s automatickým 

návratem k normálnímu nastavení
• LCD displej na dveřích chladničky
• osvětlení chladničky: interní LED | po straně
• poličky chladničky: 2 s plnou šířkou, 

skleněné s lištou
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
• poličky mrazničky: 2 skleněné
• zásuvky mrazničky: 2 s plnou šířkou,  

1 s poloviční hloubkou, průhledný plast
• zásuvky chladničky: 2 poloviční šíře, extra 

hluboké, extra vysoké, průhledný plast
• speciální držák pro stabilní uložení láhví 

v dveřní přihrádce

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

Technické údaje

Cena: 16 490 Kč

SHOPPING

TWINTECH® TWINTECH®

Kombinace s mrazničkou dole

EN3453MOW

Vlastnosti

• beznámrazová technologie Electrolux 
TwinTech® s funkcí FreeStore®: optimální 
vlhkost v chladničce a mrazničce

• energetická třída A++ – skvělé výsledky při 
nižších provozních nákladech

• v mrazicí zásuvce SpacePlus® máte 
dokonalý přehled

• inteligentní systém FreeStore® umožňuje 
ukládat čerstvé potraviny kdekoliv

• čistá kapacita mrazničky: 92 l
• čistá kapacita chladničky: 226 l
• hladina hluku: pouze 43 dB
• automatické odmrazování mrazničky
• automatické odmrazování chladničky
• ventilátor pro cirkulaci vzduchu zajišťuje 

rovnoměrnou teplotu
• funkce Nákup rychle zajistí požadovanou 

teplotu v chladničce
• funkce Rychlé zmrazení s automatickým 

návratem k normálnímu nastavení
• osvětlení chladničky: interní LED | po straně
• poličky chladničky: 2 s plnou šířkou, 

skleněné s lištou
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
• poličky mrazničky: 2 skleněné
• zásuvky mrazničky: 2 s plnou šířkou,  

1 s poloviční hloubkou, průhledný plast
• zásuvky chladničky: 2 poloviční šíře, extra 

hluboké, extra vysoké, průhledný plast
• speciální držák pro stabilní uložení láhví 

v dveřní přihrádce

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

Technické údaje

Cena: 14 990 Kč

SHOPPING

Kombinace s mrazničkou dole

EN3853MOW

Vlastnosti

• energetická třída A++ – skvělé výsledky při 
nižších provozních nákladech

• uvnitř mrazicí zásuvky SpacePlus® vidíte vše
• inteligentní systém FreeStore®: svoboda pro 

ukládání čerstvých potravin kdekoli
• kvalitní a moderní LED osvětlení
• stojan na láhve nabízí úsporné uložení pěti 

láhví
• čistá kapacita mrazničky: 92 l
• čistá kapacita chladničky: 265 l
• hladina hluku: pouze 43 dB
• automatické odmrazování mrazničky
• automatické odmrazování chladničky
• ventilátor pro cirkulaci vzduchu zajišťuje 

rovnoměrnou teplotu
• funkce Nákup rychle zajistí požadovanou 

teplotu v chladničce
• funkce Rychlé zmrazení s automatickým 

návratem k normálnímu nastavení
• zvukový a vizuální alarm vysoké teploty
• osvětlení chladničky: integrované v ovládání
• poličky chladničky: 3 s plnou šířkou, 

skleněné s lištou
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
• poličky mrazničky: 2 skleněné
• zásuvky mrazničky: 2 s plnou šířkou, 

1 s poloviční hloubkou, průhledný plast
• zásuvky chladničky: 2 s poloviční šířkou, 

extra hluboké, extra vysoké, průhledný plast
• umístění dveřních zámků: vpravo, 

zaměnitelné doleva
• nastavitelné nožičky pro větší stabilitu

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

Technické údaje

Cena: 15 990 Kč

SHOPPING
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Chlazení Kombinace s mrazničkou FrostFree dole

Kombinace s mrazničkou dole

ENF2440AOX

Vlastnosti

• model energetické třídy A+ se zcela 
beznámrazovým systémem

• spousta místa pro dlouhé okurky a lilky
• barva nerezové oceli doplní design vaší 

kuchyně
• čistá kapacita mrazničky: 59 l
• čistá kapacita chladničky: 165 l
• hladina hluku: pouze 45 dB
• automatické odmrazování mrazničky
• automatické odmrazování chladničky
• mechanické ovládání teploty
• osvětlení chladničky: 1 interní žárovka
• poličky chladničky: 3 s plnou šířkou, 

skleněné s lištou
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
• zásuvky mrazničky: 2 + 1 s plnou šířkou, 

průhledný plast
• zásuvky chladničky: 1 s plnou šířkou, 

průhledný plast
• umístění dveřních zámků: vpravo, 

zaměnitelné doleva
• nastavitelné nožičky pro větší stabilitu
• chladnička s mrazničkou – barva/

vyhotovení: šedá a nerezové dveře 
s ochranou proti otiskům

Rozměry V x Š x H (mm)
1687 x 558 x 613

Technické údaje

Cena: 9 790 Kč

Kombinace s mrazničkou dole

ENF2440AOW

Vlastnosti

• beznámrazový systém FrostFree odstraňuje 
potřebu odmrazování

• spousta místa pro dlouhé okurky a lilky
• čistá kapacita mrazničky: 59 l
• čistá kapacita chladničky: 165 l
• hladina hluku: pouze 45 dB
• automatické odmrazování mrazničky
• automatické odmrazování chladničky
• mechanické ovládání teploty
• osvětlení chladničky: 1 interní žárovka
• poličky chladničky: 3 s plnou šířkou, 

skleněné s lištou
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
• zásuvky mrazničky: 2 + 1 s plnou šířkou, 

průhledný plast
• zásuvky chladničky: 1 s plnou šířkou, 

průhledný plast
• umístění dveřních zámků: vpravo, 

zaměnitelné doleva
• nastavitelné nožičky pro větší stabilitu
• chladnička s mrazničkou – barva/

vyhotovení: bílá

Rozměry V x Š x H (mm)
1687 x 558 x 613

Technické údaje

Cena: 8 950 Kč
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Chlazení Kombinace s mrazničkou dole

Kombinace s mrazničkou dole

EN3611OOX

Vlastnosti

• flexibilita při ukládání čerstvých potravin
• kvalitní a moderní LED osvětlení
• stojan na láhve nabízí úsporné uložení pěti 

láhví
• čistá kapacita mrazničky: 111 l
• čistá kapacita chladničky: 226 l
• velmi tichý: pouze 40 dB
• automatické odmrazování chladničky
• ventilátor pro cirkulaci vzduchu zajišťuje 

rovnoměrnou teplotu
• mechanické ovládání teploty
• osvětlení chladničky: integrované v ovládání 

| interní LED
• poličky chladničky: 2 s plnou šířkou, 

skleněné s lištou
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
• poličky mrazničky: 2 skleněné
• zásuvky mrazničky: 2 s plnou šířkou, 

1 s poloviční hloubkou, průhledný plast
• zásuvky chladničky: 2 s poloviční šířkou, 

extra hluboké, extra vysoké, průhledný plast
• umístění dveřních zámků: vpravo, 

zaměnitelné doleva
• nastavitelné nožičky pro větší stabilitu
• další vybavení mrazničky: škrabka na led
• chladnička s mrazničkou – barva/

vyhotovení: šedá a nerezové dveře 
s ochranou proti otiskům

• technologie zchlazování: statické LowFrost, 
redukce tvorby námrazy

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

Technické údaje

Kombinace s mrazničkou dole

EN3611OOW

Vlastnosti

• flexibilita při ukládání čerstvých potravin
• kvalitní a moderní LED osvětlení
• stojan na láhve nabízí úsporné uložení pěti 

láhví
• čistá kapacita mrazničky: 111 l
• čistá kapacita chladničky: 226 l
• velmi tichý: pouze 40 dB
• automatické odmrazování chladničky
• ventilátor pro cirkulaci vzduchu zajišťuje 

rovnoměrnou teplotu
• mechanické ovládání teploty
• osvětlení chladničky: integrované v ovládání
• poličky chladničky: 2 s plnou šířkou, 

skleněné s lištou
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
• poličky mrazničky: 2 skleněné
• zásuvky mrazničky: 2 s plnou šířkou, 

1 s poloviční hloubkou, průhledný plast
• zásuvky chladničky: 2 s poloviční šířkou, 

extra hluboké, extra vysoké, průhledný plast
• umístění dveřních zámků: vpravo, 

zaměnitelné doleva
• nastavitelné nožičky pro větší stabilitu
• další vybavení mrazničky: škrabka na led
• chladnička s mrazničkou – barva/

vyhotovení: bílá
• technologie zchlazování: statické LowFrost, 

redukce tvorby námrazy

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

Technické údaje

Kombinace s mrazničkou dole

EN3601MOX

Vlastnosti

• flexibilita při ukládání čerstvých potravin
• kvalitní a moderní LED osvětlení
• stojan na láhve nabízí úsporné uložení pěti 

láhví
• dveře z nerezové oceli, úprava proti otiskům 

prstů zajišťuje snadné čištění
• čistá kapacita mrazničky: 111 l
• čistá kapacita chladničky: 226 l
• velmi tichý: pouze 40 dB
• automatické odmrazování chladničky
• mechanické ovládání teploty
• osvětlení chladničky: integrované v ovládání
• poličky chladničky: 2 s plnou šířkou, 

skleněné s lištou
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
• poličky mrazničky: 2 skleněné
• zásuvky mrazničky: 2 s plnou šířkou, 

1 s poloviční hloubkou, průhledný plast
• zásuvky chladničky: 2 s poloviční šířkou, 

extra hluboké, extra vysoké, průhledný plast
• umístění dveřních zámků: vpravo, 

zaměnitelné doleva
• nastavitelné nožičky pro větší stabilitu
• další vybavení mrazničky: škrabka na led
• chladnička s mrazničkou – barva/

vyhotovení: šedá a nerezové dveře 
s ochranou proti otiskům

• technologie zchlazování: statické LowFrost, 
redukce tvorby námrazy

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

Technické údaje

Cena: 13 490 KčCena: 17 990 Kč Cena: 16 990 Kč
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Kombinace s mrazničkou dole

EN3613MOX

Vlastnosti

• energetická třída A++ – skvělé výsledky při 
nižších provozních nákladech

• inteligentní systém FreeStore®: svoboda pro 
ukládání čerstvých potravin kdekoli

• dvě extra vysoké, extra hluboké zásuvky 
pro třídění čerstvých potravin

• kvalitní a moderní LED osvětlení
• čistá kapacita mrazničky: 111 l
• čistá kapacita chladničky: 226 l
• velmi tichý: pouze 40 dB
• automatické odmrazování chladničky
• ventilátor pro cirkulaci vzduchu zajišťuje 

rovnoměrnou teplotu
• mechanické ovládání teploty
• osvětlení chladničky: integrované v ovládání
• poličky chladničky: 2 s plnou šířkou, 

skleněné s lištou
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
• poličky mrazničky: 2 skleněné
• zásuvky mrazničky: 2 s plnou šířkou,  

1 s poloviční hloubkou, průhledný plast
• zásuvky chladničky: 2 poloviční šíře, 

průhledný plast
• speciální držák pro stabilní uložení láhví 

v dveřní přihrádce
• umístění dveřních zámků: vpravo, 

zaměnitelné doleva
• nastavitelné nožičky pro větší stabilitu
• další vybavení mrazničky: škrabka na led
• chladnička s mrazničkou – barva/

vyhotovení: šedá a nerezové dveře 
s ochranou proti otiskům

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

Technické údaje

Kombinace s mrazničkou dole

EN3613MOW

Vlastnosti

• energetická třída A++ – skvělé výsledky při 
nižších provozních nákladech

• inteligentní systém FreeStore®: svoboda pro 
ukládání čerstvých potravin kdekoli

• dvě extra vysoké, extra hluboké zásuvky 
pro třídění čerstvých potravin

• kvalitní a moderní LED osvětlení
• čistá kapacita mrazničky: 111 l
• čistá kapacita chladničky: 226 l
• velmi tichý: pouze 40 dB
• automatické odmrazování chladničky
• ventilátor pro cirkulaci vzduchu zajišťuje 

rovnoměrnou teplotu
• mechanické ovládání teploty
• osvětlení chladničky: integrované v ovládání
• poličky chladničky: 2 s plnou šířkou, 

skleněné s lištou
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
• poličky mrazničky: 2 skleněné
• zásuvky mrazničky: 2 s plnou šířkou,  

1 s poloviční hloubkou, průhledný plast
• zásuvky chladničky: 2 poloviční šíře, 

průhledný plast
• speciální držák pro stabilní uložení láhví 

v dveřní přihrádce
• umístění dveřních zámků: vpravo, 

zaměnitelné doleva
• nastavitelné nožičky pro větší stabilitu
• další vybavení mrazničky: škrabka na led
• chladnička s mrazničkou – barva/

vyhotovení: bílá

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

Technické údaje

Kombinace s mrazničkou dole

EN3601MOW

Vlastnosti

• flexibilita při ukládání čerstvých potravin
• kvalitní a moderní LED osvětlení
• stojan na láhve nabízí úsporné uložení pěti 

láhví
• čistá kapacita mrazničky: 111 l
• čistá kapacita chladničky: 226 l
• velmi tichý: pouze 40 dB
• automatické odmrazování chladničky
• mechanické ovládání teploty
• osvětlení chladničky: integrované v ovládání
• poličky chladničky: 2 s plnou šířkou, 

skleněné s lištou
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
• poličky mrazničky: 2 skleněné
• zásuvky mrazničky: 2 s plnou šířkou, 

1 s poloviční hloubkou, průhledný plast
• zásuvky chladničky: 2 s poloviční šířkou, 

extra hluboké, extra vysoké, průhledný plast
• umístění dveřních zámků: vpravo, 

zaměnitelné doleva
• nastavitelné nožičky pro větší stabilitu
• další vybavení mrazničky: škrabka na led
• chladnička s mrazničkou – barva/

vyhotovení: bílá
• technologie zchlazování: statické LowFrost, 

redukce tvorby námrazy

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

Technické údaje

Cena: 12 990 Kč Cena: 12 490 KčCena: 13 490 Kč
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Kombinace s mrazničkou dole

EN3201MOX

Vlastnosti

• flexibilita při ukládání čerstvých potravin
• kvalitní a moderní LED osvětlení
• stojan na láhve nabízí úsporné uložení pěti 

láhví
• dveře z nerezové oceli, úprava proti otiskům 

prstů zajišťuje snadné čištění
• čistá kapacita mrazničky: 111 l
• čistá kapacita chladničky: 198 l
• velmi tichý: pouze 40 dB
• automatické odmrazování chladničky
• mechanické ovládání teploty
• osvětlení chladničky: integrované v ovládání
• poličky chladničky: 2 s plnou šířkou, 

skleněné s lištou
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
• poličky mrazničky: 2 skleněné
• zásuvky mrazničky: 2 s plnou šířkou, 

1 s poloviční hloubkou, průhledný plast
• zásuvky chladničky: 2 s poloviční šířkou, 

průhledný plast
• umístění dveřních zámků: vpravo, 

zaměnitelné doleva
• nastavitelné nožičky pro větší stabilitu
• další vybavení mrazničky: škrabka na led
• chladnička s mrazničkou – barva/

vyhotovení: šedá a nerezové dveře 
s ochranou proti otiskům

• technologie zchlazování: statické LowFrost, 
redukce tvorby námrazy

Rozměry V x Š x H (mm)
1745 x 595 x 647

Technické údaje

Kombinace s mrazničkou dole

EN3201MOW

Vlastnosti

• flexibilita při ukládání čerstvých potravin
• kvalitní a moderní LED osvětlení
• stojan na láhve nabízí úsporné uložení pěti 

láhví
• čistá kapacita mrazničky: 111 l
• čistá kapacita chladničky: 198 l
• velmi tichý: pouze 40 dB
• automatické odmrazování chladničky
• mechanické ovládání teploty
• osvětlení chladničky: integrované v ovládání
• poličky chladničky: 2 s plnou šířkou, 

skleněné s lištou
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
• poličky mrazničky: 2 skleněné
• zásuvky mrazničky: 2 s plnou šířkou, 

1 s poloviční hloubkou, průhledný plast
• zásuvky chladničky: 2 s poloviční šířkou, 

průhledný plast
• umístění dveřních zámků: vpravo, 

zaměnitelné doleva
• nastavitelné nožičky pro větší stabilitu
• další vybavení mrazničky: škrabka na led
• chladnička s mrazničkou – barva/

vyhotovení: bílá
• technologie zchlazování: statické LowFrost, 

redukce tvorby námrazy

Rozměry V x Š x H (mm)
1745 x 595 x 647

Technické údaje

Chlazení Kombinace s mrazničkou dole

Kombinace s mrazničkou dole

EN2400AOX

Vlastnosti

• flexibilita při ukládání čerstvých potravin
• barva nerezové oceli doplní design vaší 

kuchyně
• čistá kapacita mrazničky: 61 l
• čistá kapacita chladničky: 164 l
• hladina hluku: pouze 41 dB
• automatické odmrazování chladničky
• mechanické ovládání teploty
• osvětlení chladničky: LED žárovka
• poličky chladničky: 2 s plnou šířkou, 

skleněné s lištou a 1 držák na láhve
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
• poličky mrazničky: 1 výparník
• zásuvky mrazničky: 1 s plnou šířkou, 

1 s poloviční hloubkou, průhledný plast
• zásuvky chladničky: 2 s poloviční šířkou, 

průhledný plast
• speciální držák pro stabilní uložení láhví 

v dveřní přihrádce
• umístění dveřních zámků: vpravo, 

zaměnitelné doleva
• nastavitelné nožičky pro větší stabilitu
• další vybavení mrazničky: škrabka na led
• chladnička s mrazničkou – barva/

vyhotovení: šedá a nerezové dveře 
s ochranou proti otiskům

• technologie zchlazování: statické

Rozměry V x Š x H (mm)
1540 x 600 x 609

Technické údaje

Cena: 9 890 KčCena: 12 990 Kč Cena: 11 990 Kč
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Kombinace s mrazničkou dole

EN2401AOW

Vlastnosti

• flexibilita při ukládání čerstvých potravin
• SpacePlus®: největší vnitřní prostor při 

standardních vnějších rozměrech
• čistá kapacita mrazničky: 61 l
• čistá kapacita chladničky: 164 l
• hladina hluku: pouze 41 dB
• automatické odmrazování chladničky
• mechanické ovládání teploty
• osvětlení chladničky: LED žárovka
• poličky chladničky: 2 s plnou šířkou, 

skleněné s lištou a 1 držák na láhve
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
• poličky mrazničky: 1 výparník
• zásuvky mrazničky: 1 s plnou šířkou, 

1 s poloviční hloubkou, průhledný plast
• zásuvky chladničky: 2 s poloviční šířkou, 

průhledný plast
• speciální držák pro stabilní uložení láhví 

v dveřní přihrádce
• umístění dveřních zámků: vpravo, 

zaměnitelné doleva
• nastavitelné nožičky pro větší stabilitu
• další vybavení mrazničky: škrabka na led
• chladnička s mrazničkou – barva/

vyhotovení: bílá
• technologie zchlazování: statické

Rozměry V x Š x H (mm)
1540 x 600 x 609

Technické údaje

Cena: 9 690 Kč

Kombinace s mrazničkou dole

EN2400AOW

Vlastnosti

• flexibilita při ukládání čerstvých potravin
• funkce Rychlé zmrazení zachovává vitamíny, 

texturu i chuť potravin
• čistá kapacita mrazničky: 61 l
• čistá kapacita chladničky: 164 l
• hladina hluku: pouze 41 dB
• automatické odmrazování chladničky
• mechanické ovládání teploty
• osvětlení chladničky: LED žárovka
• poličky chladničky: 2 s plnou šířkou, 

skleněné s lištou a 1 držák na láhve
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
• poličky mrazničky: 1 výparník
• zásuvky mrazničky: 1 s plnou šířkou, 

1 s poloviční hloubkou, průhledný plast
• zásuvky chladničky: 2 s poloviční šířkou, 

průhledný plast
• speciální držák pro stabilní uložení láhví 

v dveřní přihrádce
• umístění dveřních zámků: vpravo, 

zaměnitelné doleva
• nastavitelné nožičky pro větší stabilitu
• další vybavení mrazničky: škrabka na led
• chladnička s mrazničkou – barva/

vyhotovení: bílá
• technologie zchlazování: statické

Rozměry V x Š x H (mm)
1540 x 600 x 609

Technické údaje

Cena: 8 690 Kč

Kombinace s mrazničkou dole

ENF2700AOW

Vlastnosti

• spousta místa pro dlouhé okurky a lilky
• čistá kapacita mrazničky: 61 l
• čistá kapacita chladničky: 176 l
• hladina hluku: pouze 43 dB
• automatické odmrazování chladničky
• osvětlení chladničky: 1 interní
• poličky chladničky: 3 s plnou šířkou, 

skleněné s lištou
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
• zásuvky mrazničky: 2 + 1 s plnou šířkou, 

průhledný plast
• zásuvky chladničky: 1 s plnou šířkou, 

průhledný plast
• umístění dveřních zámků: vpravo, 

zaměnitelné doleva
• nastavitelné nožičky pro větší stabilitu
• chladnička s mrazničkou – barva/

vyhotovení: bílá
• technologie zchlazování: statické

Rozměry V x Š x H (mm)
1687 x 558 x 603

Technické údaje

Cena: 8 190 Kč
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Chlazení Kombinace s mrazničkou nahoře

Kombinace s mrazničkou nahoře

EJ2801AOX2

Vlastnosti

• skvělé místo pro zmrazení často 
používaných potravin

• nové police, které odstranily omezení pro 
uskladňování potravin

• čistá kapacita mrazničky: 50 l
• čistá kapacita chladničky: 215 l
• velmi tichý: pouze 40 dB
• automatické odmrazování chladničky
• mechanické ovládání teploty
• osvětlení chladničky: 1 žárovka
• poličky chladničky: 3 s plnou šířkou, 

skleněné s lištou
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
• poličky mrazničky: 1 drátěná
• zásuvky chladničky: 1 s plnou šířkou, 

průhledný plast
• umístění dveřních zámků: vpravo, 

zaměnitelné doleva
• nastavitelné nožičky pro větší stabilitu
• chladnička s mrazničkou – barva/

vyhotovení: stříbrná | dvířka z nerezové oceli 
s ochranou proti otiskům

• technologie zchlazování: statické

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

Technické údaje

Cena: 9 490 Kč

Kombinace s mrazničkou nahoře

EJ2302AOX2

Vlastnosti

• nové police, které odstranily omezení pro 
uskladňování potravin

• dveře z nerezové oceli, úprava proti otiskům 
prstů zajišťuje snadné čištění

• SpacePlus®: největší vnitřní prostor při 
standardních vnějších rozměrech

• skvělé místo pro zmrazení často 
používaných potravin

• čistá kapacita mrazničky: 44 l
• čistá kapacita chladničky: 184 l
• velmi tichý: pouze 40 dB
• automatické odmrazování chladničky
• mechanické ovládání teploty
• osvětlení chladničky: 1 žárovka
• poličky chladničky: 3 s plnou šířkou, 

skleněné s lištou
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
• poličky mrazničky: 1 drátěná
• zásuvky chladničky: 1 s plnou šířkou, 

průhledný plast
• umístění dveřních zámků: vpravo, 

zaměnitelné doleva
• nastavitelné nožičky pro větší stabilitu
• chladnička s mrazničkou – barva/

vyhotovení: stříbrná | dvířka z nerezové oceli 
s ochranou proti otiskům

• technologie zchlazování: statické

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

Technické údaje

Cena: 10 270 Kč

Kombinace s mrazničkou nahoře

EJ2301AOX2

Vlastnosti

• skvělé místo pro zmrazení často 
používaných potravin

• čistá kapacita mrazničky: 44 l
• čistá kapacita chladničky: 184 l
• velmi tichý: pouze 40 dB
• automatické odmrazování chladničky
• mechanické ovládání teploty
• osvětlení chladničky: 1 žárovka
• poličky chladničky: 3 s plnou šířkou, 

skleněné s lištou
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
• poličky mrazničky: 1 drátěná
• zásuvky chladničky: 1 s plnou šířkou, 

průhledný plast
• umístění dveřních zámků: vpravo, 

zaměnitelné doleva
• nastavitelné nožičky pro větší stabilitu
• chladnička s mrazničkou – barva/

vyhotovení: stříbrná | dvířka z nerezové oceli 
s ochranou proti otiskům

• technologie zchlazování: statické

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

Technické údaje

Cena: 9 620 Kč
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Kombinace s mrazničkou nahoře

EJ2801AOW2

Vlastnosti

• skvělé místo pro zmrazení často 
používaných potravin

• nové police, které odstranily omezení pro 
uskladňování potravin

• čistá kapacita mrazničky: 50 l
• čistá kapacita chladničky: 215 l
• velmi tichý: pouze 40 dB
• automatické odmrazování chladničky
• mechanické ovládání teploty
• osvětlení chladničky: 1 žárovka
• poličky chladničky: 3 s plnou šířkou, 

skleněné s lištou
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
• poličky mrazničky: 1 drátěná
• zásuvky chladničky: 1 s plnou šířkou, 

průhledný plast
• umístění dveřních zámků: vpravo, 

zaměnitelné doleva
• nastavitelné nožičky pro větší stabilitu
• chladnička s mrazničkou – barva/

vyhotovení: bílá
• technologie zchlazování: statické

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

Technické údaje

Kombinace s mrazničkou nahoře

EJ2302AOW2

Vlastnosti

• energetická třída A++ – skvělé výsledky při 
nižších provozních nákladech

• nové police, které odstranily omezení pro 
uskladňování potravin

• SpacePlus®: největší vnitřní prostor při 
standardních vnějších rozměrech

• skvělé místo pro uchování zmrazených 
potravin, které používáte často

• čistá kapacita mrazničky: 44 l
• čistá kapacita chladničky: 184 l
• velmi tichý: pouze 40 dB
• automatické odmrazování chladničky
• mechanické ovládání teploty
• osvětlení chladničky: 1 žárovka
• poličky chladničky: 3 s plnou šířkou, 

skleněné s lištou
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
• poličky mrazničky: 1 drátěná
• zásuvky chladničky: 1 s plnou šířkou, 

průhledný plast
• umístění dveřních zámků: vpravo, 

zaměnitelné doleva
• nastavitelné nožičky pro větší stabilitu
• chladnička s mrazničkou – barva/

vyhotovení: bílá
• technologie zchlazování: statické

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

Technické údaje

Kombinace s mrazničkou nahoře

EJ2301AOW2

Vlastnosti

• nové police, které odstranily omezení pro 
uskladňování potravin

• skvělé místo pro zmrazení často 
používaných potravin

• čistá kapacita mrazničky: 44 l
• čistá kapacita chladničky: 184 l
• velmi tichý: pouze 40 dB
• automatické odmrazování chladničky
• mechanické ovládání teploty
• osvětlení chladničky: 1 žárovka
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
• poličky mrazničky: 1 drátěná
• zásuvky chladničky: 1 s plnou šířkou, 

průhledný plast
• umístění dveřních zámků: vpravo, 

zaměnitelné doleva
• nastavitelné nožičky pro větší stabilitu
• chladnička s mrazničkou – barva/

vyhotovení: bílá
• technologie zchlazování: statické

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

Technické údaje

Cena: 9 450 Kč Cena: 8 650 KčCena: 8 990 Kč
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Chlazení Kombinace s mrazničkou nahoře

Kombinace s mrazničkou nahoře

EJ1800AOW

Vlastnosti

• čistá kapacita mrazničky: 41 l
• čistá kapacita chladničky: 132 l
• velmi tichý: pouze 40 dB
• automatické odmrazování chladničky
• mechanické ovládání teploty
• osvětlení chladničky: interní, 1 žárovka
• poličky chladničky: 2 s plnou šířkou, 

skleněné s lištou
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
• poličky mrazničky: 1 drátěná
• zásuvky chladničky: 1 s plnou šířkou, 

průhledný plast
• umístění dveřních zámků: vpravo, 

zaměnitelné doleva
• nastavitelné nožičky pro větší stabilitu
• chladnička s mrazničkou – barva/

vyhotovení: bílá
• technologie zchlazování: statické

Rozměry V x Š x H (mm)
1209 x 496 x 606

Technické údaje

Kombinace s mrazničkou nahoře

EJ1800ADW

Vlastnosti

• nové police, které odstranily omezení pro 
uskladňování potravin 

• čistá kapacita mrazničky: 41 l
• čistá kapacita chladničky: 132 l
• velmi tichý: pouze 40 dB
• automatické odmrazování chladničky
• mechanické ovládání teploty
• osvětlení chladničky: interní, 1 žárovka
• poličky chladničky: 2 s plnou šířkou, 

skleněné s lištou
• poličky mrazničky: 1 drátěná
• zásuvky chladničky: 1 s plnou šířkou, 

průhledný plast
• umístění dveřních zámků: vpravo, 

zaměnitelné doleva
• nastavitelné nožičky pro větší stabilitu
• chladnička s mrazničkou – barva/

vyhotovení: bílá
• technologie zchlazování: statické

Rozměry V x Š x H (mm)
1209 x 496 x 606

Technické údaje

Cena: 7 560 Kč Cena: 7 560 Kč
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Chlazení Monoklimatické chladničky

SHOPPING

Výhody/Funkce

Špičkové chlazení při nízké spotřebě 
energie
Tento spotřebič zařazený v energetické třídě 
A++ kombinuje excelentní výkon s velmi 
nízkými nároky na elektrickou energii.

Perfektně zapadne do moderní kuchyně
Tento nerezový spotřebič se zářivým 
povrchem perfektně ladí s interiérem vaší 
kuchyně.

Možnost ukládat jakékoliv potraviny na 
jakékoliv police
Pro možnost ukládat jakékoliv potraviny na 
jakékoliv police je tato chladnička vybavena 
technologií MultiFlow. Potraviny zůstanou 
čerstvé a plné chuti až do příštího týdenního 
nákupu.

Rychlé a zaručené chlazení chladničky 
pomocí funkce Nakupování
Funkce Nakupování rychle zchladí vaši 
chladničku po delším otevřením dvířek – 
např. když vybalujete týdenní nákup.

• čistá kapacita chladicího prostoru: 381 l
• velmi tichý: pouze 40 dB
• automatické odmrazování chladicí přihrádky
• funkce Dovolená pro minimalizaci spotřeby 

a ochranu proti pachům a plísním během 
dovolené

• vnější elektronické ovládání s displejem LCD 
na dvířkách spotřebiče

• zvukový a světelný alarm déle otevřených/
nedovřených dveří

• poličky chladničky: 3 s plnou šířkou, 
skleněné s lištou

• speciální police pro chlazení láhví
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
• osvětlení chladničky: ve stropě | interní LED
• barva/design chladničky: stříbrná a dveře 

nerez ocel s ochranou proti otiskům
• umístění dveřních závěsů: vpravo, 

zaměnitelné doleva
• nožičky: nastavitelné | zadní pevné válečky
• dynamické chlazení vzduchu pro optimální 

uskladnění potravin v celé chladničce
• ryby a maso si zachovají svěžest až dvakrát 

déle
• přírodní filtr TasteGuard® odstraňuje 

nežádoucí aroma a nepříjemné pachy

Chladnička

ERF4162AOX

Technické údaje

Rozměry V x Š x H (mm)
1859 x 595 x 668

Cena: 18 250 Kč
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Chladnička

ERF4162AOW

Vlastnosti

• energetická třída A++ znamená vynikající 
účinnost a nízké provozní náklady

• ryby a maso si zachovají svěžest až dvakrát 
déle

• přírodní filtr TasteGuard® odstraňuje 
nežádoucí aroma a nepříjemné pachy

• technologie MultiFlow – potraviny zůstávají 
čerstvé a plné chuti, kamkoliv je umístíte

• podívejte se do každého koutu chladničky 
s moderním LED osvětlením

• čistá kapacita chladicího prostoru: 381 l
• velmi tichý: pouze 40 dB
• automatické odmrazování chladicí přihrádky
• funkce Dovolená pro minimalizaci spotřeby 

a ochranu proti pachům a plísním během 
dovolené

• funkce Nakupování rychle zchladí vaši 
chladničku po delším otevřením dvířek

• vnější elektronické ovládání s displejem LCD 
na dvířkách spotřebiče

• zvukový a světelný alarm déle otevřených/
nedovřených dveří

• poličky chladničky: 3 s plnou šířkou, 
skleněné s lištou

• speciální police pro chlazení láhví
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
• osvětlení chladničky: ve stropě | interní LED
• barva/design chladničky: bílá
• umístění dveřních závěsů: vpravo, 

zaměnitelné doleva
• nožičky: nastavitelné | zadní pevné válečky
• dynamické chlazení vzduchu pro optimální 

uskladnění potravin v celé chladničce

Rozměry V x Š x H (mm)
1859 x 595 x 668

Technické údaje

Cena: 17 490 Kč

SHOPPING

Chladnička

ERF3301AOX

Vlastnosti

• funkce Nakupování – snímače rychle 
přizpůsobí optimální teplotu chlazení

• spousta místa pro dlouhé salátové okurky
• stojan na láhve nabízí úsporné uložení pěti 

láhví
• režim EcoMode nabízí nejúspornější 

způsob, jak uchovávat vaše zmrazené 
potraviny

• využitelná kapacita chladicího prostoru: 
320 l

• velmi tichý: pouze 39 dB
• automatické odmrazování chladicí přihrádky
• funkce Dovolená pro minimalizaci spotřeby 

a ochranu proti pachům a plísním během 
dovolené

• funkce Nákup rychle zajistí požadovanou 
teplotu

• elektronická kontrola teploty s LCD 
displejem

• zvukový a světelný alarm déle otevřených/
nedovřených dveří

• poličky chladničky: 4 s plnou šířkou, 
skleněné s lištou

• speciální police pro chlazení láhví
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
• osvětlení chladničky: LED žárovka
• barva/design chladničky: stříbrná | dvířka 

z nerezové oceli s ochranou proti otiskům
• umístění dveřních závěsů: vpravo, 

zaměnitelné doleva
• nožičky: nastavitelné | zadní pevné válečky

Rozměry V x Š x H (mm)
1544 x 595 x 668

Technické údaje

Chladnička

ERF3301AOW

Vlastnosti

• funkce Nakupování – snímače rychle 
přizpůsobí optimální teplotu chlazení

• spousta místa pro dlouhé salátové okurky
• stojan na láhve nabízí úsporné uložení pěti 

láhví
• využitelná kapacita chladicího prostoru: 

320 l
• velmi tichý: pouze 39 dB
• automatické odmrazování chladicí přihrádky
• funkce Dovolená pro minimalizaci spotřeby 

a ochranu proti pachům a plísním během 
dovolené

• funkce Nákup rychle zajistí požadovanou 
teplotu

• elektronická kontrola teploty s LCD 
displejem

• zvukový a světelný alarm déle otevřených/
nedovřených dveří

• poličky chladničky: 4 s plnou šířkou, 
skleněné s lištou

• speciální police pro chlazení láhví
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
• osvětlení chladničky: LED žárovka
• barva/design chladničky: bílá
• umístění dveřních závěsů: vpravo, 

zaměnitelné doleva
• nožičky: nastavitelné | zadní pevné válečky

Rozměry V x Š x H (mm)
1544 x 595 x 668

Technické údaje

Cena: 12 110 Kč Cena: 10 800 Kč

SHOPPING SHOPPING
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Chlazení Monoklimatické chladničky/ Chladničky s mrazicím boxem

Chladnička

ERT1601AOW3

Vlastnosti

• SpacePlus®: největší vnitřní prostor při 
standardních vnějších rozměrech

• spousta místa pro dlouhé salátové okurky
• čistá kapacita chladicího prostoru: 153 l
• velmi tichý: pouze 38 dB
• automatické odmrazování chladicí přihrádky
• mechanické ovládání teploty
• poličky chladničky: 2 s plnou šířkou, 

skleněné s lištou
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
• osvětlení chladničky: 1 interní žárovka
• barva/design chladničky: bílá
• umístění dveřních závěsů: vpravo, 

zaměnitelné doleva
• nožičky: přední (nastavitelné)

Rozměry V x Š x H (mm)
850 x 550 x 612

Technické údaje

Chladnička

ERF2504AOW

Vlastnosti

• spousta místa pro dlouhé salátové okurky
• využitelná kapacita chladicího prostoru: 

240 l
• velmi tichý: pouze 38 dB
• automatické odmrazování chladicí přihrádky
• mechanické ovládání teploty
• poličky chladničky: 4 s plnou šířkou, 

skleněné s obrubou vpředu a vzadu
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
• osvětlení chladničky: 1 interní žárovka
• barva/design chladničky: bílá
• umístění dveřních závěsů: vpravo, 

zaměnitelné doleva
• nožičky: nastavitelné

Rozměry V x Š x H (mm)
1250 x 550 x 612

Technické údaje

Cena: 7 250 KčCena: 8 750 Kč

Chladnička s mrazicím boxem

ERF2404FOW

Vlastnosti

• skvělé místo pro dlouhodobé zmrazení 
potravin

• spousta místa pro dlouhé salátové okurky
• využitelná kapacita chladicího prostoru: 

214 l
• využitelná kapacita mrazicího prostoru: 18 l
• typ mrazicí přihrádky – počet hvězdiček: ****
• velmi tichý: pouze 40 dB
• automatické odmrazování chladicí přihrádky
• mechanické ovládání teploty
• poličky chladničky: 3 s plnou šířkou, 

skleněné s lištou
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
• osvětlení chladničky: 1 interní žárovka
• barva/design chladničky: bílá
• umístění dveřních závěsů: vpravo, 

zaměnitelné doleva
• nožičky: přední (nastavitelné)

Rozměry V x Š x H (mm)
1250 x 550 x 612

Technické údaje

Cena: 8 750 Kč
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Chladnička s mrazicím boxem

ERT1501FOW3

Vlastnosti

• SpacePlus®: největší vnitřní prostor při 
standardních vnějších rozměrech

• skvělé místo pro dlouhodobé zmrazení 
potravin

• spousta místa pro dlouhé salátové okurky
• čistá kapacita chladicího prostoru: 118 l
• čistá kapacita mrazicího prostoru: 18 l
• typ mrazicí přihrádky – počet hvězdiček: ****
• velmi tichý: pouze 38 dB
• automatické odmrazování chladicí přihrádky
• mechanické ovládání teploty
• poličky chladničky: 1 s plnou šířkou, 

skleněné s lištou
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
• osvětlení chladničky: 1 interní žárovka
• barva/design chladničky: bílá
• umístění dveřních závěsů: vpravo, 

zaměnitelné doleva
• nožičky: přední (nastavitelné)

Rozměry V x Š x H (mm)
850 x 550 x 612

Technické údaje

Chladnička s mrazicím boxem

ERF1904FOW

Vlastnosti

• skvělé místo pro dlouhodobé zmrazení 
potravin

• spousta místa pro dlouhé salátové okurky
• využitelná kapacita chladicího prostoru: 

166 l
• využitelná kapacita mrazicího prostoru: 18 l
• typ mrazicí přihrádky – počet hvězdiček: ****
• velmi tichý: pouze 40 dB
• automatické odmrazování chladicí přihrádky
• mechanické ovládání teploty
• poličky chladničky: 2 s plnou šířkou, 

skleněné s obrubou vpředu a vzadu
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
• osvětlení chladničky: 1 interní žárovka
• barva/design chladničky: bílá
• umístění dveřních závěsů: vpravo, 

zaměnitelné doleva
• nožičky: přední (nastavitelné)

Rozměry V x Š x H (mm)
1050 x 550 x 612

Technické údaje

Chladnička s mrazicím boxem

ERT1502FOW3

Vlastnosti

• energetická třída A++ znamená vynikající 
účinnost a nízké provozní náklady

• SpacePlus®: největší vnitřní prostor při 
standardních vnějších rozměrech

• skvělé místo pro dlouhodobé zmrazení 
potravin

• spousta místa pro dlouhé salátové okurky
• čistá kapacita chladicího prostoru: 118 l
• čistá kapacita mrazicího prostoru: 18 l
• typ mrazicí přihrádky – počet hvězdiček: ****
• velmi tichý: pouze 38 dB
• automatické odmrazování chladicí přihrádky
• mechanické ovládání teploty
• poličky chladničky: 1 s plnou šířkou, 

skleněné s lištou
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
• osvětlení chladničky: 1 interní žárovka
• barva/design chladničky: bílá
• umístění dveřních závěsů: vpravo, 

zaměnitelné doleva
• nožičky: přední (nastavitelné)

Rozměry V x Š x H (mm)
850 x 550 x 612

Technické údaje

Cena: 8 150 Kč Cena: 7 950 Kč Cena: 7 690 Kč
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TWINTECH®

SHOPPING

Chlazení Americké dvoudveřové kombinace

Výhody/Funkce

Okamžitý přístup ke všem vašim 
nápojům – bez otevírání chladničky
S domácím barem můžete vaši návštěvu 
pohodlně a stylově pohostit. Dvířka lze lehce 
otevřít jediným dotykem, což umožňuje 
okamžitý přístup k vašim nápojům.

Osvěžte vaše hosty pomocí chlazených 
nápojů s ledem
S tímto dávkovačem ledu a chlazené, 
filtrované vody můžete vaše hosty vždy 
osvěžit. Dokáže vyrobit až 120 kostek ledu 
za 24 hodin.

Nezávislá kontrola chladničky 
a mrazničky pouhým dotykem
Pro kontrolu chladničky a mrazničky pouhým 
dotykem prstů je tento model vybaven 
plně elektronickým ovládáním a chlazením 
TwinTech®. Výsledkem je neustálá optimální 
čerstvost.

Smysluplná flexibilita při třídění 
čerstvých potravin
Díky těmto dvěma extra vysokým, extra 
hlubokým zásuvkám na zeleninu můžete 
třídit vaše čerstvé potraviny, jakkoliv 
potřebujete, abyste vše vždy opět rychle 
našli.

• čistá kapacita mrazničky: 179 l
• čistá kapacita chladničky: 348 l
• hladina hluku: pouze 44 dB
• automatické odmrazování mrazničky
• automatické odmrazování chladničky
• funkce Nákup rychle zajistí požadovanou 

teplotu v chladničce
• funkce Rychlé zmrazení s automatickým 

návratem k normálnímu nastavení
• osvětlení mrazničky: LED
• osvětlení chladničky: interní LED
• poličky chladničky: 2 s plnou šířkou, 

skleněné s rámem
• poličky mrazničky: 3 široké skleněné
• zásuvky mrazničky: 2 s plnou šířkou, 

průhledný plast
• zásuvky chladničky: 2 s plnou šířkou, extra 

vysoké, průhledný plast
• zásuvky s teplotou 0 °C: 1 plně průhledná 

plastová
• umístění dveřních zámků: vlevo i vpravo
• chladnička s mrazničkou – barva/

vyhotovení: šedá a nerezové dveře 
s ochranou proti otiskům

• technologie zchlazování: FrostFree

Americká dvoudveřová kombinace

EAL6142BOX

Technické údaje

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

Cena: 43 850 Kč
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Americká dvoudveřová kombinace

EAL6240AOU

Vlastnosti

• elektronické ovládání a chlazení TwinTech® zajišťuje optimální 
čerstvost

• dvě extra vysoké, extra hluboké zásuvky pro třídění čerstvých 
potravin

• energeticky úsporné LED osvětlení obou oddílů s dlouhou životností
• čistá kapacita mrazničky: 204 l
• čistá kapacita chladničky: 373 l
• hladina hluku: pouze 44 dB
• automatické odmrazování mrazničky
• automatické odmrazování chladničky
• funkce Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
• funkce Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normálnímu 

nastavení
• zvukový a vizuální alarm vysoké teploty
• osvětlení mrazničky: LED
• osvětlení chladničky: interní LED
• poličky chladničky: 3 s plnou šířkou, skleněné s rámem
• poličky mrazničky: 4 široké skleněné
• zásuvky mrazničky: 2 s plnou šířkou, průhledný plast
• zásuvky chladničky: 2 s plnou šířkou, extra vysoké, průhledný plast
• umístění dveřních zámků: vlevo i vpravo
• chladnička s mrazničkou – barva/vyhotovení: šedá s nerezovým 

vzhledem a ochranou proti otiskům
• technologie zchlazování: FrostFree

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

Technické údaje

Americká dvoudveřová kombinace

EAL6140WOU

Vlastnosti

• dávkovač ledu a chlazené vody – až 120 kostek za 24 h
• elektronické ovládání a chlazení TwinTech® zajišťuje optimální 

čerstvost
• dvě extra vysoké, extra hluboké zásuvky pro třídění čerstvých 

potravin
• energeticky úsporné LED osvětlení obou oddílů s dlouhou životností
• čistá kapacita mrazničky: 179 l
• funkce Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům 

a plísním během dovolené
• hladina hluku: pouze 44 dB
• automatické odmrazování mrazničky
• automatické odmrazování chladničky
• funkce Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
• funkce Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normálnímu 

nastavení
• osvětlení chladničky: interní LED
• poličky chladničky: 3 s plnou šířkou, skleněné s rámem
• poličky mrazničky: 3 široké skleněné
• zásuvky mrazničky: 2 s plnou šířkou, průhledný plast
• zásuvky chladničky: 2 s plnou šířkou, extra vysoké, průhledný plast
• umístění dveřních zámků: vlevo i vpravo
• chladnička s mrazničkou – barva/vyhotovení: šedá s nerezovým 

vzhledem a ochranou proti otiskům
• technologie zchlazování: FrostFree

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

Technické údaje

Cena: 39 000 Kč Cena: 32 990 Kč

TWINTECH® SHOPPING TWINTECH® SHOPPING
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Chlazení Šuplíkové mrazničky

Šuplíková mraznička

EUF2042AOW

Vlastnosti

• funkce DrinksChill zajišťuje ledově chladné 
nápoje připravené k podávání

• funkce Rychlé zmrazení zachová vzhled 
a vůni jídla a také ochrání i obsah vitamínů

• viditelná výstraha upozorní zvukovým 
signálem na zvyšování teploty

• uvnitř mrazicí zásuvky SpacePlus® vidíte vše
• čistá kapacita mrazicího prostoru: 181 l
• elektronické ovládání s LCD displejem
• mraznička FrostFree s automatickým 

odmrazováním
• umístění dveřních pantů: vpravo, 

zaměnitelné doleva
• poličky mrazničky: 4 s plnou šířkou, 

1 s poloviční hloubkou, průhledný plast
• počet přihrádek s odklápěcími dvířky:  

1, průhledný plast
• rychlé zmrazení s automatickým návratem 

k normální funkci
• vizuální a akustický signál vysoké teploty
• světelné a akustické upozornění otevřených 

dveří
• hladina hluku: pouze 42 dB
• nožičky: přední (nastavitelné) | zadní pevné 

válečky
• mraznička – barva/design: bílá
• technologie zchlazování: FrostFree

Rozměry V x Š x H (mm)
1544 x 595 x 668

Technické údaje

Šuplíková mraznička

EUF2042AOX

Vlastnosti

• funkce DrinksChill zajišťuje ledově chladné 
nápoje připravené k podávání

• funkce Rychlé zmrazení zachová vzhled 
a vůni jídla a také ochrání i obsah vitamínů

• viditelná výstraha upozorní zvukovým 
signálem na zvyšování teploty

• uvnitř mrazicí zásuvky SpacePlus® vidíte vše
• čistá kapacita mrazicího prostoru: 181 l
• elektronické ovládání s LCD displejem
• mraznička FrostFree s automatickým 

odmrazováním
• umístění dveřních pantů: vpravo, 

zaměnitelné doleva
• poličky mrazničky: 4 s plnou šířkou, 

1 s poloviční hloubkou, průhledný plast
• počet přihrádek s odklápěcími dvířky:  

1, průhledný plast
• vizuální a akustický signál vysoké teploty
• světelné a akustické upozornění otevřených 

dveří
• hladina hluku: pouze 42 dB
• nožičky: přední (nastavitelné) | zadní pevné 

válečky
• mraznička – barva/design: stříbrná | dveře 

nerezová ocel s ochranou proti otiskům
• technologie zchlazování: FrostFree

Rozměry V x Š x H (mm)
1544 x 595 x 668

Technické údaje

Cena: 15 780 Kč Cena: 14 600 Kč

Šuplíková mraznička

EUF1900AOW

Vlastnosti

• funkce Rychlé zmrazení zachová vzhled 
a vůni jídla a také ochrání i obsah vitamínů

• flexibilita při ukládání čerstvých potravin
• čistá kapacita mrazicího prostoru: 168 l
• elektronické ovládání
• odmrazování mrazničky: manuální
• poličky mrazničky: 4 s plnou šířkou, 

1 s poloviční hloubkou, průhledný plast
• zmrazovací přihrádka
• rychlé zmrazení s automatickým návratem 

k normální funkci
• vizuální a akustický signál vysoké teploty
• hladina hluku: pouze 40 dB
• nožičky: přední (nastavitelné)
• odtokový systém pro odmrazování
• mraznička – barva/design: bílá
• technologie zchlazování: statické

Rozměry V x Š x H (mm)
1250 x 545 x 639

Technické údaje

Cena: 10 990 Kč
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Šuplíková mraznička

EUT1040AOW

Vlastnosti

• beznámrazový systém FrostFree odstraňuje 
potřebu odmrazování

• viditelná výstraha vysoké teploty vás 
upozorní na její zvyšování

• funkce Rychlé zmrazení zachová vzhled 
a vůni jídla a také ochrání i obsah vitamínů

• elektronický displej monitoruje vnitřní teplotu
• čistá kapacita mrazicího prostoru: 80 l
• elektronické ovládání
• mraznička FrostFree s automatickým 

odmrazováním
• umístění dveřních pantů: vpravo, 

zaměnitelné doleva
• poličky mrazničky: 3 s plnou šířkou,  

1 s poloviční hloubkou, průhledný plast
• rychlé zmrazení s automatickým návratem 

k normální funkci
• vizuální a akustický signál vysoké teploty
• hladina hluku: pouze 42 dB
• nožičky: přední (nastavitelné)
• mraznička – barva/design: bílá

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

Technické údaje

Šuplíková mraznička

EUT1106AW2

Vlastnosti

• SpacePlus®: největší vnitřní prostor při 
standardních vnějších rozměrech

• uvnitř mrazicí zásuvky SpacePlus® vidíte vše
• čistá kapacita mrazicího prostoru: 91 l
• mechanické ovládání teploty
• odmrazování mrazničky: manuální
• umístění dveřních pantů: vpravo, 

zaměnitelné doleva
• poličky mrazničky: 1 s plnou šířkou, 1 maxi, 

1 s poloviční hloubkou, průhledný plast
• světelný varovný signál vysoké teploty
• hladina hluku: pouze 40 dB
• nožičky: nastavitelné
• odtokový systém pro odmrazování
• mraznička – barva/design: bílá

Rozměry V x Š x H (mm)
850 x 550 x 612

Technické údaje

Cena: 10 270 Kč Cena: 7 890 Kč

53



Chlazení Truhlicové mrazničky

Výhody/Funkce

Mrazení se systémem LowFrost
Tato truhlicová mraznička je vybavena 
inteligentním systémem LowFrost, který 
snižuje tvorbu námrazy v mrazničce o 80 %.

Technologie SpacePlus® umožňuje 
maximální využití cenného prostoru
Díky jedinečnému kondenzátoru této 
truhlicové mrazničky SpacePlus® můžete 
maximálně využít celý prostor. Je až o 30 cm 
užší, aniž by to negativně ovlivňovalo její 
vnitřní kapacitu.

Energetická úspornost A+
Porovnáte-li váš starý spotřebič se 
spotřebičem energetické třídy A+, ušetříte 
na výdajích za energii.

Jistota uložení potravin ve správné 
teplotě
Není třeba se obávat o stoupající teplotu 
uvnitř vaší mrazničky. Systém výstrahy 
vysoké teploty vás v případě, že se tak 
stane, upozorní pomocí výstražné kontrolky 
a zvukové výstrahy.

• kontrolní panel se třemi světelnými 
indikátory

• způsob ovládání: kombinace elektrického 
a mechanického

• vyrovnávací ventil podtlaku uvnitř mrazničky 
pro snadné otevírání

• technologie LowFrost proti namrzání
• rychlé zmrazení s automatickým návratem 

k normální funkci
• zvukové a vizuální upozornění při vysoké 

teplotě
• vnitřní osvětlení
• vybavení koši: 4 drátěné bílé
• nožičky/kolečka: kolečka
• uzamykatelné víko
• skrytý kondenzátor – více prostoru uvnitř
• skrytý štítový kondenzátor – úspora místa
• odtokový systém pro odmrazování
• technologie zchlazování: statické
• objem mrazničky: 495 l

Truhlicová mraznička

EC5231AOW

Technické údaje

Cena: 12 990 Kč

Rozměry V x Š x H (mm)
868 x 1600 x 665
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Truhlicová mraznička

EC4201AOW

Vlastnosti

• energetická úspornost: A+
• dobře viditelná a slyšitelná signalizace 

zvyšování teploty
• kondenzátor nezpůsobuje kondenzaci ani 

nereziví a má nižší spotřebu energie
• kontrolní panel se třemi světelnými 

indikátory
• způsob ovládání: kombinace elektrického 

a mechanického
• vyrovnávací ventil podtlaku uvnitř mrazničky 

pro snadné otevírání
• manuální odmrazování
• rychlé zmrazení s automatickým návratem 

k normální funkci
• vnitřní osvětlení
• vybavení koši: 4 drátěné bílé
• 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: statické
• objem mrazničky: 400 l

Rozměry V x Š x H (mm)
868 x 1325 x 665

Technické údaje

Truhlicová mraznička

EC4200AOW1

Vlastnosti

• kondenzátor nezpůsobuje kondenzaci ani 
nereziví a má nižší spotřebu energie

• způsob ovládání: mechanický
• vyrovnávací ventil podtlaku uvnitř mrazničky 

pro snadné otevírání
• manuální odmrazování
• vizuální varovný signál pro vysokou teplotu
• vnitřní osvětlení
• nožičky/kolečka: kolečka
• lehké a balancované víko
• skrytý kondenzátor – více prostoru uvnitř
• skrytý štítový kondenzátor – úspora místa
• odtokový systém pro odmrazování
• technologie zchlazování: statické
• objem mrazničky: 400 l

Rozměry V x Š x H (mm)
868 x 1325 x 665

Technické údaje

Truhlicová mraznička

EC2233AOW1

Vlastnosti

• systém LowFrost snižuje tvorbu námrazy 
o 80 %

• truhlicová mraznička SpacePlus® A+++ 
s jedinečnou kapacitou a minimální zátěží ve 
své energetické třídě

• kondenzátor nezpůsobuje kondenzaci ani 
nereziví a má nižší spotřebu energie

• způsob ovládání: mechanický
• vyrovnávací ventil podtlaku uvnitř mrazničky 

pro snadné otevírání
• vizuální varovný signál pro vysokou teplotu
• vnitřní osvětlení
• vybavení koši: 2 drátěné bílé
• nožičky/kolečka: kolečka
• lehké a balancované víko
• skrytý štítový kondenzátor – úspora místa
• odtokový systém pro odmrazování
• technologie zchlazování: statické
• objem mrazničky: 400 l

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

Technické údaje

Cena: 12 750 Kč Cena: 12 250 KčCena: 12 350 Kč
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Chlazení Truhlicové mrazničky

Truhlicová mraznička

EC2800AOW2

Vlastnosti

• kondenzátor nezpůsobuje kondenzaci ani 
nereziví a má nižší spotřebu energie

• podtlakový ventil usnadňuje opětovné 
otevírání mrazničky

• robustní spotřebič díky mimořádně silným 
stěnám a ocelovému podstavci

• flexibilita při ukládání čerstvých potravin
• způsob ovládání: mechanický
• vyrovnávací ventil podtlaku uvnitř mrazničky 

pro snadné otevírání
• manuální odmrazování
• vizuální varovný signál pro vysokou teplotu
• vnitřní osvětlení
• nožičky/kolečka: kolečka
• lehké a balancované víko
• skrytý kondenzátor – více prostoru uvnitř
• skrytý štítový kondenzátor – úspora místa
• odtokový systém pro odmrazování
• technologie zchlazování: statické
• objem mrazničky: 260 l

Rozměry V x Š x H (mm)
876 x 946 x 665

Technické údaje

Truhlicová mraznička

EC3201AOW

Vlastnosti

• energetická úspornost: A+
• dobře viditelná a slyšitelná signalizace 

zvyšování teploty
• kondenzátor nezpůsobuje kondenzaci ani 

nereziví a má nižší spotřebu energie
• kontrolní panel se třemi světelnými 

indikátory
• způsob ovládání: kombinace elektrického 

a mechanického
• vyrovnávací ventil podtlaku uvnitř mrazničky 

pro snadné otevírání
• manuální odmrazování
• rychlé zmrazení s automatickým návratem 

k normální funkci
• vnitřní osvětlení
• vybavení koši: 3 drátěné bílé
• nožičky/kolečka: kolečka
• uzamykatelné víko
• skrytý kondenzátor – více prostoru uvnitř
• skrytý štítový kondenzátor – úspora místa
• odtokový systém pro odmrazování
• technologie zchlazování: statické
• objem mrazničky: 300 l

Rozměry V x Š x H (mm)
876 x 1050 x 665

Technické údaje

Truhlicová mraznička

EC2801AOW

Vlastnosti

• energetická úspornost: A+
• dobře viditelná a slyšitelná signalizace 

zvyšování teploty
• kondenzátor nezpůsobuje kondenzaci ani 

nereziví a má nižší spotřebu energie
• kontrolní panel se třemi světelnými 

indikátory
• způsob ovládání: kombinace elektrického 

a mechanického
• vyrovnávací ventil podtlaku uvnitř mrazničky 

pro snadné otevírání
• manuální odmrazování
• rychlé zmrazení s automatickým návratem 

k normální funkci
• vnitřní osvětlení
• vybavení koši: 2 drátěné bílé
• nožičky/kolečka: kolečka
• uzamykatelné víko
• lehké a balancované víko
• skrytý kondenzátor – více prostoru uvnitř
• odtokový systém pro odmrazování
• technologie zchlazování: statické
• objem mrazničky: 260 l

Rozměry V x Š x H (mm)
876 x 946 x 665

Technické údaje

Cena: 10 800 Kč Cena: 9 690 Kč Cena: 9 690 Kč
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Truhlicová mraznička

EC2201AOW

Vlastnosti

• energetická úspornost: A+
• dobře viditelná a slyšitelná signalizace 

zvyšování teploty
• kondenzátor nezpůsobuje kondenzaci ani 

nereziví a má nižší spotřebu energie
• kontrolní panel se třemi světelnými 

indikátory
• způsob ovládání: kombinace elektrického 

a mechanického
• vyrovnávací ventil podtlaku uvnitř mrazničky 

pro snadné otevírání
• manuální odmrazování
• rychlé zmrazení s automatickým návratem 

k normální funkci
• vnitřní osvětlení
• vybavení koši: 2 drátěné bílé
• 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: statické
• objem mrazničky: 210 l

Rozměry V x Š x H (mm)
868 x 795 x 665

Technické údaje

Truhlicová mraznička

EC2200AOW2

Vlastnosti

• kondenzátor nezpůsobuje kondenzaci ani 
nereziví a má nižší spotřebu energie

• podtlakový ventil usnadňuje opětovné 
otevírání mrazničky

• robustní spotřebič díky mimořádně silným 
stěnám a ocelovému podstavci

• způsob ovládání: mechanický
• vyrovnávací ventil podtlaku uvnitř mrazničky 

pro snadné otevírání
• manuální odmrazování
• vizuální varovný signál pro vysokou teplotu
• vnitřní osvětlení
• vybavení koši: 2 drátěné bílé
• nožičky/kolečka: kolečka
• lehké a balancované víko
• skrytý kondenzátor – více prostoru uvnitř
• skrytý štítový kondenzátor – úspora místa
• odtokový systém pro odmrazování
• technologie zchlazování: statické
• objem mrazničky: 210 l

Rozměry V x Š x H (mm)
868 x 795 x 665

Technické údaje

Cena: 9 080 Kč Cena: 8 430 Kč
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Vysvětlení používaných symbolů najdete na vnitřní straně zadní části obálky.

Myčky nádobí

Volně stojící myčky nádobí, 60 cm  64–69

Volně stojící myčky nádobí, 45 cm 69–70

Kompaktní myčky nádobí 72–73

Zvolte jednu z našich flexibilních myček,
umístěte nádobí dovnitř a už jen relaxujte.
Naše myčky byly vytvořeny pro vaše
skutečné potřeby.

Mytí
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Výjimečná péče o sklo 
Dejte sbohem ručnímu mytí 
citlivých skleniček. Naše 
šikovné měkké příchytky 
SoftGrip na poháry na víno 
přidržují choulostivé kousky 
jemně, ale pevně na svém 
místě během celého cyklu. 
Měkké hroty SoftSpikes® zase 
zajišťují stabilní polohu sklenic a 
přispívají k vynikající péči o 
sklo. Perfektně se doplňují 
s měkkými příchytkami  
SoftGrip.

Myčky nádobí
Naše novinky
Myčky RealLife® od Electroluxu si poradí s jakýmkoliv 
nádobím a spolehlivě po vás uklidí. Představujeme vám 
myčky se špičkovým vybavením a vyspělými funkcemi 
řady Inspiration.

Hotová  
za poloviční čas
Funkce TimeManager vám 
umožní inteligentně přizpůsobit 
program svým požadavkům. 
Mycí cyklus můžete zkrátit 
dokonce až o 50 %, a to při 
srovnatelné účinnosti mytí. Nová designová linie 

Elegantní, stylový a moderní 
design umožňuje dokonalou 
integraci do vaší kuchyně.  
Jen myčky RealLife® nové 
designové linie DesignLine 
perfektně zapadnou do 
jakéhokoli prostředí a navodí 
v něm příjemnou harmonii.

Mytí
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Více prostoru a flexibility
Myčka s kapacitou 15 souprav 
nádobí je vybavena velkým 
odnímatelným podnosem na 
příbor a umožňuje flexibilní 
vkládání příboru, dlouhých 
kuchyňských nástrojů a šálků 
na espreso. 

Excelentní mytí 
Naše inteligentní satelitní 
sprchovací rameno a systém 
pěti sprchovacích rovin jsou 
zárukou vynikajících výsledků. 
Na rozdíl od tradičních 
sprchovacích ramen se naše 
satelitní rameno pohybuje 
různými způsoby, aby voda 
pronikla i mezi nádobí uložené 
těsně vedle sebe a důkladně ho 
umyla. 

FlexiWash
Program FlexiWash umyje 
důkladně a precizně každý typ 
nádobí. Stačí vložit skleničky 
do horního koše a hrnce 
a pánve do dolního.

Program AutoFlex 
přizpůsobí nastavení 
aktuálnímu typu 
nádobí
Náš šikovný program 
AutoFlex využívá senzory, 
pomocí nichž zjišťuje stupeň 
znečištění nádobí, a na 
základě vyhodnocených 
výsledků zvolí nejlepší 
cyklus, aby se vše umylo 
důkladně a efektivně. 
Výsledkem je vysoký výkon 
a úsporné mytí s minimální 
spotřebou energie, vody 
a času.
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versus

Myčky nádobí
Mohlo by vás zajímat
Jak vám inovace použité v modelové řadě Inspiration 
pomohou ve vaší kuchyni.

oblast působení satelitního  
sprchovacího ramena

oblast působení standardního  
sprchovacího ramena

Mytí
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Žádná náplň není 
nezvládnutelná 
Naše satelitní sprchovací 
rameno se postará o to, aby 
bylo perfektně umyté i nádobí 
uložené v každém rohu myčky, 
aniž byste ho museli předem 
oplachovat nebo mytí opakovat. 
Bez problémů zvládne i pekáč 
po nedělním obědě. 

Více prostoru a flexibility
Díky novému podnosu na příbor 
v horní části myčky jsme uvolnili 
prostor v dolním koši, kde se 
většinou nachází příborový košík. 
Naše nové myčky RealLife® tak 
dokážou umýt najednou až 
15 sad nádobí.
Podnos na příbor je odnímatelný 
a umožňuje flexibilní vkládání 
příboru, dlouhých kuchyňských 
nástrojů a šálků na espreso. 
Navíc je vybavený držákem 
na nože, aby byly vaše ostré nože 
spolehlivě přichyceny během 
celého cyklu. 
Modely RealLife® nabízejí více 
prostoru v porovnání s myčkami 
se stejnou standardní výškou. 

standardní 
interiér

interiér  
RealLife®

Efektivní pokrytí 
Pět sprchovacích rovin 
a satelitní sprchovací rameno 
zabezpečují nejdůkladnější 
umytí jakéhokoliv nádobí.  
Voda stříká všemi směry,  
aby se dostala do každého 
koutu i při přeplněné myčce. 5 sprchovacích rovin

98%
náplní myčky vypadá asi takto

V RealLife® jde všechno tak, 
jak má
Myčky RealLife® jsou vyrobeny 
tak, aby vám poskytly nejvyšší 
účinnost mytí nejen každý den, 
ale i v náročných podmínkách.*

Všichni víme...
standardní náplň

náplň RealLife®

*  Nezávislá německá zkušebna LGA svým certifikátem potvrdila, že modely řady 
RealLife® jsou optimalizovány v zájmu lepšího vkládání a účinnějšího mytí při 
běžných podmínkách v domácnosti.

Věděli jste, že... 
… na rozdíl od všeobecně 
rozšířeného názoru se při mytí 
nádobí v myčce spotřebuje 
méně vody a energie než při 
ručním mytí?

10 litrů nebo 103 litrů 0,82 kWh nebo 2,5 kWh
Studie Univerzity Bonn, Německo, Itálie, Švédsko, Velká Británie, 2008 
+ evropský výzkum založený na pozorování

spotřeba vody spotřeba energie

 mytí v myčce  
 ruční mytí 
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Mytí Myčky nádobí 60 cm

Myčka

ESF8810ROX

Technické údaje

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

Vlastnosti

• XXL vana pro 15 plných jídelních souprav
• držáky SoftGrip nabízí mimořádnou stabilitu 

a ochranu sklenic na víno
• vyjímatelná zásuvka na příbory
• energetická třída (2010/30/EC): A+++
• instalace: volně stojící spotřebič
• nerezová úprava dveří, panelu a soklu, 

stříbrné boky
• kapacita mytí: 15 souprav nádobí
• úroveň hluku: jen 39 dB(A)
• spotřeba vody a energie: 11 l; 0,857 kWh
• šetrná funkce pro sklo
• 8 programů, 6 teplot
• mycí programy: AutoFlex 45 °C–70 °C | 

Eco 50 °C | FlexiWash | Péče o sklo 45 °C 
| Intenzivní 70 °C | Hodinový 55 °C | Rychlý 
Plus 60 °C | Opláchnutí a čekání

• FlexiSpray satelitní sprchovací rameno
• sušení: systém DryTech
• panel se symboly
• dotykové ovládání programů a funkcí
• funkce automatického vypnutí
• termoefektivní systém
• funkce Odložený start 1–24 h
• ukazatel zůstatkového času
• myčka nádobí s nádrží XXL a vnitřním 

objemem větším o 10 l umyje i náročné 
dávky

• Sensorcontrol
• vodní senzor detekuje úroveň zašpinění 

vody a upravuje spotřebu vody
• funkce TimeManager
• invertorový motor

Myčka

ESF8585ROX

Technické údaje

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

Vlastnosti

• inteligentní zpětnovazební systém Beam on 
Floor pro indikaci stavu cyklu

• držáky SoftGrip nabízí mimořádnou stabilitu 
a ochranu sklenic na víno

• XXL vana pro 15 plných jídelních souprav
• vyjímatelná zásuvka na příbory
• energetická třída (2010/30/EC): A++
• instalace: volně stojící spotřebič
• nerezová úprava dveří, panelu a soklu, 

stříbrné boky
• kapacita mytí: 15 souprav nádobí
• úroveň hluku: jen 44 dB(A)
• spotřeba vody a energie: 11 l; 0,961 kWh
• šetrná funkce pro sklo
• 7 programů, 5 teplot
• mycí programy: AutoFlex 45 °C–70 °C | 

Eco 50 °C | FlexiWash | Péče o sklo 45 °C 
| Intenzivní 70 °C | Rychlý Plus 60 °C | 
Opláchnutí a čekání

• FlexiSpray satelitní sprchovací rameno
• sušení: systém DryTech
• panel s textem a symboly
• panel s 3místným displejem
• funkce automatického vypnutí
• termoefektivní systém
• funkce Odložený start 1–24 h
• ukazatel zůstatkového času
• Sensorcontrol
• vodní senzor detekuje úroveň zašpinění 

vody a upravuje spotřebu vody
• indikátor doplnění soli
• funkce TimeManager
• invertorový motor

Myčka

ESF8540ROX

Technické údaje

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

Vlastnosti

• řízení času umožňuje kratší délky programů
• funkce AutoFlex zajišťuje optimální spotřebu 

vody a energie
• energetická třída (2010/30/EC): A++
• instalace: volně stojící spotřebič
• nerezová úprava dveří, panelu a soklu, 

stříbrné boky
• kapacita mytí: 15 souprav nádobí
• úroveň hluku: jen 44 dB(A)
• spotřeba vody a energie: 11 l; 0,961 kWh
• 6 programů, 5 teplot
• mycí programy: AutoFlex 45 °C–70 °C | Eco 

50 °C | FlexiWash | Intenzivní 70 °C | Rychlý 
Plus 60 °C | Opláchnutí a čekání

• FlexiSpray satelitní sprchovací rameno
• sušení: systém DryTech
• panel s textem a symboly
• panel s 3místným displejem
• funkce automatického vypnutí
• termoefektivní systém
• funkce Odložený start 1–24 h
• ukazatel zůstatkového času
• Sensorcontrol
• vodní senzor detekuje úroveň zašpinění 

vody a upravuje spotřebu vody
• indikátor doplnění soli
• indikace funkcí: Odložený start 1–24 h 

| Fáze sušení | MultiTab | MyFavourite | 
Vybraný program | Indikátor pro leštidlo | 
Sůl | TimeManager | Fáze mytí

• funkce TimeManager
• invertorový motor

Cena: 17 990 KčCena: 21 990 Kč Cena: 18 990 Kč

15
INVERTER

15
INVERTER

15

INVERTER
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Myčka

ESF8555ROX

Technické údaje

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

Vlastnosti

• technologie úspory vody nabízí dokonale 
čisté nádobí při poloviční spotřebě vody

• XXL vana pro 15 plných jídelních souprav
• držáky SoftGrip nabízí mimořádnou stabilitu 

a ochranu sklenic na víno
• vyjímatelná zásuvka na příbory
• FlexiWash – sklenice jsou umyté šetrně, 

zatímco hrnce intenzívně
• energetická třída (2010/30/EC): A++
• instalace: volně stojící spotřebič
• nerezová úprava dveří, panelu a soklu, 

stříbrné boky
• kapacita mytí: 15 souprav nádobí
• úroveň hluku: jen 46 dB(A)
• spotřeba vody a energie: 11 l; 0,961 kWh
• 6 programů, 5 teplot
• mycí programy: AutoFlex 45 °C–70 °C | Eco 

50 °C | FlexiWash | Intenzivní 70 °C | Rychlý 
Plus 60 °C | Opláchnutí a čekání

• FlexiSpray satelitní sprchovací rameno
• sušení: zbytkovým teplem
• panel s textem a symboly
• panel s 3místným displejem
• funkce automatického vypnutí
• termoefektivní systém
• funkce Odložený start 1–24 h
• ukazatel zůstatkového času
• XXL myčka RealLife s dalšími 10 l interní 

kapacity
• Sensorcontrol
• vodní senzor detekuje úroveň zašpinění 

vody a upravuje spotřebu vody
• indikátor doplnění soli
• funkce TimeManager
• invertorový motor

Myčka

ESF8540ROW

Technické údaje

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

Vlastnosti

• XXL vana pro 15 plných jídelních souprav
• vyjímatelná zásuvka na příbory
• energetická třída (2010/30/EC): A++
• instalace: volně stojící spotřebič
• kapacita mytí: 15 souprav nádobí
• úroveň hluku: jen 44 dB(A)
• spotřeba vody a energie: 11 l; 0,961 kWh
• 6 programů, 5 teplot
• mycí programy: AutoFlex 45 °C–70 °C | Eco 

50 °C | FlexiWash | Intenzivní 70 °C | Rychlý 
Plus 60 °C | Opláchnutí a čekání

• FlexiSpray satelitní sprchovací rameno
• sušení: systém DryTech
• panel s textem a symboly
• panel s 3místným displejem
• funkce automatického vypnutí
• termoefektivní systém
• funkce Odložený start 1–24 h
• ukazatel zůstatkového času
• Sensorcontrol
• vodní senzor detekuje úroveň zašpinění 

vody a upravuje spotřebu vody
• indikátor doplnění soli
• indikace funkcí: Odložený start 1–24 h 

| Fáze sušení | MultiTab | MyFavourite | 
Vybraný program | Indikátor pro leštidlo | 
Sůl | TimeManager | Fáze mytí

• horní košík s FlexiLift
• funkce TimeManager
• invertorový motor

Myčka

ESF7520ROX

Technické údaje

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

Vlastnosti

• kombinace pohodlí a vynikajících výsledků
• řízení času umožňuje kratší délky programů
• funkce AutoFlex zajišťuje optimální spotřebu 

vody a energie
• energetická třída (2010/30/EC): A++
• instalace: volně stojící spotřebič
• nerezová úprava dveří, panelu a soklu, 

stříbrné boky
• kapacita mytí: 13 souprav nádobí
• úroveň hluku: jen 47 dB(A)
• spotřeba vody a energie: 10,2 l; 0,932 kWh
• šetrná funkce pro sklo
• 6 programů, 4 teploty
• mycí programy: AutoFlex 45 °C–70 °C | Eco 

50 °C | Péče o sklo 45 °C | Intenzivní 70 °C | 
Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí a čekání

• FlexiSpray satelitní sprchovací rameno
• sušení: zbytkovým teplem
• panel s textem a symboly
• panel s 3místným displejem
• funkce automatického vypnutí
• termoefektivní systém
• funkce Odložený start 1–24 h
• ukazatel zůstatkového času
• Sensorcontrol
• vodní senzor detekuje úroveň zašpinění 

vody a upravuje spotřebu vody
• indikátor doplnění soli
• funkce TimeManager

Cena: 16 990 Kč Cena: 15 990 KčCena: 17 490 Kč

15

INVERTER

1315

INVERTER
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Mytí Myčky nádobí 60 cm

Myčka

ESF7520ROW

Technické údaje

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

Vlastnosti

• kombinace pohodlí a vynikajících výsledků
• řízení času umožňuje kratší délky programů
• funkce AutoFlex zajišťuje optimální spotřebu 

vody a energie
• energetická třída (2010/30/EC): A++
• instalace: volně stojící spotřebič
• kapacita mytí: 13 souprav nádobí
• úroveň hluku: jen 47 dB(A)
• spotřeba vody a energie: 10,2 l; 0,932 kWh
• šetrná funkce pro sklo
• 6 programů, 4 teploty
• mycí programy: AutoFlex 45 °C–70 °C | Eco 

50 °C | Péče o sklo 45 °C | Intenzivní 70 °C | 
Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí a čekání

• FlexiSpray satelitní sprchovací rameno
• sušení: zbytkovým teplem
• panel s textem a symboly
• panel s 3místným displejem
• funkce automatického vypnutí
• termoefektivní systém
• funkce Odložený start 1–24 h
• ukazatel zůstatkového času
• Sensorcontrol
• vodní senzor detekuje úroveň zašpinění 

vody a upravuje spotřebu vody
• indikátor doplnění soli
• indikace funkcí: Odložený start 1–24 h 

| Fáze sušení | MultiTab | MyFavourite | 
Vybraný program | Indikátor pro leštidlo | 
Sůl | TimeManager | Fáze mytí

Myčka

ESF5541LOX

Technické údaje

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

Vlastnosti

• funkce řízení času nabízí maximální kontrolu 
a pohodlí

• nastavitelné koše a držáky nabízí flexibilní 
místo k naplnění

• hroty SoftSpikes zajišťují stabilitu sklenic 
a hrnků

• funkce AutoFlex zajišťuje optimální spotřebu 
vody a energie

• funkce AutoOff — po krátké chvíli 
v pohotovostním režimu se vypne úplně

• 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
• 6 programů, 4 teploty
• mycí programy: AutoFlex 45 °C–70 °C | Eco 

50 °C | Intenzivní 70 °C | 1 hodina 50 °C | 
Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí a čekání

• panel se symboly
• panel s 3místným displejem
• termoefektivní systém
• funkce Odložený start 1–24 h
• ukazatel zůstatkového času
• Sensorcontrol
• 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 | TimeManager | 
Fáze mytí

• horní košík s FlexiLift
• invertorový motor

Cena: 14 990 Kč Cena: 12 990 Kč

13

INVERTER

13

Myčka

ESF5511LOX

Technické údaje

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

Vlastnosti

• nastavitelné koše a držáky nabízí flexibilní 
místo k naplnění

• funkce AutoFlex zajišťuje optimální spotřebu 
vody a energie

• funkce AutoOff — po krátké chvíli 
v pohotovostním režimu se vypne úplně

• 30minutový rychlý program, který rychle 
umyje vaše nádobí

• energetická třída (2010/30/EC): A+
• instalace: volně stojící spotřebič
• plně nerezová úprava: panel, dveře, lišty, 

boky
• kapacita mytí: 13 souprav nádobí
• úroveň hluku: jen 47 dB(A)
• spotřeba vody a energie: 11 l; 1,05 kWh
• 6 programů, 4 teploty
• mycí programy: AutoFlex 45 °C–70 °C | Eco 

50 °C | Intenzivní 70 °C | 1 hodina 50 °C | 
Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí a čekání

• panel se symboly
• panel s 3místným displejem
• termoefektivní systém
• funkce Odložený start 1–24 h
• ukazatel zůstatkového času
• Sensorcontrol
• vodní senzor detekuje úroveň zašpinění 

vody a upravuje spotřebu vody
• indikátor doplnění soli
• indikace funkcí: Odložený start 1–24 h | 

Fáze sušení | Úspora energie | MultiTab | 
Vybraný program | Indikátor pro leštidlo | 
Sůl | Fáze mytí

13

Cena: 12 450 Kč
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Myčka

ESF5541LOW

Technické údaje

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

Vlastnosti

• funkce řízení času nabízí maximální kontrolu 
a pohodlí

• nastavitelné koše a držáky nabízí flexibilní 
místo k naplnění

• hroty SoftSpikes zajišťují stabilitu sklenic 
a hrnků

• funkce AutoFlex zajišťuje optimální spotřebu 
vody a energie

• funkce AutoOff — po krátké chvíli 
v pohotovostním režimu se vypne úplně

• energetická třída (2010/30/EC): A++
• instalace: volně stojící spotřebič
• kapacita mytí: 13 souprav nádobí
• úroveň hluku: jen 44 dB(A)
• spotřeba vody a energie: 9,9 l; 0,932 kWh
• 6 programů, 4 teploty
• mycí programy: AutoFlex 45 °C–70 °C | Eco 

50 °C | Intenzivní 70 °C | 1 hodina 50 °C | 
Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí a čekání

• panel se symboly
• panel s 3místným displejem
• termoefektivní systém
• funkce Odložený start 1–24 h
• ukazatel zůstatkového času
• Sensorcontrol
• 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 | TimeManager | 
Fáze mytí

• horní košík s FlexiLift
• horní košík: 2 měkké špičky | skládací 

poličky na šálky | plastikové držadlo
• invertorový motor

Myčka

ESF5531LOX

Technické údaje

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

Vlastnosti

• funkce řízení času nabízí maximální kontrolu 
a pohodlí

• nastavitelné koše a držáky nabízí flexibilní 
místo k naplnění

• hroty SoftSpikes zajišťují stabilitu sklenic 
a hrnků

• funkce AutoFlex zajišťuje optimální spotřebu 
vody a energie

• funkce AutoOff — po krátké chvíli 
v pohotovostním režimu se vypne úplně

• 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 47 dB(A)
• spotřeba vody a energie: 9,9 l; 0,932 kWh
• 6 programů, 4 teploty
• mycí programy: AutoFlex 45 °C–70 °C | Eco 

50 °C | Intenzivní 70 °C | 1 hodina 50 °C | 
Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí a čekání

• panel se symboly
• panel s 3místným displejem
• termoefektivní systém
• funkce Odložený start 1–24 h
• ukazatel zůstatkového času
• Sensorcontrol
• 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 | TimeManager | 
Fáze mytí

• horní košík s FlexiLift

Myčka

ESF5531LOW

Technické údaje

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

Vlastnosti

• funkce řízení času nabízí maximální kontrolu 
a pohodlí

• nastavitelné koše a držáky nabízí flexibilní 
místo k naplnění

• hroty SoftSpikes zajišťují stabilitu sklenic 
a hrnků

• funkce AutoFlex zajišťuje optimální spotřebu 
vody a energie

• funkce AutoOff — po krátké chvíli 
v pohotovostním režimu se vypne úplně

• energetická třída (2010/30/EC): A++
• instalace: volně stojící spotřebič
• kapacita mytí: 13 souprav nádobí
• úroveň hluku: jen 47 dB(A)
• spotřeba vody a energie: 9,9 l; 0,932 kWh
• 6 programů, 4 teploty
• mycí programy: AutoFlex 45 °C–70 °C | Eco 

50 °C | Intenzivní 70 °C | 1 hodina 50 °C | 
Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí a čekání

• panel se symboly
• panel s 3místným displejem
• termoefektivní systém
• funkce Odložený start 1–24 h
• ukazatel zůstatkového času
• Sensorcontrol
• 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 | TimeManager | 
Fáze mytí

• horní košík s FlexiLift
• horní košík: 2 měkké špičky | skládací 

poličky na šálky

13 13

Cena: 11 990 KčCena: 12 390 Kč Cena: 11 890 Kč

13
INVERTER
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Mytí Myčky nádobí 60 cm/Myčky nádobí 45 cm

Myčka

ESF5511LOW

Technické údaje

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

Vlastnosti

• nastavitelné koše a držáky nabízí flexibilní 
místo k naplnění

• funkce AutoFlex zajišťuje optimální spotřebu 
vody a energie

• funkce AutoOff — po krátké chvíli 
v pohotovostním režimu se vypne úplně

• 30minutový rychlý program, který rychle 
umyje vaše nádobí

• energetická třída (2010/30/EC): A+
• instalace: volně stojící spotřebič
• kapacita mytí: 13 souprav nádobí
• úroveň hluku: jen 47 dB(A)
• spotřeba vody a energie: 11 l; 1,05 kWh
• 6 programů, 4 teploty
• mycí programy: AutoFlex 45 °C–70 °C | Eco 

50 °C | Intenzivní 70 °C | 1 hodina 50 °C | 
Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí a čekání

• panel se symboly
• panel s 3místným displejem
• termoefektivní systém
• funkce Odložený start 1–24 h
• ukazatel zůstatkového času
• Sensorcontrol
• vodní senzor detekuje úroveň zašpinění 

vody a upravuje spotřebu vody
• indikátor doplnění soli
• indikace funkcí: Odložený start 1–24 h | 

Fáze sušení | Úspora energie | MultiTab | 
Vybraný program | Indikátor pro leštidlo | 
Sůl | Fáze mytí

• horní košík s FlexiLift
• horní košík: skládací poličky na šálky

13

Cena: 11 890 Kč

Myčka

ESF6201LOW

Vlastnosti

• funkce Odložený start o 3 h nabízí flexibilní 
dobu spuštění

• 30minutový program, který rychle umyje 
vaše nádobí

• čistá kapacita chladničky: 198 l
• energetická třída (2010/30/EC): A+
• instalace: volně stojící spotřebič
• kapacita mytí: 12 souprav nádobí
• úroveň hluku: jen 51 dB(A)
• spotřeba vody a energie: 11 l; 1,021 kWh
• 5 programů, 3 teploty
• mycí programy: Eco 50 °C | Intenzivní 

70 °C | Normální 65 °C | Rychlý Plus 65 °C | 
Opláchnutí a čekání

• sušení: aktivní sušení s rekondenzací
• panel se symboly
• termoefektivní systém
• Sensorcontrol
• indikátor doplnění soli
• indikace funkcí: Odložený start 3 h | Fáze 

sušení | Konec | Ok/Start | Indikátor pro 
leštidlo | Sůl | Fáze mytí | zap./vyp.

• výškově nastavitelný horní košík
• horní košík: skládací poličky na šálky
• dolní košík: pevné talířové poličky | drátěné 

držadlo
• košík na příbory
• systém WaterStop na ochranu proti úniku 

vody

Technické údaje

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

12

Cena: 9 850 Kč
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INVERTER

Myčka

ESF4700ROW

Vlastnosti

• mycí systém RealLife® s technologií 
FlexiSpray, TopShower a AquaSave

• AutoFlex: ideální podmínky pro každou 
náplň, automaticky

• možnost startu odloženého o 24 h nabízí 
flexibilní dobu spuštění

• funkce AutoOff – po krátké chvíli 
v pohotovostním režimu se vypne úplně

• energetická třída (2010/30/EC): A++
• instalace: volně stojící spotřebič
• kapacita mytí: 9 souprav nádobí
• úroveň hluku: jen 45 dB(A)
• spotřeba vody a energie: 8 l; 0,76 kWh
• 7 programů, 6 teplot
• mycí programy: AutoFlex 45 °C–70 °C | 

Eco 50 °C | FlexiWash | Intenzivní 70 °C 
| Hodinový 50 °C | Rychlý Plus 60 °C | 
Opláchnutí a čekání

• FlexiSpray satelitní sprchovací rameno
• sušení: zbytkovým teplem
• panel s textem a symboly
• panel s 3místným displejem
• funkce automatického vypnutí
• termoefektivní systém
• funkce Odložený start 1–24 h
• ukazatel zůstatkového času
• RealLife myčka s místem pro použití 

v běžném životě
• Sensorcontrol
• vodní senzor detekuje úroveň zašpinění 

vody a upravuje spotřebu vody
• indikátor doplnění soli
• indikace funkcí: Odložený start 1–24 h | 

Úspora energie | MultiTab | MyFavourite | 
Vybraný program | Indikátor pro leštidlo | Sůl | 
XtraPower

• horní košík s FlexiLift

Technické údaje

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

Myčka

ESF4650ROX

Technické údaje

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

Vlastnosti

• mycí systém RealLife® s technologií 
FlexiSpray, TopShower a AquaSave

• jedno z předních hodnocení energetické 
účinnosti v oboru – A+++

• AutoFlex: ideální podmínky pro každou 
náplň, automaticky

• možnost startu odloženého o 24 h nabízí 
flexibilní dobu spuštění

• funkce AutoOff – po krátké chvíli 
v pohotovostním režimu se vypne úplně

• energetická třída (2010/30/EC): A+++
• instalace: volně stojící spotřebič
• nerezová úprava dveří, panelu a soklu, 

stříbrné boky
• kapacita mytí: 9 souprav nádobí
• úroveň hluku: jen 45 dB(A)
• spotřeba vody a energie: 9 l; 0,76 kWh
• šetrná funkce pro sklo
• 6 programů, 4 teploty
• mycí programy: AutoFlex 45 °C–70 °C | Eco 

50 °C | Péče o sklo 45 °C | Intenzivní 70 °C | 
Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí a čekání

• FlexiSpray satelitní sprchovací rameno
• sušení: zbytkovým teplem
• panel s textem a symboly
• panel s 3místným displejem
• funkce automatického vypnutí
• termoefektivní systém
• funkce Odložený start 1–24 h
• ukazatel zůstatkového času
• RealLife myčka s místem pro použití 

v běžném životě
• Sensorcontrol
• vodní senzor detekuje úroveň zašpinění 

vody a upravuje spotřebu vody
• invertorový motor

Cena: 16 150 Kč Cena: 15 130 Kč

Myčka

ESF4510LOX

Vlastnosti

• programy lze snadno zvolit stisknutím tlačítka
• AutoFlex: ideální podmínky pro každou náplň, 

automaticky
• možnost startu odloženého o 24 h nabízí 

flexibilní dobu spuštění
• 30minutový program, který rychle umyje vaše 

nádobí
• funkce AutoOff – po krátké chvíli 

v pohotovostním režimu se vypne úplně
• energetická třída (2010/30/EC): A+
• instalace: volně stojící spotřebič
• nerezová úprava pro dveře, panel a sokl
• kapacita mytí: 9 souprav nádobí
• úroveň hluku: jen 47 dB(A)
• spotřeba vody a energie: 9,5 l; 0,789 kWh
• 6 programů, 4 teploty
• mycí programy: AutoFlex 45 °C–70 °C | Eco 

50 °C | Intenzivní 70 °C | Hodinový 50 °C | 
Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí a čekání

• sušení: aktivní sušení s rekondenzací
• panel se symboly
• panel s 3místným displejem
• funkce automatického vypnutí
• termoefektivní systém
• funkce Odložený start 1–24 h
• ukazatel zůstatkového času
• Sensorcontrol
• vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody 

a upravuje spotřebu vody
• indikátor doplnění soli
• indikace funkcí: Odložený start 1–24 h | 

Fáze sušení | Úspora energie | MultiTab | 
MyFavourite | Vybraný program | Indikátor pro 
leštidlo | Sůl | Fáze mytí

• horní košík s FlexiLift

Technické údaje

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

Cena: 12 490 Kč
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Mytí Myčky nádobí 45 cm

Myčka

ESF4200LOW

Vlastnosti

Technické údaje

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

A

• praktický otočný volič umožňuje snadné 
naprogramování

• výběr programů splňující všechny vaše 
každodenní potřeby

• myčku nádobí lze nastavit tak, aby se spustila 
až po 3 h od naplnění

• 30minutový program umožňuje dosažení 
rychlých výsledků při praní

• LED kontrolka upozorní na nutnost doplnit sůl 
nebo leštidlo

• energetická třída (2010/30/EC): A
• instalace: volně stojící spotřebič
• kapacita mytí: 9 souprav nádobí
• úroveň hluku: jen 49 dB(A)
• spotřeba vody a energie: 9,5 l; 0,878 kWh
• 5 programů, 3 teploty
• mycí programy: Eco 50 °C | Intenzivní 

70 °C | Normální 65 °C | Rychlý Plus 65 °C | 
Opláchnutí a čekání

• sušení: aktivní sušení s rekondenzací
• panel se symboly
• termoefektivní systém
• funkce Odložený start: 3 h
• Sensorcontrol
• indikátor doplnění soli
• indikace funkcí: Odložený start 3 h | Fáze 

sušení | Konec | Ok/Start | Indikátor pro 
leštidlo | Sůl | Fáze mytí | zap./vyp.

• výškově nastavitelný horní košík
• horní košík: skládací poličky na šálky
• dolní košík: pevné talířové poličky
• košík na příbory
• systém WaterStop na ochranu proti úniku 

vody

Cena: 11 150 Kč

Myčka

ESF4510LOW

Vlastnosti

• programy lze snadno zvolit stisknutím tlačítka
• AutoFlex: ideální podmínky pro každou náplň, 

automaticky
• možnost startu odloženého o 24 h nabízí 

flexibilní dobu spuštění
• 30minutový program, který rychle umyje vaše 

nádobí
• funkce AutoOff – po krátké chvíli 

v pohotovostním režimu se vypne úplně
• energetická třída (2010/30/EC): A+
• instalace: volně stojící spotřebič
• kapacita mytí: 9 souprav nádobí
• úroveň hluku: jen 47 dB(A)
• spotřeba vody a energie: 9,5 l; 0,789 kWh
• 6 programů, 4 teploty
• mycí programy: AutoFlex 45 °C–70 °C | Eco 

50 °C | Intenzivní 70 °C | Hodinový 50 °C | 
Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí a čekání

• sušení: aktivní sušení s rekondenzací
• panel se symboly
• panel s 3místným displejem
• funkce automatického vypnutí
• termoefektivní systém
• funkce Odložený start 1–24 h
• ukazatel zůstatkového času
• Sensorcontrol
• vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody 

a upravuje spotřebu vody
• indikátor doplnění soli
• indikace funkcí: Odložený start 1–24 h | 

Fáze sušení | Úspora energie | MultiTab | 
MyFavourite | Vybraný program | Indikátor pro 
leštidlo | Sůl | Fáze mytí

• horní košík s FlexiLift
• horní košík: skládací poličky na šálky

Technické údaje

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

Cena: 11 490 Kč

Myčka

ESF4500LOW

Vlastnosti

Technické údaje

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

A

• programy lze snadno zvolit stisknutím tlačítka
• AutoFlex: ideální podmínky pro každou náplň, 

automaticky
• možnost startu odloženého o 24 h nabízí 

flexibilní dobu spuštění
• 30minutový program, který rychle umyje vaše 

nádobí
• funkce AutoOff – po krátké chvíli 

v pohotovostním režimu se vypne úplně
• energetická třída (2010/30/EC): A
• instalace: volně stojící spotřebič
• kapacita mytí: 9 souprav nádobí
• úroveň hluku: jen 49 dB(A)
• spotřeba vody a energie: 9,5 l; 0,889 kWh
• šetrná funkce pro sklo
• 6 programů, 4 teploty
• mycí programy: AutoFlex 45 °C–70 °C | Eco 

50 °C | Péče o sklo 45 °C | Intenzivní 70 °C | 
Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí a čekání

• sušení: aktivní sušení s rekondenzací
• panel se symboly
• panel s 3místným displejem
• funkce automatického vypnutí
• termoefektivní systém
• funkce Odložený start 1–24 h
• ukazatel zůstatkového času
• Sensorcontrol
• vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody 

a upravuje spotřebu vody
• indikátor doplnění soli
• indikace funkcí: Odložený start 1–24 h | 

Fáze sušení | Úspora energie | MultiTab | 
MyFavourite | Vybraný program | Indikátor pro 
leštidlo | Sůl | Fáze mytí

• horní košík s FlexiLift

Cena: 12 490 Kč
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Mytí Kompaktní myčky nádobí

MyčkaMyčka

ESF2300OWESF2300OK

VlastnostiVlastnosti

• program AutoFlex: ideální podmínky při mytí 
každého nádobí

• větší kapacita a kompaktní rozměry – umyje 
nádobí po večeři pro 6 osob

• možnost startu odloženého o 24 h nabízí 
flexibilní dobu spuštění

• energetická třída (2010/30/EC): A
• instalace: kompaktní
• myčka pro instalaci ve výšce
• kapacita mytí: 6 souprav nádobí 
• úroveň hluku: jen 48 dB(A)
• spotřeba vody a energie: 7 l; 0,63 kWh
• 6 programů, 5 teplot
• mycí programy: Auto 45 °C–70 °C | Eco 

55 °C | Péče o sklo 40 °C | Intenzivní 70 °C | 
Rychlý Plus 50 °C | Opláchnutí a čekání

• sušení: zbytkovým teplem
• panel s 3místným displejem
• termoefektivní systém
• funkce Odložený start od 1 do 19 h
• ukazatel zůstatkového času
• vodní senzor detekuje úroveň zašpinění 

vody a upravuje spotřebu vody
• indikátor doplnění soli
• indikace funkcí: Odložený start | Smazat | 

Konec | Úspora energie | Extra opláchnutí | 
Vybraný program | Indikátor pro leštidlo | Sůl

• košík na příbory

• program AutoFlex: ideální podmínky při mytí 
každého nádobí

• větší kapacita a kompaktní rozměry – umyje 
nádobí po večeři pro 6 osob

• možnost startu odloženého o 24 h nabízí 
flexibilní dobu spuštění

• energetická třída (2010/30/EC): A
• instalace: kompaktní
• myčka pro instalaci ve výšce
• kapacita mytí: 6 souprav nádobí 
• úroveň hluku: jen 48 dB(A)
• spotřeba vody a energie: 7 l; 0,63 kWh
• 6 programů, 5 teplot
• mycí programy: Auto 45 °C–70 °C | Eco 

55 °C | Péče o sklo 40 °C | Intenzivní 70 °C | 
Rychlý Plus 50 °C | Opláchnutí a čekání

• sušení: zbytkovým teplem
• panel s 3místným displejem
• termoefektivní systém
• funkce Odložený start od 1 do 19 h
• ukazatel zůstatkového času
• vodní senzor detekuje úroveň zašpinění 

vody a upravuje spotřebu vody
• indikátor doplnění soli
• indikace funkcí: Odložený start | Smazat | 

Konec | Úspora energie | Extra opláchnutí | 
Vybraný program | Indikátor pro leštidlo | Sůl

• košík na příbory

Technické údajeTechnické údaje

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

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

Myčka

ESF2300OH

Vlastnosti

• program AutoFlex: ideální podmínky při mytí 
každého nádobí

• větší kapacita a kompaktní rozměry – umyje 
nádobí po večeři pro 6 osob

• možnost startu odloženého o 24 h nabízí 
flexibilní dobu spuštění

• energetická třída (2010/30/EC): A
• instalace: kompaktní
• myčka pro instalaci ve výšce
• kapacita mytí: 6 souprav nádobí 
• úroveň hluku: jen 48 dB(A)
• spotřeba vody a energie: 7 l; 0,63 kWh
• 6 programů, 5 teplot
• mycí programy: Auto 45 °C–70 °C | Eco 

55 °C | Péče o sklo 40 °C | Intenzivní 70 °C | 
Rychlý Plus 50 °C | Opláchnutí a čekání

• sušení: zbytkovým teplem
• panel s 3místným displejem
• termoefektivní systém
• funkce Odložený start od 1 do 19 h
• ukazatel zůstatkového času
• vodní senzor detekuje úroveň zašpinění 

vody a upravuje spotřebu vody
• indikátor doplnění soli
• indikace funkcí: Odložený start | Smazat | 

Konec | Úspora energie | Extra opláchnutí | 
Vybraný program | Indikátor pro leštidlo | Sůl

• košík na příbory

Technické údaje

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

AAA

Cena: 10 690 KčCena: 11 290 KčCena: 11 290 Kč
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Myčka Myčka

ESF2210DW ESF2210DK

Vlastnosti Vlastnosti

• přístupnější tlačítka umožňují přímou volbu 
programu

• větší kapacita a kompaktní rozměry – umyje 
nádobí po večeři pro 6 osob

• funkce Odložený start o 3 h nabízí flexibilní 
dobu spuštění

• energetická třída (2010/30/EC): A
• instalace: kompaktní
• myčka pro instalaci ve výšce
• kapacita mytí: 6 souprav nádobí 
• úroveň hluku: jen 53 dB(A)
• spotřeba vody a energie: 7 l; 0,63 kWh
• 5 programů, 5 teplot
• mycí programy: Eco 55 °C | Péče o sklo 

40 °C | Intenzivní 70 °C | Normální 65 °C | 
Rychlý Plus 50 °C

• sušení: zbytkovým teplem
• termoefektivní systém
• indikátor doplnění soli
• indikace funkcí: Odložený start | Konec | 

Vybraný program | Indikátor pro leštidlo | Sůl
• košík na příbory

• přístupnější tlačítka umožňují přímou volbu 
programu

• větší kapacita a kompaktní rozměry – umyje 
nádobí po večeři pro 6 osob

• funkce Odložený start o 3 h nabízí flexibilní 
dobu spuštění

• energetická třída (2010/30/EC): A
• instalace: kompaktní
• myčka pro instalaci ve výšce
• kapacita mytí: 6 souprav nádobí 
• úroveň hluku: jen 53 dB(A)
• spotřeba vody a energie: 7 l; 0,63 kWh
• 5 programů, 5 teplot
• mycí programy: Eco 55 °C | Péče o sklo 

40 °C | Intenzivní 70 °C | Normální 65 °C | 
Rychlý Plus 50 °C

• sušení: zbytkovým teplem
• termoefektivní systém
• indikátor doplnění soli
• indikace funkcí: Odložený start | Konec | 

Vybraný program | Indikátor pro leštidlo | Sůl
• košík na příbory

Technické údaje Technické údaje

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

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

A A

Cena: 9 500 Kč Cena: 9 500 Kč

73



Praní
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Praní
Naše řada praček a sušiček se citlivě 
postará o vaše stylové oděvy a navíc 
dohlédne na efektivní využití zdrojů.

Vysvětlení používaných symbolů najdete na vnitřní straně zadní části obálky.

Praní

Pračky s předním plněním, hluboké  80–85

Pračky s předním plněním, úzké 88–93

Pračky s horním plněním 94–98

Pračky se sušičkou 102

Sušičky 108–109
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Stále inovujeme

Lepší než kdykoli předtím:
řada SteamSystem
Profesionální prádelny osvěžují
prádlo a zbavují jej nežádoucího
zmačkání pomocí páry.
Naše programy pro osvěžení 
a vyhlazení prádla umožňují 
totéž jediným stiskem tlačítka.

SoftDrum
Buben rozměrů XXL 
s jemným vzorem je extra 
šetrný k prádlu, které 
pomáhá uchovat v ideální 
formě.

Pračky

Systém UltraMix
Smíchá-li se prací prostředek 
s vodou před vpuštěním do 
bubnu, aktivuje se čisticí síla 
pracího prostředku. Tím se 
zabezpečí výjimečná účinnost 
praní dokonce i při nižších 
teplotách.

Prací cyklus oceněný 
zeleným certifikátem  
Woolmark
Oficiální zelený certifikát 
Woolmark znamená jistotu, že 
vlnu určenou výlučně k ručnímu 
praní vyperete bezpečně v 
pračce splňující vysoké 
energetické standardy.

Přiblížíme vám několik zajímavostí  
a novinek z naší řady praček.

Praní
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MyFavourites Plus
Ještě jednodušší a rychlejší 
ukládání oblíbených 
programů. Spotřebič si 
zapamatuje vaše 
nej oblíbe nější programové 
kombinace. Jedinečné řešení 
na trhu.

Senzor hmotnosti 
s pokyny pro dávkování
Pračka, která vám poradí 
přesné množství pracího 
prostředku v závislosti 
na hmotnosti náplně. Zabraňuje 
příliš dlouhému praní i příliš 
vysokému dávkování a šetří tak 
vaše peníze. Již nikdy nebudete 
dávkovat více, než je nutné, 
abyste dosáhli těch nejlepších 
výsledků. 

Nejlepší motor EcoInverter
Nejnižší spotřeba energie 
zkombinovaná s nejdelší 
trvanlivostí a nízkou hlučností.

Přímé sprchování
Nepřetržité sprchování prádla 
celou náplň důkladně zvlhčí a 
rovnoměrně vypere.

A+++ –50 % s nulovou 
spotřebou v pohotovostním 
režimu
Pračka s nejlepší energetickou 
účinností od Electroluxu.  
Po skončení cyklu se 
automaticky vypne. 

FuzzyLogic
FuzzyLogic přizpůsobuje délku 
programu a spotřebu vody a 
energie aktuální dávce prádla. 
Navíc vypere i menší množství 
prádla s maximální péčí.
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Praní

Stojí za to vědět,
které inovace v rámci naší řady Inspiration
pomáhají ve vaší domácnosti.

Pračky
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FuzzyLogic
FuzzyLogic přizpůsobuje délku 
programu a spotřebu vody 
a energie aktuální náplni prádla.

Jemný buben
Šetrný buben přistupuje 
k vašemu prádlu během celého 
pracího cyklu s jemností. 

SteamSystem
Osvěžení a vyhlazení prádla 
s využitím páry.

TimeManger®

Přizpůsobuje délku cyklu 
v osmi stupních.

Pračka Electrolux s kapacitou 
9 kg prádla a nejvyšší 
energetickou účinností 
spotřebuje jen poloviční 
množství energie než pračka 
v energetické třídě A+++.

Zachová vlákna
Oficiální zelený certifikát 
Woolmark znamená jistotu, že 
vlnu určenou výlučně k ručnímu 
praní vyperete bezpečně 
v pračce splňující vysoké 
energetické standardy.

Systém UltraMix
Smíchá-li se prací prostředek 
s vodou před vpuštěním do 
bubnu, aktivuje se čisticí síla 
pracího prostředku. Tím se 
zabezpečí výjimečná účinnost 
praní dokonce i při nižších 
teplotách.

Přímé sprchování
Nepřetržité sprchování prádla 
celou náplň důkladně zvlhčí 
a rovnoměrně vypere.

1.  Do násypky přidejte prací 
prášek nebo tekutý 
prostředek.

2.  Násypku propláchněte vodou, 
která prací prostředek odnese 
na místo určené k 
předběžnému promíchání 
pracího prostředku mimo 
buben.

3.  Na tomto místě se prací 
prostředek promíchává 
s vodou celých 6 minut, aby 
se zcela rozpustil a aktivoval.

4.  Náš systém přímého 
sprchování DirectSpray 
potom efektivně stříká prací 
roztok na prádlo a důkladně 
ho zvlhčí a rovnoměrně 
vypere. 
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Pračka

EWF1497CDW
UltraCare Eco

Technické údaje

Výhody/Funkce

Přizpůsobte cyklus vašemu rozvrhu – 
a cíli ušetřit energii
Funkce řízení času – nastavte si cyklus praní 
prádla dle vašeho rozvrhu.

Ujistěte se, že se praní prádla vejde do 
vašeho rozvrhu. Díky řízení času můžete 
nastavit cyklus tak, aby prádlo bylo 
připravené přesně, kdy to požadujete
Profesionální systémy pro praní prádla značky 
Electrolux dokážou přizpůsobit délku každého 
cyklu. Díky funkci řízení času můžete také 
přesně určit, jak dlouho bude daný cyklus 
trvat – a obléci si tak na sebe, co chcete, kdy 
chcete. Cyklus můžete upravit podle toho, ko-
lik máte času. A díky funkci EcoInfo™ můžete 
zároveň bedlivě sledovat úsporu energie.

Lepší péči vašemu oblečení není  
možné poskytnout
UltraCare Eco spotřebovává o 50 % méně 
energie než modely zařazené v energetické 
třídě A+++ a díky rozmanitým inovativním 
funkcím ve fázi promíchávání, praní, máchání 
a napařování prádla zaručuje nejlepší možnou 
péči o oděvy.

Systém UltraMix
Smíchá-li se prací prostředek s vodou před 
vpuštěním do bubnu, aktivuje se čisticí 
síla pracího prostředku. Tím se zabezpečí 

výjimečná účinnost praní dokonce i při nižších 
teplotách.

• funkce TimeManager® – přizpůsobte prací 
program vašemu harmonogramu

• přirozené parní čištění k osvěžení a oživení 
prádla bez praní

• maximální rychlost odstřeďování:  
1400 ot./min.

• * o 50 % energeticky úspornější ve 
srovnání s limitem pro energe tickou 
třídu A+++ (EEI 46), vypočteno v souladu 
s evropskou směrnicí 1061/2010

• náplň prádla: 9 kg
• prací programy: zap./vyp. | Bavlna 

ekonomický | Bavlna | Intense60 | 
Syntetické | Jemné | Vlna Plus | Džíny | 
Odstředění/vypouštění | Máchání | Přikrývka 
| Rychlý | Pára – osvěžení | Pára – syntetika | 
Pára – bavlna

• kontrola vyvažování náplně v bubnu
• velký LCD displej
• technologie FuzzyLogic, reaguje na 

množství náplně
• funkce Odložený start
• protipěnový systém
• dětský bezpečnostní zámek
• nožičky: 4 nastavitelné 
• pojistka proti vytopení se sensorem 

AquaControl
• 57 l/0,64 kWh pro standardní program

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

Praní Pračky s předním plněním, hluboké

 ULTRAMIX
SYSTEM

9
KG ECOINVERTER

MOTOR

Cena: 22 250 Kč
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Pračka

EWF1497HDW

Vlastnosti

• parní programy šetrně osvěží vaše oblečení 
a odstraní jeho pomačkání

• funkce řízení času – nastavte si cyklus praní 
prádla dle vašeho rozvrhu

• funkce MyFavourite – jedním dotykem 
můžete zvolit vaše oblíbené nastavení

• automatická regulace spotřeby vody 
a energie při každé náplni

• maximální rychlost odstřeďování:  
1400 ot./min.

• * o 40 % energeticky úspornější v po-
rovnání s limitem pro energetickou třídu 
A (0,19 kWh/kg), vypočteno v souladu 
s evropskou směrnicí EN 60456

• náplň prádla: 9 kg
• prací programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

ekonomický | Syntetické | Jemné | Vlna Plus 
| Džíny | Máchání | Odstředění/vypouštění | 
Přikrývka | Lehké sportovní | Rychlý | Pára – 
osvěžení | Pára – syntetika | Pára – bavlna

• kontrola vyvažování náplně v bubnu
• velký LCD displej
• technologie FuzzyLogic, reaguje na 

množství náplně
• funkce Odložený start
• protipěnový systém
• dětský bezpečnostní zámek
• nožičky: 4 nastavitelné 
• napouštěcí hadice s ochranou AquaControl
• invertorový motor, 10 let záruka
• 63 l/0,99 kWh pro standardní program

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

Technické údaje

Pračka

EWF1408WDL

Vlastnosti

• parní programy šetrně osvěží vaše oblečení 
a odstraní jeho pomačkání

• funkce řízení času – nastavte si cyklus praní 
prádla dle vašeho rozvrhu

• funkce MyFavourite Plus – 3 nejpoužívanější 
nastavení na dotek, když je potřebujete

• funkce přímého sprchování DirectSpray
• modrý certifikát Woolmark – nejšetrnější 

péče zaručena
• váhový senzor doporučí dávku pracího 

prostředku
• maximální rychlost odstřeďování:  

1400 ot./min.
• * o 20 % energeticky úspornější ve srovnání 

s limitem pro energetickou třídu A+++  
(EEI 46), vypočteno v souladu s evropskou 
směrnicí 1061/2010

• náplň prádla: 10 kg
• prací programy: Bavlna | Bavlna 

ekonomický | Syntetické | Jemné | Vlna Plus 
| Přikrývka | Pára – bavlna | Pára – syntetika 
| Pára – osvěžení | Rychlý | Lehké sportovní | 
Džíny | Máchání | Odstředění/vypouštění

• kontrola vyvažování náplně v bubnu
• velký LCD displej
• technologie FuzzyLogic, reaguje na 

množství náplně
• funkce Odložený start
• vnitřní osvětlení
• protipěnový systém
• dětský bezpečnostní zámek
• nožičky: 4 nastavitelné 
• pojistka proti vytopení se sensorem 

AquaControl
• invertorový motor, 10 let záruka
• 69 l/0,9 kWh pro standardní program

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

Technické údaje

Pračka

EWF1487HDW

Vlastnosti

• parní programy šetrně osvěží vaše oblečení 
a odstraní jeho pomačkání

• funkce řízení času – nastavte si cyklus praní 
prádla dle vašeho rozvrhu

• funkce MyFavourite – jedním dotykem 
můžete zvolit vaše oblíbené nastavení

• kapacita 8 kg vám umožňuje prát tolik,  
kolik potřebujete

• maximální rychlost odstřeďování:  
1400 ot./min.

• * o 40 % energeticky úspornější v po-
rovnání s limitem pro energetickou třídu 
A (0,19 kWh/kg), vypočteno v souladu 
s evropskou směrnicí EN 60456

• náplň prádla: 8 kg
• prací programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

ekonomický | Syntetické | Jemné | Vlna Plus 
| Džíny | Máchání | Odstředění/vypouštění | 
Přikrývka | Lehké sportovní | Rychlý | Pára – 
osvěžení | Pára – syntetika | Pára – bavlna

• kontrola vyvažování náplně v bubnu
• velký LCD displej
• technologie FuzzyLogic, reaguje na 

množství náplně
• funkce Odložený start
• protipěnový systém
• dětský bezpečnostní zámek
• nožičky: 4 nastavitelné 
• napouštěcí hadice s ochranou AquaControl
• invertorový motor, 10 let záruka
• 57 l/0,88 kWh pro standardní program

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

Technické údaje

8
KG INVERTER

Cena: 20 500 Kč Cena: 18 100 Kč Cena: 17 100 Kč

?
KG

10
KG INVERTER

9
KG INVERTER
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Praní Pračky s předním plněním, hluboké

Pračka

EWF1294BW

Vlastnosti

• přizpůsobivé prací programy nabízí 
optimální flexibilitu

• kapacita 9 kg vám umožňuje prát tolik, kolik 
potřebujete

• volnost při praní velkých či malých náplní 
díky funkci AutoSense

• funkce FinishIn – nastavte čas dokončení 
praní

• maximální rychlost odstřeďování:  
1200 ot./min.

• * o 30 % energeticky úspornější v po-
rovnání s limitem pro energetickou třídu 
A (0,19 kWh/kg), vypočteno v souladu 
s evropskou směrnicí EN 60456

• náplň prádla: 9 kg
• prací programy: Bavlna | Bavlna 

ekonomický | Syntetické | Jemné | Vlna 
Plus | Přikrývka | Rychlý 20minutový 3 kg | 
Mix 20

• kontrola vyvažování náplně v bubnu
• LCD číselný displej
• technologie FuzzyLogic, reaguje na 

množství náplně
• protipěnový systém
• dětský bezpečnostní zámek
• nožičky: 4 nastavitelné
• ochrana proti vytopení
• invertorový motor, 10 let záruka
• 49 l/1,03 kWh pro standardní program

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

Technické údaje

9
KG INVERTER

...h

Pračka

EWF1287HDW

Vlastnosti

• parní programy šetrně osvěží vaše oblečení 
a odstraní jeho pomačkání

• funkce řízení času – nastavte si cyklus praní 
prádla dle vašeho rozvrhu

• funkce MyFavourite – jedním dotykem 
můžete zvolit vaše oblíbené nastavení

• kapacita 8 kg vám umožňuje prát tolik, kolik 
potřebujete

• maximální rychlost odstřeďování:  
1200 ot./min.

• * o 40 % energeticky úspornější v po-
rovnání s limitem pro energetickou třídu 
A (0,19 kWh/kg), vypočteno v souladu 
s evropskou směrnicí EN 60456

• náplň prádla: 8 kg
• prací programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

ekonomický | Syntetické | Jemné | Vlna Plus 
| Džíny | Máchání | Odstředění/vypouštění | 
Přikrývka | Lehké sportovní | Rychlý | Pára – 
osvěžení | Pára – syntetika | Pára – bavlna

• kontrola vyvažování náplně v bubnu
• velký LCD displej
• technologie FuzzyLogic, reaguje na 

množství náplně
• funkce Odložený start
• protipěnový systém
• dětský bezpečnostní zámek
• nožičky: 4 nastavitelné 
• napouštěcí hadice s ochranou AquaControl
• invertorový motor, 10 let záruka
• 57 l/0,88 kWh pro standardní program

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

Technické údaje

Pračka

EWF1486GDW

Vlastnosti

• parní programy šetrně osvěží vaše oblečení 
a odstraní jeho pomačkání

• funkce TimeManager® – nastaví cyklus 
praní podle vašich potřeb

• hodnocení energetické třídy: A+++
• kapacita 8 kg vám umožňuje prát tolik, kolik 

potřebujete
• snadno použitelné dotykové ovládání 

zajišťuje intuitivní navigaci všemi funkcemi
• maximální rychlost odstřeďování:  

1400 ot./min.
• * o 30 % energeticky úspornější v po-

rovnání s limitem pro energetickou třídu 
A (0,19 kWh/kg), vypočteno v souladu 
s evropskou směrnicí EN 60456

• náplň prádla: 8 kg
• prací programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

ekonomický | Syntetické | Jemné | Vlna Plus 
| Džíny | Máchání | Odstředění/vypouštění | 
Přikrývka | Lehké sportovní | Rychlý | Pára – 
osvěžení | Pára – syntetika | Pára – bavlna

• kontrola vyvažování náplně v bubnu
• LCD displej
• technologie FuzzyLogic, reaguje na 

množství náplně
• funkce Odložený start
• protipěnový systém
• dětský bezpečnostní zámek
• nožičky: 4 nastavitelné
• ochrana proti vytopení
• invertorový motor, 10 let záruka
• 56 l/1,06 kWh pro standardní program

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

Technické údaje

Cena: 13 990 KčCena: 16 340 Kč Cena: 15 630 Kč

-10%
8
KG INVERTER

8
KG INVERTER
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Pračka

EWF1476GDW

Vlastnosti

• parní programy šetrně osvěží vaše oblečení 
a odstraní jeho pomačkání

• funkce TimeManager® – nastaví cyklus 
praní podle vašich potřeb

• snadno použitelné dotykové ovládání 
zajišťuje intuitivní navigaci všemi funkcemi

• velký otvor bubnu umožňuje snazší plnění
• LED osvětlení umožňuje intuitivní volbu 

nastavení
• maximální rychlost odstřeďování:  

1400 ot./min.
• * o 30 % energeticky úspornější v po-

rovnání s limitem pro energetickou třídu 
A (0,19 kWh/kg), vypočteno v souladu 
s evropskou směrnicí EN 60456

• náplň prádla: 7 kg
• prací programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

ekonomický | Syntetické | Jemné | Vlna Plus 
| Džíny | Máchání | Odstředění/vypouštění | 
Přikrývka | Lehké sportovní | Rychlý | Pára – 
osvěžení | Pára – syntetika | Pára – bavlna

• kontrola vyvažování náplně v bubnu
• LCD displej
• technologie FuzzyLogic, reaguje na 

množství náplně
• funkce Odložený start
• protipěnový systém
• dětský bezpečnostní zámek
• nožičky: 4 nastavitelné 
• ochrana proti vytopení
• invertorový motor, 10 let záruka
• 49 l/0,9 kWh pro standardní program

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

Technické údaje

INVERTER

Pračka

EWF1276GDW

Vlastnosti

• parní programy šetrně osvěží vaše oblečení 
a odstraní jeho pomačkání

• funkce TimeManager® – nastaví cyklus 
praní podle vašich potřeb

• snadno použitelné dotykové ovládání 
zajišťuje intuitivní navigaci všemi funkcemi

• velký otvor bubnu umožňuje snazší plnění
• LED osvětlení umožňuje intuitivní volbu 

nastavení
• maximální rychlost odstřeďování:  

1200 ot./min.
• * o 30 % energeticky úspornější v po-

rovnání s limitem pro energetickou třídu 
A (0,19 kWh/kg), vypočteno v souladu 
s evropskou směrnicí EN 60456

• náplň prádla: 7 kg
• prací programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

ekonomický | Syntetické | Jemné | Vlna Plus 
| Džíny | Máchání | Odstředění/vypouštění | 
Přikrývka | Lehké sportovní | Rychlý | Pára – 
osvěžení | Pára – syntetika | Pára – bavlna

• kontrola vyvažování náplně v bubnu
• LCD displej
• technologie FuzzyLogic, reaguje na 

množství náplně
• funkce Odložený start
• protipěnový systém
• dětský bezpečnostní zámek
• nožičky: 4 nastavitelné 
• ochrana proti vytopení
• invertorový motor, 10 let záruka
• 49 l/0,9 kWh pro standardní program

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

Technické údaje

INVERTER

Pračka

EWF1076GDW

Vlastnosti

• parní programy šetrně osvěží vaše oblečení 
a odstraní jeho pomačkání

• funkce TimeManager® – nastaví cyklus 
praní podle vašich potřeb

• hodnocení energetické třídy: A+++
• snadno použitelné dotykové ovládání 

zajišťuje intuitivní navigaci všemi funkcemi
• velký přístup do bubnu nabízí snazší plnění
• maximální rychlost odstřeďování:  

1000 ot./min.
• * o 30 % energeticky úspornější v po-

rovnání s limitem pro energetickou třídu 
A (0,19 kWh/kg), vypočteno v souladu 
s evropskou směrnicí EN 60456

• náplň prádla: 7 kg
• prací programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

ekonomický | Syntetické | Jemné | Vlna Plus 
| Džíny | Máchání | Odstředění/vypouštění | 
Přikrývka | Lehké sportovní | Rychlý | Pára – 
osvěžení | Pára – syntetika | Pára – bavlna

• kontrola vyvažování náplně v bubnu
• LCD displej
• technologie FuzzyLogic, reaguje na 

množství náplně
• funkce Odložený start
• protipěnový systém
• dětský bezpečnostní zámek
• nožičky: 4 nastavitelné
• ochrana proti vytopení
• invertorový motor, 10 let záruka
• 49 l/0,9 kWh pro standardní program

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

Technické údaje

INVERTER

Cena: 13 820 Kč Cena: 13 400 KčCena: 13 930 Kč
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Praní Pračky s předním plněním, hluboké

Pračka

EWF1674BW

Vlastnosti

• přizpůsobivé prací programy nabízí 
optimální flexibilitu

• extra velký otvor nabízí pohodlnější vkládání 
a vyjímání prádla

• volnost při praní velkých či malých náplní 
díky funkci AutoSense

• funkce FinishIn – nastavte čas dokončení 
praní

• technologie PowerJet využívá veškerého 
pracího prostředku a udržuje dávkovač čistý

• maximální rychlost odstřeďování:  
1600 ot./min.

• * o 30 % energeticky úspornější v po-
rovnání s limitem pro energetickou třídu 
A (0,19 kWh/kg), vypočteno v souladu 
s evropskou směrnicí EN 60456

• náplň prádla: 7 kg
• speciální jemný program Hedvábí
• prací programy: Bavlna | Bavlna 

ekonomický | Syntetické | Jemné | Vlna Plus 
| Hedvábí | Rychlý 20minutový 3 kg | Mix 20

• kontrola vyvažování náplně v bubnu
• LCD číselný displej
• technologie FuzzyLogic, reaguje na 

množství náplně
• protipěnový systém
• dětský bezpečnostní zámek
• nožičky: 4 nastavitelné
• ochrana proti vytopení
• invertorový motor, 10 let záruka
• 45 l/0,92 kWh pro standardní program

Rozměry V x Š x H (mm)
850 x 600 x 520

Technické údaje

1600
INVERTER

...h

Pračka

EWF1484BW

Vlastnosti

• přizpůsobivé prací programy nabízí 
optimální flexibilitu

• kapacita 8 kg vám umožňuje prát tolik, kolik 
potřebujete

• volnost při praní velkých či malých náplní 
díky funkci AutoSense

• nastavte čas dokončení vaší náplně
• technologie PowerJet využívá veškerého 

pracího prostředku a udržuje dávkovač čistý
• maximální rychlost odstřeďování:  

1400 ot./min.
• * o 30 % energeticky úspornější v po-

rovnání s limitem pro energetickou třídu 
A (0,19 kWh/kg), vypočteno v souladu 
s evropskou směrnicí EN 60456

• náplň prádla: 8 kg
• speciální jemný program Hedvábí
• prací programy: Bavlna | Bavlna 

ekonomický | Syntetické | Jemné | Vlna Plus 
| Hedvábí | Rychlý 20minutový 3 kg | Mix 20

• kontrola vyvažování náplně v bubnu
• LCD číselný displej
• technologie FuzzyLogic, reaguje na 

množství náplně
• protipěnový systém
• dětský bezpečnostní zámek
• nožičky: 4 nastavitelné
• ochrana proti vytopení
• 52 l/0,96 kWh pro standardní program

Rozměry V x Š x H (mm)
850 x 600 x 520

Technické údaje

8
KG ...h

Pračka

EWF1284BR

Vlastnosti

• přizpůsobivé prací programy nabízí 
optimální flexibilitu

• kapacita 8 kg vám umožňuje prát tolik, kolik 
potřebujete

• volnost při praní velkých či malých náplní 
díky funkci AutoSense

• funkce FinishIn – nastavte čas dokončení 
praní

• flexibilita při rozhodování o délce praní 
vašeho prádla

• maximální rychlost odstřeďování:  
1200 ot./min.

• * o 30 % energeticky úspornější v po-
rovnání s limitem pro energetickou třídu 
A (0,19 kWh/kg), vypočteno v souladu 
s evropskou směrnicí EN 60456

• náplň prádla: 8 kg
• speciální jemný program Hedvábí
• prací programy: Bavlna | Bavlna 

ekonomický | Syntetické | Jemné | Vlna Plus 
| Hedvábí | Rychlý 20minutový 3 kg | Mix 20

• kontrola vyvažování náplně v bubnu
• LCD číselný displej
• technologie FuzzyLogic, reaguje na 

množství náplně
• protipěnový systém
• dětský bezpečnostní zámek
• nožičky: 4 nastavitelné
• ochrana proti vytopení
• 52 l/0,96 kWh pro standardní program

Rozměry V x Š x H (mm)
850 x 600 x 520

Technické údaje

8
KG ...h

Cena: 12 450 Kč Cena: 11 300 Kč Cena: 11 200 Kč
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Pračka

EWF1274BW

Vlastnosti

• přizpůsobivé prací programy nabízí 
optimální flexibilitu

• extra velký otvor nabízí pohodlnější vkládání 
a vyjímání prádla

• volnost při praní velkých či malých náplní 
díky funkci AutoSense

• funkce FinishIn – nastavte čas dokončení 
praní

• technologie PowerJet využívá veškerého 
pracího prostředku a udržuje dávkovač čistý

• maximální rychlost odstřeďování:  
1200 ot./min.

• * o 30 % energeticky úspornější v po-
rovnání s limitem pro energetickou třídu 
A (0,19 kWh/kg), vypočteno v souladu 
s evropskou směrnicí EN 60456

• náplň prádla: 7 kg
• speciální jemný program Hedvábí
• prací programy: Bavlna | Bavlna 

ekonomický | Syntetické | Jemné | Vlna Plus 
| Hedvábí | Rychlý 20minutový 3 kg | Mix 20

• kontrola vyvažování náplně v bubnu
• LCD číselný displej
• technologie FuzzyLogic, reaguje na 

množství náplně
• protipěnový systém
• dětský bezpečnostní zámek
• nožičky: 4 nastavitelné
• ochrana proti vytopení
• 45 l/0,92 kWh pro standardní program

Rozměry V x Š x H (mm)
850 x 600 x 520

Technické údaje

...h

Pračka

EWF1284BW

Vlastnosti

• přizpůsobivé prací programy nabízí 
optimální flexibilitu

• kapacita 8 kg vám umožňuje prát tolik, kolik 
potřebujete

• volnost při praní velkých či malých náplní 
díky funkci AutoSense

• funkce FinishIn – nastavte čas dokončení 
praní

• technologie PowerJet využívá veškerého 
pracího prostředku a udržuje dávkovač čistý

• maximální rychlost odstřeďování:  
1200 ot./min.

• * o 30 % energeticky úspornější v po-
rovnání s limitem pro energetickou třídu 
A (0,19 kWh/kg), vypočteno v souladu 
s evropskou směrnicí EN 60456

• náplň prádla: 8 kg
• speciální jemný program Hedvábí
• prací programy: Bavlna | Bavlna 

ekonomický | Syntetické | Jemné | Vlna Plus 
| Hedvábí | Rychlý 20minutový 3 kg | Mix 20

• kontrola vyvažování náplně v bubnu
• LCD číselný displej
• technologie FuzzyLogic, reaguje na 

množství náplně
• protipěnový systém
• dětský bezpečnostní zámek
• nožičky: 4 nastavitelné
• ochrana proti vytopení
• 52 l/0,96 kWh pro standardní program

Rozměry V x Š x H (mm)
850 x 600 x 520

Technické údaje

Pračka

EWFL1284BR

Vlastnosti

• přizpůsobivé prací programy nabízí 
optimální flexibilitu

• kapacita 8 kg vám umožňuje prát tolik, kolik 
potřebujete

• volnost při praní velkých či malých náplní 
díky funkci AutoSense

• funkce FinishIn – nastavte čas dokončení 
praní

• technologie PowerJet využívá veškerého 
pracího prostředku a udržuje dávkovač čistý

• maximální rychlost odstřeďování:  
1200 ot./min.

• * o 30 % energeticky úspornější v po-
rovnání s limitem pro energetickou třídu 
A (0,19 kWh/kg), vypočteno v souladu 
s evropskou směrnicí EN 60456

• náplň prádla: 8 kg
• speciální jemný program Hedvábí
• prací programy: Bavlna | Bavlna 

ekonomický | Syntetické | Jemné | Vlna Plus 
| Hedvábí | Rychlý 20minutový 3 kg | Mix 20

• kontrola vyvažování náplně v bubnu
• LCD číselný displej
• technologie FuzzyLogic, reaguje na 

množství náplně
• protipěnový systém
• dětský bezpečnostní zámek
• nožičky: 4 nastavitelné
• ochrana proti vytopení
• 52 l/0,96 kWh pro standardní program

Rozměry V x Š x H (mm)
850 x 600 x 520

Technické údaje

8
KG ...h

8
KG ...h

Cena: 10 900 Kč Cena: 10 300 KčCena: 10 900 Kč
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Praní

Ukažte svůj styl
a užívejte si  
svůj prostor

Kompaktní bydlení
Do roku 2050 bude téměř 70 % 
světové populace žít ve 
městech. Městské prostředí 
nabízí často omezené obytné 
prostory, které si vyžadují 
kompaktní výrobky. Při výběru 
domácích pomocníků musíme 
být pozornější – musíme 
respektovat prostorové míry 
a přizpůsobovat jim velikost 
spotřebičů, abychom si mohli 
nadále naplno užívat svůj životní 
prostor a zároveň nemuseli 
snižovat své nároky na výkon 
a péči. To je okamžik, kdy do hry 
vstupuje společnost Electrolux. 
Kolekce kompaktních 
spotřebičů Electrolux byla 
navržena tak, aby splňovala 
vysoké požadavky nových 
trendů v bydlení.

Kompaktní řešení
Menší prostor si vyžaduje 
inteligentnější řešení. Protože se 
velkorysé prostory stávají 
vyhledávanou výsadou, 
Electrolux se zaměřil na výzvy 
spojené s kompaktním 
bydlením. Vyvinul řadu praček 
a sušiček, které oděvům 
poskytují očekávanou péči 
a navíc citlivě využívají prostor, 
který máte k dispozici. Tím 
zvyšují kvalitu bydlení. Kolekce 
kompaktních spotřebičů 
určených pro ošetřování prádla 
je navržena tak, aby splnila 
očekávání zákazníka a perfektně 
zapadla do domácnosti. 
Ve srovnání se standardními 
spotřebiči dokážou inteligentní 
kompaktní modely ušetřit až 
50 % prostoru, a přitom účinně 
vyperou a vysuší i velké dávky 
prádla, a to s nejvyšší pečlivostí.  

Vytěžte maximum ze svého 
životního prostoru a vyberte si 
některý z individuálně 
navržených kompaktních 
spotřebičů z naší kolekce. 
Získáte spotřebič špičkové 
kvality s certifikátem Woolmark 
a energeticky efektivní 
technologií. Vašim oděvům 
poskytne jemnou péči 
a inteligentně se přizpůsobí 
prostorové dispozici. Zároveň 
poskytne služby ve stejném 
rozsahu jako modely 
standardních rozměrů. Nabízíme 
vám excelentní účinnost a péči, 
abyste si mohli užívat svůj životní 
prostor a pěstovat svůj styl.

Představujeme vám umění kompaktního bydlení. Spotřebiče jsou 
výsledkem inteligentního designového řešení menšího prostoru. 
Zajišťují komfortní a příjemné používání. Důkladně promyšlené 
modely z kolekce kompaktních spotřebičů Electrolux maximalizují 
váš životní prostor. Výkon a účinnost jsou zcela ve službách 
vynikající péče o vaše oblíbené oděvy – to vše bez kompromisů.
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V Evropě je v současnosti 
95 miliónů domácností,  
ale 25 % z nich má jen jednu 
nebo dvě místnosti a 7 % z nich 
nevlastní pračku.



Praní Pračky s předním plněním, úzké

Pračka

EWS1477FDW

Technické údaje

Výhody/Funkce

Přizpůsobte cyklus vašemu rozvrhu – 
a cíli ušetřit energii
Ujistěte se, že se praní prádla vejde do 
vašeho rozvrhu. Díky řízení času můžete 
nastavit cyklus tak, aby vaše prádlo bylo 
připravené přesně, kdy to požadujete.

Více místa uvnitř, pro pračku ho však 
budete potřebovat méně
Díky kombinaci malé hloubky a velké kapacity 
až na 6,5 kg prádla může tato pračka vyprat 
prádlo pro celou rodinu a zároveň zabírá jen 
minimální prostor.

MyFavourite – pračka, která se od vás 
učí
Tato pračka v sobě kombinuje přizpůsobi-
telnost s jednoduchostí – pamatuje si vaše 
nejvíce používaná nastavení, abyste je příště 
mohli zapnout jediným dotykem.

Nikdy neplýtve energií – vždy šetřete 
peníze
Díky třídě energetické účinnosti A+++ tato 
pračka lépe chrání životní prostředí, zatímco 
se skvěle stará o vaše prádlo – a šetří vám 
peníze.

• funkce TimeManager® – nastaví cyklus 
praní podle vašich potřeb

• úzký spotřebič s kapa citou praní 6,5 kg
• funkce MyFavourite – vaše nejpoužívanější 

nastavení opětně aktivujete jedním dotykem
• hodnocení energetické třídy A+++
• maximální rychlost odstřeďování:  

1400 ot./min.
• * o 30 % energeticky úspornější v po-

rovnání s limitem pro energetickou třídu 
A (0,19 kWh/kg), vypočteno v souladu 
s evropskou směrnicí EN 60456

• náplň prádla: 6,5 kg
• speciální jemný program Hedvábí
• prací programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

úsporný | Syntetické | Jemné | Vlna Plus 
| Džíny | Odstřeďování | Odstředění/
vypouštění | Spodní prádlo | Hedvábí | 
Závěsy | Přikrývka | Lehké sportovní | Rychlý

• kontrola vyvažování náplně v bubnu
• velký LCD displej
• technologie FuzzyLogic, přizpůsobuje se 

množství náplně
• funkce Odložený start
• protipěnový systém
• dětský bezpečnostní zámek
• nožičky: 4 nastavitelné
• systém proti vytopení s hadicí AquaControl
• invertorový motor, 10 let záruka
• 45 l/0,84 kWh pro standardní program

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

Cena: 16 140 Kč

INVERTER
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Pračka

EWS1277FDW

Vlastnosti

• malá hloubka s 6,5 kg kapacitou pro celou 
rodinu

• funkce TimeManager® – nastaví cyklus 
praní podle vašich potřeb

• funkce MyFavourite – jedním dotykem 
můžete zvolit vaše oblíbené nastavení

• hodnocení energetické třídy: A+++
• profesionální invertorový motor Electrolux
• maximální rychlost odstřeďování:  

1200 ot./min.
• * o 30 % energeticky úspornější v po-

rovnání s limitem pro energetickou třídu 
A (0,19 kWh/kg), vypočteno v souladu 
s evropskou směrnicí EN 60456

• náplň prádla: 6,5 kg
• speciální jemný program Hedvábí
• prací programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

ekonomický | Syntetické | Jemné | Vlna Plus 
| Džíny | Máchání | Odstředění/vypouštění | 
Spodní prádlo | Hedvábí | Závěsy | Přikrývka 
| Lehké sportovní | Rychlý

• kontrola vyvažování náplně v bubnu
• velký LCD displej
• technologie FuzzyLogic, reaguje na 

množství náplně
• funkce Odložený start
• protipěnový systém
• dětský bezpečnostní zámek
• nožičky: 4 nastavitelné
• napouštěcí hadice s ochranou AquaControl
• 45 l/0,84 kWh pro standardní program

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

Technické údaje

INVERTER

Cena: 15 350 Kč

Pračka

EWS1276CDU

Vlastnosti

• funkce TimeManager® – nastaví cyklus 
praní podle vašich potřeb

• funkce Odložený start – odloží start cyklu až  
o 20 h

• krátký program, který vypere vaše oblíbené 
oblečení za pouhých 20 minut

• protipěnový systém brání nadměrné tvorbě 
pěny a zlepšuje výsledky

• maximální rychlost odstřeďování:  
1200 ot./min.

• * o 20 % energeticky úspornější v po-
rovnání s limitem pro energetickou třídu 
A (0,19 kWh/kg), vypočteno v souladu 
s evropskou směrnicí EN 60456

• náplň prádla: 7 kg
• speciální jemný program Hedvábí
• prací programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

ekonomický | Syntetické | Jemné | Vlna Plus 
| Džíny | Máchání | Odstředění/vypouštění | 
Spodní prádlo | Hedvábí | Závěsy | Přikrývka 
| Lehké sportovní | Košile 30

• kontrola vyvažování náplně v bubnu
• LCD displej
• technologie FuzzyLogic, reaguje na 

množství náplně
• protipěnový systém
• dětský bezpečnostní zámek
• nožičky: 4 nastavitelné 
• ochrana proti vytopení
• 46 l/0,9 kWh pro standardní program

Rozměry V x Š x H (mm)
850 x 595 x 448

Technické údaje

7
KG

Cena: 14 000 Kč

Pračka

EWS1066EDS

Vlastnosti

• funkce TimeManager® – nastaví cyklus 
praní podle vašich potřeb

• nepříliš hluboká pračka s kapacitou 6 kg 
pro celou rodinu

• funkce Odložený start – odloží start cyklu až  
o 20 h

• snadno použitelné dotykové ovládání 
zajišťuje intuitivní navigaci všemi funkcemi

• maximální rychlost odstřeďování:  
1000 ot./min.

• * o 20 % energeticky úspornější v po-
rovnání s limitem pro energetickou třídu 
A (0,19 kWh/kg), vypočteno v souladu 
s evropskou směrnicí EN 60456

• náplň prádla: 6 kg
• speciální jemný program Hedvábí
• prací programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

ekonomický | Syntetické | Jemné | Vlna Plus 
| Džíny | Máchání | Odstředění/vypouštění | 
Spodní prádlo | Hedvábí | Závěsy | Přikrývka 
| Lehké sportovní | Košile 30

• kontrola vyvažování náplně v bubnu
• LCD displej
• technologie FuzzyLogic, reaguje na 

množství náplně
• protipěnový systém
• dětský bezpečnostní zámek
• nožičky: 4 nastavitelné 
• ochrana proti vytopení
• 49 l/0,76 kWh pro standardní program

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

Technické údaje

6
KG

Cena: 14 200 Kč
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Praní Pračky s předním plněním, úzké

Pračka

EWS1274SDU

Vlastnosti

• funkce TimeManager® – nastaví cyklus 
praní podle vašich potřeb

• funkce Odložený start – odloží start cyklu až  
o 20 h

• krátký program, který vypere vaše oblíbené 
oblečení za pouhých 20 minut

• odolná proti kolísání napětí, čímž chrání při 
výkyvech v napájení

• protipěnový systém brání nadměrné tvorbě 
pěny a zlepšuje výsledky

• maximální rychlost odstřeďování:  
1200 ot./min.

• * o 20 % energeticky úspornější v po-
rovnání s limitem pro energetickou třídu 
A (0,19 kWh/kg), vypočteno v souladu 
s evropskou směrnicí EN 60456

• náplň prádla: 7 kg
• speciální jemný program Hedvábí
• prací programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

ekonomický | Syntetické | Jemné | Vlna Plus 
| Hedvábí | Přikrývka | Máchání | Vypouštění 
| Odstřeďování | Džíny | Závěsy | Lehké 
sportovní | Košile 30

• kontrola vyvažování náplně v bubnu
• technologie FuzzyLogic, reaguje na 

množství náplně
• protipěnový systém
• dětský bezpečnostní zámek
• nožičky: 4 nastavitelné 
• ochrana proti vytopení
• 46 l/0,9 kWh pro standardní program

Rozměry V x Š x H (mm)
850 x 595 x 448

Technické údaje

7
KG

Cena: 13 400 Kč

Pračka

EWS1276CI

Vlastnosti

• úzká pračka (448 mm) s kapacitou 7 kg 
prádla

• funkce TimeManager® – nastaví cyklus 
praní podle vašich potřeb

• technologie OptiSense přizpůsobuje trvání 
cyklu v zájmu optimálních výsledků a 
spotřeby energie

• modrý certifikát Woolmark (dříve známý 
jako zlatý) – záruka nejšetrnější péče

• maximální rychlost odstřeďování:  
1200 ot./min.

• * o 10 % energeticky úspornější v porovnání 
s limitem pro energetickou třídu A+++ 
(EEI 46), vypočteno v souladu s nařízením 
1061/2010

• náplň prádla: 7 kg
• speciální jemný program Hedvábí
• prací programy: zap./vyp. | Bavlna | 

Bavlna – ekonomický | Syntetické | Jemné 
| Vlna Plus| Džíny | Máchání | Odstředění/
vypouštění | Spodní prádlo | Hedvábí | 
Závěsy | Přikrývka |Lehké sportovní | Košile 
30

• kontrola vyvažování náplně v bubnu
• LCD displej
• technologie FuzzyLogic, reaguje na 

množství náplně
• funkce Odložený start
• protipěnový systém
• dětský bezpečnostní zámek
• nožičky: 4 nastavitelné
• ochrana proti vytopení
• invertorový motor, 10 let záruka
• 46 l/0,84 kWh pro standardní program

Rozměry V x Š x H (mm)
850 x 600 x 448

Technické údaje

7
KG INVERTER

Cena: 14 000 Kč

Pračka

EWS1266CI

Vlastnosti

• úzká pračka (377 mm) s kapacitou 6 kg 
prádla

• funkce TimeManager® – nastaví cyklus 
praní podle vašich potřeb

• technologie OptiSense přizpůsobuje trvání 
cyklu v zájmu optimálních výsledků a 
spotřeby energie

• modrý certifikát Woolmark (dříve známý 
jako zlatý) – záruka nejšetrnější péče

• maximální rychlost odstřeďování:  
1200 ot./min.

• * o 10 % energeticky úspornější v porovnání 
s limitem pro energetickou třídu A+++ 
(EEI 46), vypočteno v souladu s nařízením 
1061/2010

• náplň prádla: 6 kg
• speciální jemný program Hedvábí
• prací programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

ekonomický | Syntetické | Jemné | Vlna Plus 
| Džíny | Máchání | Odstředění/vypouštění | 
Spodní prádlo | Hedvábí | Závěsy | Přikrývka 
| Lehké sportovní | Košile 30

• kontrola vyvažování náplně v bubnu
• LCD displej
• technologie FuzzyLogic, reaguje na 

množství náplně
• funkce Odložený start
• protipěnový systém
• dětský bezpečnostní zámek
• nožičky: 4 nastavitelné
• ochrana proti vytopení
• invertorový motor, 10 let záruka
• 46 l/0,84 pro standardní program

Rozměry V x Š x H (mm)
850 x 600 x 377

Technické údaje

6
KG INVERTER

Cena: 13 400 Kč
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Pračka

EWS1266SEU

Vlastnosti

• funkce TimeManager® – nastaví cyklus 
praní podle vašich potřeb

• nejlepší péče o vaše oblečení – automatické 
nastavení cyklu podle náplně

• modrý certifikát Woolmark (dříve známý 
jako zlatý) – záruka nejšetrnější péče

• maximální rychlost odstřeďování:  
1200 ot./min.

• * o 30 % energeticky úspornější v po-
rovnání s limitem pro energetickou třídu 
A (0,19 kWh/kg), vypočteno v souladu 
s evropskou směrnicí EN 60456

• náplň prádla: 6 kg
• speciální jemný program Hedvábí
• prací programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

ekonomický | Syntetické | Jemné | Vlna Plus 
| Džíny | Máchání | Odstředění/vypouštění | 
Spodní prádlo | Hedvábí | Závěsy | Přikrývka 
| Lehké sportovní | Košile 30

• kontrola vyvažování náplně v bubnu
• LCD displej
• technologie FuzzyLogic, reaguje na 

množství náplně
• funkce Odložený start
• protipěnový systém
• dětský bezpečnostní zámek
• nožičky: 4 nastavitelné
• ochrana proti vytopení
• 46 l/0,76 kWh pro standardní program

• úzká pračka 377 mm na 6 kg prádla

Rozměry V x Š x H (mm)
850 x 595 x 377

Technické údaje

6
KG

Cena: 12 610 Kč

Pračka

EWS1074SDU

Vlastnosti

• funkce TimeManager® – nastaví cyklus 
praní podle vašich potřeb

• funkce Odložený start – odloží start cyklu až  
o 20 h

• krátký program, který vypere vaše oblíbené 
oblečení za pouhých 20 minut

• odolná proti kolísání napětí, čímž chrání při 
výkyvech v napájení

• protipěnový systém brání nadměrné tvorbě 
pěny a zlepšuje výsledky

• maximální rychlost odstřeďování:  
1000 ot./min.

• * o 20 % energeticky úspornější v po-
rovnání s limitem pro energetickou třídu 
A (0,19 kWh/kg), vypočteno v souladu 
s evropskou směrnicí EN 60456

• náplň prádla: 7 kg
• speciální jemný program Hedvábí
• prací programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

ekonomický | Syntetické | Jemné | Vlna Plus 
| Hedvábí | Přikrývka | Máchání | Vypouštění 
| Odstřeďování | Džíny | Závěsy | Lehké 
sportovní | Košile 30

• kontrola vyvažování náplně v bubnu
• technologie FuzzyLogic, reaguje na 

množství náplně
• protipěnový systém
• dětský bezpečnostní zámek
• nožičky: 4 nastavitelné 
• ochrana proti vytopení
• 46 l/0,9 kWh pro standardní program

Rozměry V x Š x H (mm)
850 x 595 x 448

Technické údaje

7
KG

Cena: 12 900 Kč

Pračka

EWS1266EDW

Vlastnosti

• funkce TimeManager® – nastaví cyklus 
praní podle vašich potřeb

• nepříliš hluboká pračka s kapacitou 6 kg  
pro celou rodinu

• funkce Odložený start – odloží start cyklu až  
o 20 h

• snadno použitelné ovladače pro intuitivní 
navigaci všech možností

• maximální rychlost odstřeďování:  
1200 ot./min.

• * o 20 % energeticky úspornější v po-
rovnání s limitem pro energetickou třídu 
A (0,19 kWh/kg), vypočteno v souladu 
s evropskou směrnicí EN 60456

• náplň prádla: 6 kg
• speciální jemný program Hedvábí
• prací programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

ekonomický | Syntetické | Jemné | Vlna Plus 
| Džíny | Máchání | Odstředění/vypouštění | 
Spodní prádlo | Hedvábí | Závěsy | Přikrývka 
| Lehké sportovní | Košile 30

• kontrola vyvažování náplně v bubnu
• LCD displej
• technologie FuzzyLogic, reaguje na 

množství náplně
• protipěnový systém
• dětský bezpečnostní zámek
• nožičky: 4 nastavitelné 
• ochrana proti vytopení
• 45 l/0,9 kWh pro standardní program

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

Technické údaje

6
KG

Cena: 12 610 Kč
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Praní Pračky s předním plněním, úzké

Pračka

EWS1064SDU

Vlastnosti

• funkce TimeManager® – nastaví cyklus 
praní podle vašich potřeb

• nejlepší péče o vaše oblečení – automatické 
nastavení cyklu podle náplně

• modrý certifikát Woolmark (dříve známý 
jako zlatý) – záruka nejšetrnější péče

• maximální rychlost odstřeďování:  
1000 ot./min.

• * o 30 % energeticky úspornější v po-
rovnání s limitem pro energetickou třídu 
A (0,19 kWh/kg), vypočteno v souladu 
s evropskou směrnicí EN 60456

• náplň prádla: 6 kg
• speciální jemný program Hedvábí
• prací programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

ekonomický | Syntetické | Jemné | Vlna Plus 
| Hedvábí | Přikrývka | Máchání | Vypouštění 
| Odstřeďování | Džíny | Závěsy | Lehké 
sportovní | Košile 30

• kontrola vyvažování náplně v bubnu
• technologie FuzzyLogic, reaguje na 

množství náplně
• funkce Odložený start
• protipěnový systém
• dětský bezpečnostní zámek
• nožičky: 4 nastavitelné
• ochrana proti vytopení
• digitální displej
• 46 l/0,76 kWh pro standardní program

• úzká pračka 377 mm na 6 kg prádla

Rozměry V x Š x H (mm)
850 x 595 x 377

Technické údaje

6
KG

Cena: 11 600 Kč

Pračka

EWS1264SDU

Vlastnosti

• funkce TimeManager® – nastaví cyklus 
praní podle vašich potřeb

• nejlepší péče o vaše oblečení – automatické 
nastavení cyklu podle náplně

• modrý certifikát Woolmark (dříve známý 
jako zlatý) – záruka nejšetrnější péče

• maximální rychlost odstřeďování:  
1200 ot./min.

• * o 30 % energeticky úspornější v po-
rovnání s limitem pro energetickou třídu 
A (0,19 kWh/kg), vypočteno v souladu 
s evropskou směrnicí EN 60456

• náplň prádla: 6 kg
• speciální jemný program Hedvábí
• prací programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

ekonomický | Syntetické | Jemné | Vlna Plus 
| Hedvábí | Přikrývka | Máchání | Vypouštění 
| Odstřeďování | Džíny | Závěsy | Lehké 
sportovní | Košile 30

• kontrola vyvažování náplně v bubnu
• technologie FuzzyLogic, reaguje na 

množství náplně
• funkce Odložený start
• protipěnový systém
• dětský bezpečnostní zámek
• nožičky: 4 nastavitelné
• ochrana proti vytopení
• 46 l/0,76 kWh pro standardní program

• úzká pračka 377 mm na 6 kg prádla

Rozměry V x Š x H (mm)
850 x 595 x 377

Technické údaje

Pračka

EWS1066SEU

Vlastnosti

• funkce TimeManager® – nastaví cyklus 
praní podle vašich potřeb

• nejlepší péče o vaše oblečení – automatické 
nastavení cyklu podle náplně

• modrý certifikát Woolmark (dříve známý 
jako zlatý) – záruka nejšetrnější péče

• maximální rychlost odstřeďování:  
1000 ot./min.

• * o 30 % energeticky úspornější v po-
rovnání s limitem pro energetickou třídu 
A (0,19 kWh/kg), vypočteno v souladu 
s evropskou směrnicí EN 60456

• náplň prádla: 6 kg
• speciální jemný program Hedvábí
• prací programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

ekonomický | Syntetické | Jemné | Vlna Plus 
| Džíny | Máchání | Odstředění/vypouštění | 
Spodní prádlo | Hedvábí | Závěsy | Přikrývka 
| Lehké sportovní | Košile 30

• kontrola vyvažování náplně v bubnu
• LCD displej
• technologie FuzzyLogic, reaguje na 

množství náplně
• funkce Odložený start
• protipěnový systém
• dětský bezpečnostní zámek
• nožičky: 4 nastavitelné
• ochrana proti vytopení
• 46 l/0,76 kWh pro standardní program

• úzká pračka 377 mm na 6 kg prádla

Rozměry V x Š x H (mm)
850 x 595 x 377

Technické údaje

6
KG

6
KG

Cena: 11 800 KčCena: 12 200 Kč
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Pračka

EWM1044SEUC

Vlastnosti

• funkce TimeManager® – nastaví cyklus 
praní podle vašich potřeb

• funkce Odložený start – odloží start cyklu až  
o 20 h

• krátký program, který vypere vaše oblíbené 
oblečení za pouhých 20 minut

• odolná proti kolísání napětí, čímž chrání při 
výkyvech v napájení

• kontrolu opět získáte díky displeji 
s ukazatelem času do konce cyklu

• maximální rychlost odstřeďování:  
1000 ot./min.

• * o 10 % energeticky úspornější v po-
rovnání s limitem pro energetickou třídu 
A (0,19 kWh/kg), vypočteno v souladu 
s evropskou směrnicí EN 60456

• náplň prádla: 4 kg
• speciální jemný program Hedvábí
• prací programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

ekonomický | Syntetické | Jemné | Vlna Plus 
| Hedvábí | Přikrývka | Máchání | Vypouštění 
| Odstřeďování | Džíny | Závěsy | Lehké 
sportovní | Košile 30

• kontrola vyvažování náplně v bubnu
• technologie FuzzyLogic, reaguje na 

množství náplně
• protipěnový systém
• dětský bezpečnostní zámek
• nožičky: 4 nastavitelné
• ochrana proti vytopení
• 46 l/0,66 kWh pro standardní program

• úzká pračka 338 mm na 4 kg prádla

Rozměry V x Š x H (mm)
850 x 595 x 338

Technické údaje

Pračka

EWS1054NDU

Vlastnosti

• funkce TimeManager® – nastaví cyklus 
praní podle vašich potřeb

• funkce Odložený start – odloží start cyklu až  
o 20 h

• krátký program, který vypere vaše oblíbené 
oblečení za pouhých 20 minut

• odolná proti kolísání napětí, čímž chrání při 
výkyvech v napájení

• protipěnový systém brání nadměrné tvorbě 
pěny a zlepšuje výsledky

• maximální rychlost odstřeďování:  
1000 ot./min.

• * o 20 % energeticky úspornější v po-
rovnání s limitem pro energetickou třídu 
A (0,19 kWh/kg), vypočteno v souladu 
s evropskou směrnicí EN 60456

• náplň prádla: 5 kg
• speciální jemný program Hedvábí
• prací programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

ekonomický | Syntetické | Jemné | Vlna Plus 
| Hedvábí | Přikrývka | Máchání | Vypouštění 
| Odstřeďování | Džíny | Závěsy | Lehké 
sportovní | Košile 30

• kontrola vyvažování náplně v bubnu
• technologie FuzzyLogic, reaguje na 

množství náplně
• protipěnový systém
• dětský bezpečnostní zámek
• nožičky: 4 nastavitelné 
• ochrana proti vytopení
• 41 l/0,7 kWh pro standardní program

• úzká pračka 377 mm na 5 kg prádla

Rozměry V x Š x H (mm)
850 x 595 x 377

Technické údaje

Pračka

EWS1254EDU

Vlastnosti

• funkce Odložený start – odloží start cyklu až  
o 20 h

• funkce TimeManager® – nastaví cyklus 
praní podle vašich potřeb

• krátký program, který vypere vaše oblíbené 
oblečení za pouhých 20 minut

• hadice AquaControl zamezí vyplavení
• odolná proti kolísání napětí, čímž chrání při 

výkyvech v napájení
• maximální rychlost odstřeďování:  

1200 ot./min.
• * o 20 % energeticky úspornější v po-

rovnání s limitem pro energetickou třídu 
A (0,19 kWh/kg), vypočteno v souladu 
s evropskou směrnicí EN 60456

• náplň prádla: 5 kg
• speciální jemný program Hedvábí
• prací programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

ekonomický | Syntetické | Jemné | Vlna Plus 
| Hedvábí | Přikrývka | Máchání | Vypouštění 
| Odstřeďování | Džíny | Závěsy | Lehké 
sportovní | Košile 30

• kontrola vyvažování náplně v bubnu
• technologie FuzzyLogic, reaguje na 

množství náplně
• protipěnový systém
• dětský bezpečnostní zámek
• nožičky: 4 nastavitelné
• ochrana proti vytopení
• digitální displej
• 41 l/0,75 kWh pro standardní program

• úzká pračka 377 mm na 5 kg prádla

Rozměry V x Š x H (mm)
850 x 595 x 377

Technické údaje

Cena: 9 400 KčCena: 10 320 KčCena: 10 800 Kč
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Praní Pračky s horním plněním

Pračka s horním plněním

EWT1567VDW

Výhody/Funkce

Pračka, která také pomáhá s žehlením
Tyto programy s párou vyhladí záhyby 
a obnoví oblečení. V krátkém čase je vaše 
oblečení připraveno buď na další nošení, 
nebo na snadné žehlení.

Nastavte cyklus podle svého plánu – 
a energetické efektivity
Buďte si jisti, že praní zapadne do vašeho 
plánu. Funkce TimeManager® slouží 
k nastavení cyklu a vaše prádlo bude hotovo 
přesně tehdy, kdy si určíte.

Rychle aktivujte vaše oblíbená 
nastavení pro každou náplň
Díky funkci MyFavourite můžete rychle spustit 
všechna vaše oblíbená nastavení při každém 
použití této pračky s horním plněním.

Spotřebuje dokonce o 10 % méně 
energie než pračka třídy A+++
Tato pračka využívá pokročilé technologie, 
a předčí tak i nejvyšší evropskou třídu 
energetické účinnosti. Spotřebuje o 10 % 
méně energie než pračka třídy A+++.

• programy s párou na jemnou obnovu 
oblečení a odstranění pomačkání

• funkce TimeManager® – nastaví cyklus 
praní podle vašich potřeb

• funkce přímého sprchování EcoSpray
• funkce MyFavourite – jedním dotykem 

můžete zvolit vaše oblíbené nastavení
• modrý certifikát Woolmark – nejšetrnější 

péče zaručena
• maximální rychlost odstřeďování:  

1500 ot./min.
• náplň prádla: 6 kg
• velký LCD grafický displej
• ukazatel zbývajícího času
• prací programy: Bavlna | Bavlna – 

ekonomický | Jemné | Přikrývka | Džíny | 
Rychlý (14 min.) | Máchání | Odstředění/
vypouštění | Sportovní | Pára – osvěžení | 
Syntetické | Vlna Plus | Pára – bavlna | Pára 
– syntetika

• funkce Odložený start
• jemné otevírání dveří bubnu (soft opening)
• automatické nastavení bubnu do horní 

pozice pro otevření na konci programu
• kontrola vyvažování náplně v bubnu
• technologie FuzzyLogic, reaguje na 

množství náplně
• invertorový motor, 10 let záruka
• ochrana proti vytopení
• nožičky: 2 nastavitelné + 2 fixní

Cena: 18 170 Kč

Technické údaje

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

6
KG ECOINVERTER

MOTOR
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Pračka s horním plněním

EWT1366HDW

Vlastnosti

• programy s párou na jemnou obnovu 
oblečení a odstranění pomačkání

• funkce TimeManager® – nastaví cyklus 
praní podle vašich potřeb

• hodnocení energetické třídy A+++
• systém SoftAccess pro hladký přístup 

k vaší pračce
• jedinečný dávkovač mycího prostředku  

pro snadnější plnění a čištění
• náplň prádla: 6 kg
• maximální rychlost odstřeďování:  

1300 ot./min.
• LCD displej
• * o 30 % energeticky úspornější v po-

rovnání s limitem pro energetickou třídu 
A (0,19 kWh/kg), vypočteno v souladu 
s evropskou směrnicí EN 60456

• ukazatel zbývajícího času
• prací programy: Bavlna | Bavlna – 

ekonomický | Jemné | Přikrývka | Džíny | 
Rychlý (14 min.) | Máchání | Odstředění/
vypouštění | Sportovní | Pára – osvěžení | 
Syntetické | Vlna Plus | Pára – bavlna | Pára 
– syntetika

• funkce Odložený start
• jemné otevírání dveří bubnu (soft opening)
• automatické nastavení bubnu do horní 

pozice pro otevření na konci programu
• kontrola vyvažování náplně v bubnu
• technologie FuzzyLogic, reaguje na 

množství náplně
• invertorový motor, 10 let záruka
• ochrana proti vytopení
• nožičky: 2 nastavitelné + 2 fixní

Pračka s horním plněním

EWT1367VDW

Vlastnosti

• programy s párou na jemnou obnovu 
oblečení a odstranění pomačkání

• funkce TimeManager® – nastaví cyklus 
praní podle vašich potřeb

• funkce přímého sprchování EcoSpray
• funkce MyFavourite – jedním dotykem 

můžete zvolit vaše oblíbené nastavení
• modrý certifikát Woolmark – nejšetrnější 

péče zaručena
• náplň prádla: 6 kg
• maximální rychlost odstřeďování:  

1300 ot./min.
• velký LCD grafický displej
• * o 10 % energeticky úspornější ve srovnání 

s limitem pro energetickou třídu A+++  
(EEI 46), vypočteno v souladu s evropskou 
směrnicí 1061/2010

• ukazatel zbývajícího času
• prací programy: Bavlna | Bavlna – 

ekonomický | Jemné | Přikrývka | Džíny | 
Rychlý (14 min.) | Máchání | Odstředění/
vypouštění | Sportovní | Pára – osvěžení | 
Syntetické | Vlna Plus | Pára – bavlna | Pára 
– syntetika

• funkce Odložený start
• jemné otevírání dveří bubnu (soft opening)
• automatické nastavení bubnu do horní 

pozice pro otevření na konci programu
• kontrola vyvažování náplně v bubnu
• technologie FuzzyLogic, reaguje na 

množství náplně
• invertorový motor, 10 let záruka
• ochrana proti vytopení
• nožičky: 2 nastavitelné + 2 fixní

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

Technické údaje

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

Technické údaje

6
KG INVERTER

6
KG INVERTER

Cena: 16 980 Kč Cena: 15 780 Kč

Pračka s horním plněním

EWT1266ODW

Vlastnosti

• řada ECO CARE se špičkovou energetickou 
účinností a nejvyšší kapacitou 

• možnost připojení přívodu horké vody 
z domácích ekologických ohřevných 
systémů

• systém FlexiDose Plus zajišťuje optimální 
dávkování pracího prostředku

• funkce TimeManager® – nastaví cyklus 
praní podle vašich potřeb

• systém SoftAccess pro hladký přístup 
k vaší pračce

• náplň prádla: 6 kg
• maximální rychlost odstřeďování:  

1200 ot./min.
• LCD displej
• vrchem plněná pračka
• ukazatel zbývajícího času
• speciální jemný program Hedvábí
• prací programy: Bavlna | Bavlna 

– ekonomický | Závěsy | Jemné | 
Přikrývka | Džíny | Spodní prádlo 40 | 
Rychlý a intenzivní | Máchání | Hedvábí 
| Odstředění/vypouštění | Sportovní | 
Syntetické | Vlna plus

• funkce Odložený start
• jemné otevírání dveří bubnu (soft opening)
• automatické nastavení bubnu do horní 

pozice pro otevření na konci programu
• kontrola vyvažování náplně v bubnu
• technologie FuzzyLogic, reaguje na 

množství náplně
• nožičky: 2 nastavitelné nožičky + 2 fixní
• ochrana proti vytopení

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

Technické údaje

6
KG

Cena: 14 490 Kč
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Pračka s horním plněním

EWT1262EDW

Vlastnosti

• hodnocení energetické třídy A++
• funkce Odložený start pro flexibilní 

načasování praní
• snadno použitelné dotykové ovládání 

zajišťuje intuitivní navigaci všemi funkcemi
• náplň prádla: 6 kg
• maximální rychlost odstřeďování:  

1200 ot./min.
• * o 20 % energeticky úspornější v po-

rovnání s limitem pro energetickou třídu 
A (0,19 kWh/kg), vypočteno v souladu 
s evropskou směrnicí EN 60456

• speciální jemný program Hedvábí
• prací programy: Košile | Bavlna | Bavlna – 

ekonomický | Závěsy | Jemné | Vypouštění 
| Přikrývka | Džíny | Máchání | Hedvábí | 
Odstřeďování | Sportovní | Syntetické | Vlna 
Plus

• automatické nastavení bubnu do horní 
pozice pro otevření na konci programu

• kontrola vyvažování náplně v bubnu
• technologie FuzzyLogic, reaguje na 

množství náplně
• ochrana proti vytopení
• nožičky: 2 nastavitelné + 2 fixní

Rozměry V x Š x H (mm)
850 x 400 x 600

Technické údaje

6
KG

Pračka s horním plněním

EWT1266TXW/ EWT1266EXW

Vlastnosti

• funkce TimeManager® – nastaví cyklus 
praní podle vašich potřeb

• bezpečný přístup díky snadno otevíratelným 
dvířkům bubnu

• systém FlexiDose Plus zajišťuje optimální 
dávkování pracího prostředku

• funkce Odložený start – odložte spuštění 
cyklu až o 20 h

• LED osvětlení umožňuje intuitivní volbu 
nastavení

• náplň prádla: 6 kg
• maximální rychlost odstřeďování:  

1200 ot./min.
• LCD displej
• * o 30 % energeticky úspornější v po-

rovnání s limitem pro energetickou třídu 
A (0,19 kWh/kg), vypočteno v souladu 
s evropskou směrnicí EN 60456

• vrchem plněná pračka
• speciální jemný program Hedvábí
• prací programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

ekonomický | Syntetické | Jemné | Vlna Plus 
| Džíny | Máchání | Odstředění/vypouštění | 
Spodní prádlo | Hedvábí | Závěsy | Přikrývka 
| Lehké sportovní | Košile 30

• jemné otevírání dveří bubnu (soft opening)
• automatické nastavení bubnu do horní 

pozice pro otevření na konci programu
• kontrola vyvažování náplně v bubnu
• technologie FuzzyLogic, reaguje na 

množství náplně
• nožičky: 2 nastavitelné a 2 kolečka
• ochrana proti vytopení

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

Technické údaje

6
KG

Praní Pračky s horním plněním

Pračka s horním plněním

EWT1276EOW

Vlastnosti

• funkce TimeManager® pro prací programy, 
které vyhovují vašim plánům

• systém FlexiDose Plus zajišťuje optimální 
dávkování pracího prostředku

• ergonomický design nabízí snazší přístup 
do vnitřku pračky

• certifikát Woolmark Apparel pro bezpečné 
praní vlněných oděvů

• funkce Odložený start – odložte spuštění 
cyklu až o 20 h

• náplň prádla: 7 kg
• maximální rychlost odstřeďování:  

1200 ot./min.
• * o 20 % energeticky úspornější v po-

rovnání s limitem pro energetickou třídu 
A (0,19 kWh/kg), vypočteno v souladu 
s evropskou směrnicí EN 60456

• LCD displej
• ukazatel zbývajícího času
• speciální jemný program Hedvábí
• prací programy: Košile | Bavlna | Bavlna – 

ekonomický | Závěsy | Jemné | Přikrývka 
| Džíny | Spodní prádlo 40 | Máchání | 
Hedvábí | Odstředění/vypouštění | Sportovní 
| Syntetické | Vlna Plus

• jemné otevírání dveří bubnu (soft opening)
• automatické nastavení bubnu do horní 

pozice pro otevření na konci programu
• kontrola vyvažování náplně v bubnu
• technologie FuzzyLogic, reaguje na 

množství náplně
• ochrana proti vytopení
• nožičky: 2 nastavitelné + 2 fixní

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

Technické údaje

7
KG

Cena: 13 820 Kč Cena: 13 720 Kč Cena: 12 550 Kč
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Pračka s horním plněním

EWT1066TKW/EWT1066EKW

Vlastnosti

• funkce TimeManager® – nastaví cyklus 
praní podle vašich potřeb

• hodnocení energetické třídy A++
• funkce Odložený start – odložte spuštění 

cyklu až o 20 h
• LED osvětlení umožňuje intuitivní volbu 

nastavení
• snadno použitelné dotykové ovládání 

zajišťuje intuitivní navigaci všemi funkcemi
• náplň prádla: 6 kg
• maximální rychlost odstřeďování:  

1000 ot./min.
• * o 20 % energeticky úspornější v po-

rovnání s limitem pro energetickou třídu 
A (0,19 kWh/kg), vypočteno v souladu 
s evropskou směrnicí EN 60456

• LCD displej
• speciální jemný program Hedvábí
• prací programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

ekonomický | Syntetické | Jemné | Vlna Plus 
| Džíny | Máchání | Odstředění/vypouštění | 
Spodní prádlo | Hedvábí | Závěsy | Přikrývka 
| Lehké sportovní | Košile 30

• automatické nastavení bubnu do horní 
pozice pro otevření na konci programu

• kontrola vyvažování náplně v bubnu
• technologie FuzzyLogic, reaguje na 

množství náplně
• ochrana proti vytopení
• nožičky: 2 nastavitelné a 2 fixní 

Rozměry V x Š x H (mm)
850 x 400 x 600

Technické údaje

6
KG

Cena: 11 200 Kč

Pračka s horním plněním

EWT1066TRW

Vlastnosti

• funkce TimeManager® – nastaví cyklus 
praní podle vašich potřeb

• hodnocení energetické třídy: A++
• bezpečný přístup díky snadno otevíratelným 

dvířkům bubnu
• funkce Odložený start – odložte spuštění 

cyklu až o 20 h
• LED osvětlení umožňuje intuitivní volbu 

nastavení
• náplň prádla: 6 kg
• maximální rychlost odstřeďování:  

1000 ot./min.
• LCD displej
• * o 20 % energeticky úspornější v po-

rovnání s limitem pro energetickou třídu 
A (0,19 kWh/kg), vypočteno v souladu 
s evropskou směrnicí EN 60456

• vrchem plněná pračka
• speciální jemný program Hedvábí
• prací programy: vyp/ zap | Bavlna | Bavlna 

ekonomický | Syntetické | Jemné | Vlna Plus 
| Džíny | Máchání | Odstředění/vypouštění | 
Spodní prádlo | Hedvábí | Závěsy | Přikrývka 
| Lehké sportovní | Košile 30

• jemné otevírání dveří bubnu (soft opening)
• automatické nastavení bubnu do horní 

pozice pro otevření na konci programu
• kontrola vyvažování náplně v bubnu
• technologie FuzzyLogic, reaguje na 

množství náplně
• nožičky: 2 nastavitelné a 2 fixní
• ochrana proti vytopení

Rozměry V x Š x H (mm)
850 x 400 x 600

Technické údaje

6
KG

Cena: 11 800 Kč

Pračka s horním plněním

EWT1266ESW

Vlastnosti

• funkce TimeManager® pro prací programy, 
které vyhovují vašim plánům

• bezpečný přístup díky snadno otevíratelným 
dvířkům bubnu

• modrý certifikát Woolmark (dříve známý 
jako zlatý) – záruka nejšetrnější péče

• náplň prádla: 6 kg
• maximální rychlost odstřeďování:  

1200 ot./min.
• LCD displej
• * o 30 % energeticky úspornější v po-

rovnání s limitem pro energetickou třídu 
A (0,19 kWh/kg), vypočteno v souladu 
s evropskou směrnicí EN 60456

• vrchem plněná pračka
• speciální jemný program Hedvábí
• prací programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

ekonomický | Syntetické | Jemné | Vlna Plus 
| Džíny | Máchání | Odstředění/vypouštění | 
Spodní prádlo | Hedvábí | Závěsy | Přikrývka 
| Lehké sportovní | Košile 30

• funkce Odložený start
• jemné otevírání dveří bubnu (soft opening)
• automatické nastavení bubnu do horní 

pozice pro otevření na konci programu
• kontrola vyvažování náplně v bubnu
• technologie FuzzyLogic, reaguje na 

množství náplně
• nožičky: 2 nastavitelné a 2 fixní
• ochrana proti vytopení

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

Technické údaje

6
KG

Cena: 12 300 Kč
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Praní Pračky s horním plněním

Pračka s horním plněním

EWT1062TDW

Vlastnosti

• hodnocení energetické třídy: A+
• funkce Odložený start pro flexibilní 

načasování praní
• snadno použitelné dotykové ovládání 

zajišťuje intuitivní navigaci všemi funkcemi
• náplň prádla: 6 kg
• maximální rychlost odstřeďování:  

1000 ot./min.
• * o 10 % energeticky úspornější v po-

rovnání s limitem pro energetickou třídu 
A (0,19 kWh/kg), vypočteno v souladu 
s evropskou směrnicí EN 60456

• vrchem plněná pračka
• speciální jemný program Hedvábí
• prací programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

ekonomický | Syntetické | Jemné | Vlna Plus 
| Hedvábí | Přikrývka | Máchání | Vypouštění 
| Odstřeďování | Džíny | Závěsy | Lehké 
sportovní | Košile 30

• kontrola vyvažování náplně v bubnu
• technologie FuzzyLogic, reaguje na 

množství náplně
• nožičky: 2 nastavitelné a 2 fixní
• ochrana proti vytopení

Rozměry V x Š x H (mm)
850 x 400 x 600

Technické údaje

Pračka s horním plněním

EWT1262TDW

Vlastnosti

• hodnocení energetické třídy A+
• funkce Odložený start pro flexibilní 

načasování praní
• snadno použitelné dotykové ovládání 

zajišťuje intuitivní navigaci všemi funkcemi
• náplň prádla: 6 kg
• maximální rychlost odstřeďování:  

1200 ot./min.
• * o 10 % energeticky úspornější v po-

rovnání s limitem pro energetickou třídu 
A (0,19 kWh/kg), vypočteno v souladu 
s evropskou směrnicí EN 60456

• LCD displej
• speciální jemný program Hedvábí
• prací programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

ekonomický | Syntetické | Jemné | Vlna Plus 
| Hedvábí | Přikrývka | Máchání | Vypouštění 
| Odstřeďování | Džíny | Závěsy | Lehké 
sportovní | Košile 30

• automatické nastavení bubnu do horní 
pozice pro otevření na konci programu

• kontrola vyvažování náplně v bubnu
• technologie FuzzyLogic, reaguje na 

množství náplně
• ochrana proti vytopení
• nožičky: 2 nastavitelné a 2 fixní 

Rozměry V x Š x H (mm)
850 x 400 x 600

Technické údaje

6
KG

6
KG

Cena: 10 800 Kč Cena: 10 270 Kč

Pračka s horním plněním

EWT1264TKW/ EWT1264EKW

Vlastnosti

• funkce TimeManager® – nastaví cyklus 
praní podle vašich potřeb

• hodnocení energetické třídy A++
• funkce Odložený start – odložte spuštění 

cyklu až o 20 h
• snadno použitelné dotykové ovládání 

zajišťuje intuitivní navigaci všemi funkcemi
• jedinečný dávkovač mycího prostředku  

pro snadnější plnění a čištění
• náplň prádla: 6 kg
• maximální rychlost odstřeďování:  

1200 ot./min.
• * o 20 % energeticky úspornější v po-

rovnání s limitem pro energetickou třídu 
A (0,19 kWh/kg), vypočteno v souladu 
s evropskou směrnicí EN 60456

• speciální jemný program Hedvábí
• prací programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

ekonomický | Syntetické | Jemné | Vlna Plus 
| Hedvábí | Přikrývka | Máchání | Vypouštění 
| Odstřeďování | Džíny | Závěsy | Lehké 
sportovní | Košile 30

• automatické nastavení bubnu do horní 
pozice pro otevření na konci programu

• kontrola vyvažování náplně v bubnu
• technologie FuzzyLogic, reaguje na 

množství náplně
• ochrana proti vytopení
• nožičky: 2 nastavitelné a 2 fixní 

Rozměry V x Š x H (mm)
850 x 400 x 600

Technické údaje

6
KG

Cena: 10 800 Kč
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Šetrný buben 
SoftDrum

Buben o velikosti XXL se 
speciálním profilem je extra 
jemný k textiliím a postará se 
o to, aby vaše oděvy zůstaly 
v perfektní kondici.

Pračky  
se sušičkou
Co je nové  
a co musíte vědět
Jak vám inovace v řadě spotřebičů Inspiration  
pomohou v domácnosti.

Modrý certifikát Woolmark
První pračka se sušičkou na trhu 
oceněná pečetí modrým 
certifikátem Woolmark za praní i 
sušení. Bezpečně vypere a 
vysuší dokonce i vlnu určenou 
jen k ručnímu praní.

Lepší než kdykoli předtím: 
řada SteamSystem
V profesionálních prádelnách se 
používá pára na osvěžení a 
vyhlazení prádla. Naše parní 
programy se jim zcela vyrovnají. 
Stačí jeden dotek.

Pračka se sušičkou 
Energetická třída A
Široký výběr praček se 
sušičkou zařazených  
v nejlepší energetické třídě A.  
S kapa citou praní a sušení  
9 kg prádla nyní můžete vyprat 
a vysušit obrovskou dávku 
prádla najednou.  

FuzzyLogic
Upraví trvání cyklu a spotřebu 
energie a zaručí efektivní sušení 
menšího množství prádla. 
Zabraňuje riziku nadměrného 
praní a sušení malých dávek.

Nejlepší InverterMotor, 
s jakým jste se dosud setkali
Spolehlivý, tichý a energeticky 
účinný invertorový motor. 

Praní
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2 v 1
Díky pračce kombinované se 
sušičkou můžete ušetřit až 
50 % prostoru* a pohodlně 
vyprat a vysušit až 28 košil 
nebo 7 kg prádla – a to raz dva! 
Stačí se dotknout tlačítka.

Pocítíte ten rozdíl
Pára proniká hluboko do textilií, 
odstraňuje pachy a uvolňuje 
vlákna. Výsledkem je svěží 
a vyrovnané prádlo. 

obnošená a pomačkaná

napařená a osvěžená

Vypere, vyrovná, osvěží 
Parní cykly vyrovnávají a osvěžují 
vaše oděvy, například ty, které 
jste měli oblečené jen jednou.

Péče, jakou si vaše oděvy 
zaslouží
Pára je jemná a postará se o to, 
aby vaše oděvy vypadaly dlouho 
jako nové. 

Méně žehlení
Pára uvolňuje a vyhlazuje 
pomačkané záhyby. Některé 
kusy prádla už nebudete muset 
žehlit. 

Jako v čistírně
Rychlý a přirozený způsob, jak 
osvěžit oděvy u sebe doma. 
Můžete si odpustit drahé 
návštěvy čistírny. V parní pračce 
můžete ošetřit i oděvy určené 
k chemickému čištění.

Žádné chemikálie 
Parní cyklus přirozeně, šetrně 
a pohotově oživí vaše oděvy.

2 v 1
Od suchého a špinavého 
k suchému a vypranému.
Perte a sušte na jeden zátah. 
Stačí k tomu jedno tlačítko.

Existuje mnoho důvodů, proč si vybrat pračku 
s parními funkcemi SteamSystem od Electroluxu:

Electrolux TimeManager® 
Máte jen 15 minut na to, abyste 
vyprali oblečení na večer? 
Žádný problém. Tato funkce 
vám umožní nastavit délku praní 
podle vašich potřeb. Jestli máte 
naspěch, můžete program 
zkrátit. Je-li prádlo velmi špinavé, 
můžete ho prodloužit.

EcoInfo®

Funkce EcoInfo™ vás pomocí 
stupnice od 1 do 6 informuje 
o tom, nakolik úsporný je 
zvolený program v kombinaci 
s nastavenými funkcemi.

Na míru
Přizpůsobte si každý cyklus 
podle stupně znečištění prádla, 
požadované teploty a 
konkrétního materiálu.

Až 8 možností nastavení 
délky trvání cyklu
Vy rozhodnete o tom, jak dlouho 
se bude prádlo prát.

Jednoduché používání
Jasný a intuitivní ovládací panel 
se lehko používá.

Super rychlé programy
Máte k dispozici programy 
s trváním od 15 do 150 minut. 
Čas bude vždy hrát ve váš 
prospěch.

*v porovnání se standardní pračkou a sušičkou o rozměrech 60 x 60 cm
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Pračka se sušičkou

EWW1476HDW

Vlastnosti

• parní programy šetrně osvěží vaše oblečení 
a odstraní jeho pomačkání

• funkce řízení času – nastavte si cyklus praní 
prádla dle vašeho rozvrhu

• kapacita pračky: 7 kg
• maximální otáčky odstřeďování:  

1400 ot./min.
• kondenzační sušička: vlhkost je 

kondenzována na kapalinu do nádrže a není 
třeba řešit odvětrání par

• kapacita při sušení: 5 kg
• funkce Odložený start
• program na vlnu pro praní takto označených 

textilií
• programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

s předpírkou | Bavlna ekonomický | 
Syntetické | Jemné | Vlna Plus | Přikrývka 
| Máchání | Odstředění/vypouštění | Vlna 
suché do skříně | Syntetika suché do skříně 
| Bavlna suché do skříně | Pára – osvěžení | 
Pára – odstranění pomačkání

• protipěnový systém
• funkce vyvážení náplně v bubnu
• nožičky: 4 nastavitelné 
• ochrana proti vytopení
• LCD displej

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

Technické údaje

Pračka se sušičkou

EWW1685HDW

Vlastnosti

• parní programy šetrně osvěží vaše oblečení 
a odstraní jeho pomačkání

• funkce řízení času – nastavte si cyklus praní 
prádla dle vašeho rozvrhu

• třída energetické účinnosti A během celého 
praní prádla

• 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 při sušení: 4 kg
• funkce Odložený start
• program na vlnu pro praní takto označených 

textilií
• programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

s předpírkou | Bavlna ekonomický | 
Syntetické | Jemné | Vlna Plus | Přikrývka 
| Máchání | Odstředění/vypouštění | Vlna 
suché do skříně | Syntetika suché do skříně 
| Bavlna suché do skříně | 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

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

Technické údaje

Pračka se sušičkou

EWW1697MDW

Vlastnosti

• parní programy šetrně osvěží vaše oblečení 
a odstraní jeho pomačkání

• JET systém – přímé sprchování prádla
• funkce TimeManager® – nastaví cyklus 

praní podle vašich potřeb
• funkce přímého sprchování DirectSpray
• třída energetické účinnosti A během celého 

praní prádla
• funkce MyFavourite – jedním dotykem 

můžete zvolit vaše oblíbené nastavení
• 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 odvětrání par

• kapacita při sušení: 7 kg
• funkce Odložený start
• program na vlnu pro praní takto označených 

textilií
• programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

s předpírkou | Bavlna ekonomický | 
Syntetické | Jemné | Vlna Plus | Přikrývka 
| Máchání | Odstředění/vypouštění | Vlna 
suché do skříně | Syntetika suché do skříně 
| Bavlna suché do skříně | 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 (mm)
850 x 600 x 605

Technické údaje

Praní Pračky se sušičkou 

INVERTER

Cena: 25 700 Kč Cena: 21 500 Kč Cena: 20 500 Kč

INVERTER

A 9
KG

1600 A 8
KG

1600
INVERTER
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Speciální programy se 
systémem DelicateCare
Jemné a na míru šité programy 
sušení spolehlivě vysuší i vaše 
nejchoulostivější tkaniny, jako 
jsou vlna a hedvábí určené 
k ručnímu praní.

Modrý certifikát Woolmark
Náš patentovaný program na 
vlnu má modrý certifikát 
Woolmark, takže suší 
mimořádně jemně a zaručeně 
bez rizika sražení*.

Systém EcoFlow
Naše sušičky se vyznačují 
nízkou spotřebou energie 
a nenáročnou údržbou, protože 
jsou vybaveny jen jedním filtrem 
na čištění.

*v porovnání se sušením vlny na podložce

Uvidíte jasně

Průhledná skleněná 
dvířka a vnitřní osvětlení 
pro dokonalou kontrolu.

A+++
Sušička s nejlepší energe tickou 
účinností od Electroluxu.  
Po skončení cyklu se 
automaticky vypne.

Sušičky
Co je nového?
Ruční praní a tradiční sušení? V žádném případě! 
Představujeme několik zajímavostí z naší řady 
sušiček.

Praní
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OptiSense
Nastaví trvání cyklu a spotřebu 
energie a zaručí efektivní sušení 
menšího množství prádla. 
Předchází riziku nadměrného 
vysušení.

Rozhodujte o délce sušení
Funkce TimeManager vám 
umožní zkrátit čas sušení 
o 40 %. 2 kg různého druhu 
prádla vysušíte už za 35 minut.

Prozatím nejlepší 
invertorové motory
Spolehlivé, tiché a hospodárné. 
A s desetiletou zárukou 
pro klidné spaní.

SoftDrum
Velký šetrný buben s novými 
elevátory pro co nejšetrnější 
pohyb, menší zmačkání 
prádla a rovnoměrnější 
sušení.

Zaměnitelná 
dvířka
Dvířka se mohou otevírat 
zleva nebo zprava, 
podle vaší potřeby.
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Speciální péče
Nové sušičky DelicateCare 
zaručují citlivé sušení bez rizika, 
že se tkanina srazí*, a to i při 
sušení nejchoulostivějšího 
hedvábí a vlny, které jsou určeny 
k ručnímu praní. Systém 
DelicateCare přizpůsobuje 
pohyb bubnu aktuální náplni 
a postará se o to, aby se vašim 
oděvům dostalo výjimečné 
péče.  

Jemný program na hedvábí** 
suší při nižší teplotě a šetrném 
pohybu bubnu. Program na vlnu 
je oceněný modrým certifikátem 
Woolmark, takže je ideální na 
bezpečné sušení vlny určené k 
ručnímu praní.

 „Mnozí z nás si dlouhá 
léta dělali starosti se 
správným ošetřováním 
vlněného oblečení. Dnes 
už můžete starosti hodit za 
hlavu. Sušičky Electrolux 
s modrým certifikátem 
Woolmark jsou stvořeny 
pro bezpečné sušení 
všech textilií, dokonce 
i citlivé vlny určené jen 
k ručnímu praní.“
Cathryn Lee, The Woolmark Company

Praní

Sušičky
Co je užitečné vědět
Inovovali jsme řadu spotřebičů Inspiration.  
Jak vám pomohou?
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Menší spotřeba a vyšší 
účinnost
Naše profesionální technologie 
tepelného čerpadla HeatPump 
je zárukou maximálně citlivého 
ošetření všech druhů textilií, 
dokonce i choulostivé vlny. 
Sušička s tepelným čerpadlem 
pracuje při teplotách přibližně 
o 25 °C nižších než běžné 
spotřebiče. 

Z toho vyplývají výhody…

* v porovnání se sušením na podložce
** podaný patent

Modely s tepelným čerpadlem 
dokonce recyklují teplo během 
sušení. Díky nižším teplotám při 
sušení budou i citlivé oděvy 
vypadat déle jako nové.

Naše sušičky jsou mimořádně 
energeticky účinné a jsou 
zařazeny ve špičkové 
energetické třídě na trhu. 

Jak to funguje
Technologie tepelného čerpadla 
HeatPump funguje jako 
chladnička, ale na opačném 
principu – veškeré teplo 
uchovává uvnitř. To znamená, že 
veškerá energie se skutečně 
využije k sušení prádla.

Uchovávání a regenerace 
tepla
Naše spotřebiče fungují na 
principu uzavřeného okruhu k 
uchovávání energie. Maximálně 
též využívají latentní tepelnou 
energii, kterou jiné modely 
nevyužijí (např. energii 
vytvářenou přirozeně průtokem 
vzduchu v rámci cyklu nebo 
v okolním prostředí). Výsledkem 
je maximální účinnost s 
minimem energetických ztrát.

Efektivita par excellence
Podívejte se na odhadované 
úspory za 10 let provozu při 
používání naší špičkové sušičky 
s energetickou účinností A+++ 
v porovnání s modely zařazenými 
v energetické třídě A, B a C**.

Zavádíme energeticky 
efektivní inovace
Už více než desetiletí udáváme 
směr. Přinášíme zákazníkům 
vyšší účinnost a současně 
snižujeme spotřebu energie 
a náklady na provoz. Například 
naše řada HeatPump zavádí 
novou definici energetické 
účinnosti.

Milníky v historii firmy Electrolux

15 let inovací

Jako první představila sušičku 
s technologií tepelného čerpadla.

1997

Představila sušičky v kategorii 
spotřeby A v době, kdy byly 
standardem sušičky kategorie C.

2005

Uvedla řadu EcoCare: Staví 
na technologiích profesionálů 
s cílem minimalizovat spotřebu 
energie.

2012

38 527,50 Kč oproti nejlepším v kategorii C

33 275 Kč oproti nejlepším v kategorii B

18 810 Kč oproti nejlepším v kategorii A

*  Vypočteno na základě 160 cyklů za rok (směrnice EU č. 392/2012) a sazby za elektrickou energii 
6,05 Kč na kWh.

** Vypočteno na základě referenční náplně při kapacitě 8 kg.
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Praní Sušičky

Sušička

EDH3498RDE

Technické údaje

Výhody/Funkce

Oblíbené oblečení sušte
Sušička DelicateCare vysuší bezpečně a jemně 
všechny oděvy, dokonce i ty nejchoulostivější 
tkaniny, jako jsou hedvábí, vlna a kašmír. A to 
znamená, že budete vždy dobře vypadat. 
Na to se můžete spolehnout!

Na míru šité programy sušení i pro 
nejchoulostivější tkaniny
Tato jedinečná jemná sušička se speciálními 
programy dokáže automaticky přizpůsobit 
rychlost a směr otáčení bubnu i teplotu su-
šení prádla. Přizpůsobí se i těm nejjemnějším 
textiliím, jako jsou hedvábí a vlna určené jen 
k ručnímu praní.

A++. Velmi účinná spotřeba energie díky 
profesionální technologii
Díky technologii tepelného čerpadla tato 
sušička třídy A++ používá k šetrnému sušení 
vašeho oblečení nižší teploty a spotřebuje 
dokonce o 58 % méně energie než sušička 
třídy B.

Efektivní sušení bez rizika nadměrného 
vysušení
Inteligentní systém OptiSense v této sušičce 
přizpůsobuje čas sušení aktuální dávce prádla 
a monitoruje její vlhkost, takže zabezpečuje 
efektivní sušení a předchází nadměrnému 
vysušení. Přitom spotřebuje jen tolik energie, 
kolik je potřeba.

• systém DelicateCare přizpůsobuje sušení 
typu tkaniny

• technologie tepelného čerpadla je o 58 % 
energeticky úspornější než třída B

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

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

• senzorem upravovaný čas sušení; na 
základě vyhodnocení vlhkosti může být 
prodloužen

• 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 programy pro sušení: Bavlna – 
rychlé sušení | Jemné + sušení se stojanem 
| Snadné žehlení | Osvěžení | Košile | Sport | 
Super tichý | Syntetika – rychlý | Čas sušení 
| Vlna | Přikrývka | Hedvábí/spodní prádlo

• zpětný chod bubnu uvolní šaty a zabraňuje 
zamotání a pomačkání

• typ displeje: velký textový LCD displej BF
• možnost nastavení odloženého startu
• indikátory fáze sušení pro: funkce Proti 

pomačkání | Zchlazování | Sušení | Konec
• další indikátory: Kondenzace | Zanesený filtr 

| Nádrž
• volitelný zvukový signál na konci programu
• kapacita a uložení kondenzační nádrže: 

5,28 l, v panelu vlevo
• nožičky: 4 nastavitelné
• maximální náplň: 9 kg

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

9
KG INVERTER

Cena: 26 710 Kč
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Sušička

EDH3487RDE

Vlastnosti

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

Technické údaje

Sušička

EDH3686GDE

Vlastnosti

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

Technické údaje

• systém DelicateCare přizpůsobuje sušení 
typu tkaniny

• technologie tepelného čerpadla je o 58 % 
energeticky úspornější než třída B

• technologie OptiSense přizpůsobuje trvání 
cyklu sušení v zájmu optimálních výsledků 
a  potřeby energie

• systém EcoFlow zabezpečuje vysoký 
průtok vzduchu, nízkou spotřebu energie 
a jednoduchou údržbu jediného filtru

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

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

• senzorem upravovaný čas sušení; na 
základě vyhodnocení vlhkosti může být 
prodloužen

• 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 programy pro sušení: Jemné | 
Jemné + sušení se stojanem | Snadné 
žehlení Plus | Osvěžení | Džíny | Mix | Rychlý 
– 2 kg | Košile | Čas sušení | Vlna | Přikrývka 
| Sport

• zpětný chod bubnu uvolní šaty a zabraňuje 
zamotání a pomačkání

• typ displeje: BF velký displej LCD
• možnost nastavení odloženého startu
• indikátory fáze sušení pro: funkce Proti 

pomačkání – konec | Zchlazování | Suché 
do skříně | Sušení | Extra suché | Žehlení | 
Lehce suché | Velmi suché

• kapacita a uložení kondenzační nádrže: 
5,28 l, v panelu vlevo

• maximální náplň: 8 kg

• certifikát Woolmark Apparel – jemné sušení 
vlny

• velkokapacitní sušička pro větší dávky 
prádla

• obousměrné otáčení bubnu zajišťuje při 
sušení výsledky bez pomačkání

• robustní skleněná dvířka pro lepší pohled na 
buben, špičkový výhled

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

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

• senzorem upravovaný čas sušení; na 
základě vyhodnocení vlhkosti může být 
prodloužen

• 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 programy pro sušení: Jemné | 
Snadné žehlení Plus | Osvěžení | Rychlý – 
2 kg | Čas sušení | Vlna | Přikrývka

• zpětný chod bubnu uvolní šaty a zabraňuje 
zamotání a pomačkání

• typ displeje: BF střední displej LCD
• možnost nastavení odloženého startu
• indikátory fáze sušení pro: funkce Proti 

pomačkání – konec | Zchlazování | Sušení
• další indikátory: Kondenzace | Zanesený filtr 

| Nádrž
• volitelný zvukový signál na konci programu
• kapacita a uložení kondenzační nádrže: 

5,28 l, v panelu vlevo
• maximální náplň: 8 kg

Sušička

EDH3684PDE

Vlastnosti

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

Technické údaje

8
KG

• velkokapacitní sušička pro množství prádla
• funkce Odložený start vám umožňuje 

naprogramovat cyklus sušení tak, aby 
vyhovoval vašemu časovému plánu

• snadno použitelné dotykové ovládání 
zajišťuje intuitivní navigaci všemi funkcemi

• obousměrné otáčení bubnu zajišťuje při 
sušení výsledky bez pomačkání

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

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

• senzorem upravovaný čas sušení; na 
základě vyhodnocení vlhkosti může být 
prodloužen

• 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 programy pro sušení: Jemné | 
Snadné žehlení Plus | Osvěžení | Čas sušení 
| Vlna – osvěžení | Přikrývka | Sport

• zpětný chod bubnu uvolní šaty a zabraňuje 
zamotání a pomačkání

• typ displeje: BF digitální časový
• možnost nastavení odloženého startu
• indikátory fáze sušení pro: funkce Proti 

pomačkání – konec | Zchlazování | Sušení
• další indikátory: Kondenzace | Zanesený filtr 

| Nádrž
• volitelný zvukový signál na konci programu
• kapacita a uložení kondenzační nádrže: 

5,28 l, v panelu vlevo
• maximální náplň: 8 kg

Cena: 24 030 Kč Cena: 20 540 Kč Cena: 18 100 Kč

8
KG INVERTER

8
KG
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Vaření

Sporáky

Model EKI6450AOX EKI6770DOX EKC6670AOW EKC6450AOX EKC6430AOX EKC6450AOW EKC6150AOX EKC6430AOW EKK6450AOX EKK6450AOW EKI54550OX EKC54552OX EKC54552OK EKC54552OW

Kód výrobku 940 002 690 940 002 674 940 002 685 940 002 689 940 002 698 940 002 694 940 002 697 940 002 683 943 002 010 943 002 004 943 004 689 943 004 684 943 004 682 943 004 683

Cena (Kč) 20 540 18 350 16 490 16 210 15 130 14 650 14 600 14 050 15 130 13 900 16 990 13 750 13 750 13 450

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Třída produktů sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák

Energetická třída A A A 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 multifunkce multifunkce multifunkce

Spotřeba energie při statickém pečení
(kW/h) 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,79 0,89 0,89 0,89

Spotřeba energie při multifunkčním
pečení (kW/h) 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,71 0,71 0,71 0,71

Vnitřní objem trouby (l) 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 60 60 60 60

Velikost vnitřního prostoru velký velký velký velký velký velký velký velký velký velký střední střední střední střední

Čas pečení při statickém pečení 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 43 50 50 50

Čas pečení při multifunkčním pečení 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 51 51 51 51

Hlučnost dB(A) 52 52 51 52 52 52 52 53 52 52 46 47 47 47

Spotřeba v pohotovostním režimu (W) 1,99 0,99 1,99 0,99 0,99 0,99 – 0,99 0,99 0,99 0,99 0,4 0,99 0,99

Plocha největšího plechu (cm²) 1 424 1 424 1 424 1 424 1 424 1 424 1 424 1 424 1 424 1 424 1 120 1 120 1 120 1 120

Instalace výrobku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku

Rozměry V x Š x H (mm) 850 x 596 x 600 850 x 596 x 600 850 x 596 x 600 850 x 596 x 600 850 x 596 x 600 850 x 596 x 600 850 x 596 x 600 850 x 596 x 600 873,2 x 596 x 600 873,2 x 596 x 600 858 x 500 x 600 858 x 500 x 600 858 x 500 x 600 858 x 500 x 600

Čistá celková hmotnost (kg) 47,3 54,9 52,9 47,7 48,9 46,2 46,2 45,7 49,2 48,7 50 42 42 42

Indukční sporáky 60 cm Elektrické sporáky 60 cm
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Model EKI6450AOX EKI6770DOX EKC6670AOW EKC6450AOX EKC6430AOX EKC6450AOW EKC6150AOX EKC6430AOW EKK6450AOX EKK6450AOW EKI54550OX EKC54552OX EKC54552OK EKC54552OW

Kód výrobku 940 002 690 940 002 674 940 002 685 940 002 689 940 002 698 940 002 694 940 002 697 940 002 683 943 002 010 943 002 004 943 004 689 943 004 684 943 004 682 943 004 683

Cena (Kč) 20 540 18 350 16 490 16 210 15 130 14 650 14 600 14 050 15 130 13 900 16 990 13 750 13 750 13 450

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Třída produktů sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák

Energetická třída A A A 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 multifunkce multifunkce multifunkce

Spotřeba energie při statickém pečení
(kW/h) 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,79 0,89 0,89 0,89

Spotřeba energie při multifunkčním
pečení (kW/h) 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,71 0,71 0,71 0,71

Vnitřní objem trouby (l) 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 60 60 60 60

Velikost vnitřního prostoru velký velký velký velký velký velký velký velký velký velký střední střední střední střední

Čas pečení při statickém pečení 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 43 50 50 50

Čas pečení při multifunkčním pečení 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 51 51 51 51

Hlučnost dB(A) 52 52 51 52 52 52 52 53 52 52 46 47 47 47

Spotřeba v pohotovostním režimu (W) 1,99 0,99 1,99 0,99 0,99 0,99 – 0,99 0,99 0,99 0,99 0,4 0,99 0,99

Plocha největšího plechu (cm²) 1 424 1 424 1 424 1 424 1 424 1 424 1 424 1 424 1 424 1 424 1 120 1 120 1 120 1 120

Instalace výrobku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku

Rozměry V x Š x H (mm) 850 x 596 x 600 850 x 596 x 600 850 x 596 x 600 850 x 596 x 600 850 x 596 x 600 850 x 596 x 600 850 x 596 x 600 850 x 596 x 600 873,2 x 596 x 600 873,2 x 596 x 600 858 x 500 x 600 858 x 500 x 600 858 x 500 x 600 858 x 500 x 600

Čistá celková hmotnost (kg) 47,3 54,9 52,9 47,7 48,9 46,2 46,2 45,7 49,2 48,7 50 42 42 42

Plynové sporáky  
s elektrickou troubou 60 cm

Indukční sporák  
50 cm

Elektrické sporáky  
50 cm

Elektrické sporáky  
60 cm
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Vaření

Sporáky

Elektrické sporáky 50 cm

Model EKC54550OX EKC54551OX EKC54550OW EKC52550OX EKC51350OW EKC51150OW EKK54551OX EKK54550OX EKK52550OW EKK51350OX EKK54553OW EKK54550OW EKK51350OW

Kód výrobku 943 004 680 943 004 681 943 004 679 943 004 678 943 004 677 943 004 676 943 004 708 943 004 705 943 004 699 943 004 698 943 004 712 943 004 703 943 004 695

Cena (Kč) 12 550 11 990 11 950 10 350 9 780 9 080 12 350 11 890 11 890 10 270 9 780 9 780 9 620

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Třída produktů sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák

Energetická třída A A A A A A A A A A A A A

Energetická třída při funkci multifunkce multifunkce multifunkce multifunkce multifunkce statická funkce multifunkce multifunkce multifunkce multifunkce multifunkce multifunkce multifunkce

Spotřeba energie při statickém pečení
(kW/h) 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,79 0,89 0,89 0,89 0,79 0,89 0,89 0,89

Spotřeba energie při multifunkčním
pečení (kW/h) 0,71 0,71 0,71 0,71 0,79 – 0,71 0,71 0,71 0,89 0,71 0,71 0,79

Vnitřní objem trouby (l) 60 60 60 56 56 58 60 60 60 56 56 60 56

Velikost vnitřního prostoru střední střední střední střední střední střední střední střední střední střední střední střední střední

Čas pečení při statickém pečení 50 50 50 43 50 45 50 50 50 43 50 50 50

Čas pečení při multifunkčním pečení 51 51 51 46 40 – 51 51 51 46 51 51 40

Hlučnost dB(A) 47 47 47 46 47 – 47 47 47 47 47 47 47

Spotřeba v pohotovostním režimu (W) 0,4 0,4 0,99 – – – 0,7 0,7 – – 0,99 0,99 –

Plocha největšího plechu (cm²) 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120

Instalace výrobku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku

Rozměry V x Š x H (mm) 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 600 880 x 500 x 600 877 x 500 x 600 880 x 500 x 600 880 x 500 x 600 880 x 500 x 600

Čistá celková hmotnost (kg) 42 42 42 42 42 42 44 44 44 44 44 44 44
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Plynové sporáky s elektrickou troubou 50 cm

Model EKC54550OX EKC54551OX EKC54550OW EKC52550OX EKC51350OW EKC51150OW EKK54551OX EKK54550OX EKK52550OW EKK51350OX EKK54553OW EKK54550OW EKK51350OW

Kód výrobku 943 004 680 943 004 681 943 004 679 943 004 678 943 004 677 943 004 676 943 004 708 943 004 705 943 004 699 943 004 698 943 004 712 943 004 703 943 004 695

Cena (Kč) 12 550 11 990 11 950 10 350 9 780 9 080 12 350 11 890 11 890 10 270 9 780 9 780 9 620

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Třída produktů sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák

Energetická třída A A A A A A A A A A A A A

Energetická třída při funkci multifunkce multifunkce multifunkce multifunkce multifunkce statická funkce multifunkce multifunkce multifunkce multifunkce multifunkce multifunkce multifunkce

Spotřeba energie při statickém pečení
(kW/h) 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,79 0,89 0,89 0,89 0,79 0,89 0,89 0,89

Spotřeba energie při multifunkčním
pečení (kW/h) 0,71 0,71 0,71 0,71 0,79 – 0,71 0,71 0,71 0,89 0,71 0,71 0,79

Vnitřní objem trouby (l) 60 60 60 56 56 58 60 60 60 56 56 60 56

Velikost vnitřního prostoru střední střední střední střední střední střední střední střední střední střední střední střední střední

Čas pečení při statickém pečení 50 50 50 43 50 45 50 50 50 43 50 50 50

Čas pečení při multifunkčním pečení 51 51 51 46 40 – 51 51 51 46 51 51 40

Hlučnost dB(A) 47 47 47 46 47 – 47 47 47 47 47 47 47

Spotřeba v pohotovostním režimu (W) 0,4 0,4 0,99 – – – 0,7 0,7 – – 0,99 0,99 –

Plocha největšího plechu (cm²) 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120

Instalace výrobku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku ve výklenku

Rozměry V x Š x H (mm) 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 600 880 x 500 x 600 877 x 500 x 600 880 x 500 x 600 880 x 500 x 600 880 x 500 x 600

Čistá celková hmotnost (kg) 42 42 42 42 42 42 44 44 44 44 44 44 44

Elektrický 
sporák 50 cm

Plynový sporák  
s elektrickou troubou
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Vaření

Mikrovlnné trouby

Mikrovlnné trouby

Model EMS30400OX EMS28201OW EMS20300OX EMS21400S EMS21400W EMM21000S EMM21000W

Kód výrobku 947 607 390 947 607 396 947 607 389 947 607 362 947 607 361 947 607 353 947 607 352

Cena (Kč) 3 990 3 150 2 690 2 550 2 430 2 190 2 090

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Třída produktů mikrovlnná trouba mikrovlnná trouba mikrovlnná trouba mikrovlnná trouba mikrovlnná trouba mikrovlnná trouba mikrovlnná trouba

Barva nerez bílá nerez stříbrná bílá stříbrná bílá

Kombinované vaření mikrovlny/gril/
konvekce mikrovlny/gril mikrovlny/gril mikrovlny/gril mikrovlny/gril mikrovlny mikrovlny

Režimy vaření

konvekce | gril 
| mikrovlny | 
mikrovlny & 
konvekce | 

mikrovlny & gril

gril | mikrovlny | 
mikrovlny & gril

gril | mikrovlny | 
mikrovlny & gril

gril | mikrovlny | 
mikrovlny & gril

gril | mikrovlny | 
mikrovlny & gril mikrovlny mikrovlny

Nastavení času rozmrazování univerzální program univerzální program univerzální program univerzální program univerzální program univerzální program univerzální program

Rozmrazování s nastavením váhy univerzální program chléb | univerzální 
program univerzální program univerzální program univerzální program – –

Vaření podle hmotnosti

kuřecí kousky | ryby 
| čerstvá zelenina 
| maso | těstoviny 
| pečivo | pizza | 

brambory | polévka

nápoje | kuřecí 
kousky | ryby | 

zapečené jídlo se 
zeleninou | kebab | 

brambory

ryby | čerstvá 
zelenina | maso | 
těstoviny | pizza | 

brambory | polévka

– – – –

Příkon (W) 2 350 1 450 1 300 1 250 1 250 1 250 1 250

Výkon grilu (W) 1 100 1 000 1 000 1 000 1 000 – –

Výkon (W) 900 900 800 800 800 800 800

Typ ovládání elektronické elektronické elektronické elektronické elektronické mechanické mechanické

Počet ovládacích knoflíků 1 1 1 2 2 2 2

Nastavování časovače programovací
ovladač

90 min | 
programovací

ovladač

99 min | 
programovací

ovladač

90 min | 
programovací

ovladač

90 min | 
programovací

ovladač
35 min 35 min

Počet výkonových stupňů 5 6 5 11 11 5 5

Signalizace konec programu konec programu konec programu konec programu konec programu konec programu konec programu

Vnitřní osvětlení 20 25 20 20 20 20 20

Automatické programy –

dětská pojistka | 
více/méně času 
| okamžitý start 

+30 s

– – – – –

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

Průměr otočného talíře (mm) 315 315 245 270 270 270 270

Šířka (mm) 520 519 461 485 485 485 485

Hloubka (mm) 440 457,6 367 422 422 422 422

Výška (mm) 335 318,4 280 287 287 287 287
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Model EMS30400OX EMS28201OW EMS20300OX EMS21400S EMS21400W EMM21000S EMM21000W

Kód výrobku 947 607 390 947 607 396 947 607 389 947 607 362 947 607 361 947 607 353 947 607 352

Cena (Kč) 3 990 3 150 2 690 2 550 2 430 2 190 2 090

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Třída produktů mikrovlnná trouba mikrovlnná trouba mikrovlnná trouba mikrovlnná trouba mikrovlnná trouba mikrovlnná trouba mikrovlnná trouba

Barva nerez bílá nerez stříbrná bílá stříbrná bílá

Kombinované vaření mikrovlny/gril/
konvekce mikrovlny/gril mikrovlny/gril mikrovlny/gril mikrovlny/gril mikrovlny mikrovlny

Režimy vaření

konvekce | gril 
| mikrovlny | 
mikrovlny & 
konvekce | 

mikrovlny & gril

gril | mikrovlny | 
mikrovlny & gril

gril | mikrovlny | 
mikrovlny & gril

gril | mikrovlny | 
mikrovlny & gril

gril | mikrovlny | 
mikrovlny & gril mikrovlny mikrovlny

Nastavení času rozmrazování univerzální program univerzální program univerzální program univerzální program univerzální program univerzální program univerzální program

Rozmrazování s nastavením váhy univerzální program chléb | univerzální 
program univerzální program univerzální program univerzální program – –

Vaření podle hmotnosti

kuřecí kousky | ryby 
| čerstvá zelenina 
| maso | těstoviny 
| pečivo | pizza | 

brambory | polévka

nápoje | kuřecí 
kousky | ryby | 

zapečené jídlo se 
zeleninou | kebab | 

brambory

ryby | čerstvá 
zelenina | maso | 
těstoviny | pizza | 

brambory | polévka

– – – –

Příkon (W) 2 350 1 450 1 300 1 250 1 250 1 250 1 250

Výkon grilu (W) 1 100 1 000 1 000 1 000 1 000 – –

Výkon (W) 900 900 800 800 800 800 800

Typ ovládání elektronické elektronické elektronické elektronické elektronické mechanické mechanické

Počet ovládacích knoflíků 1 1 1 2 2 2 2

Nastavování časovače programovací
ovladač

90 min | 
programovací

ovladač

99 min | 
programovací

ovladač

90 min | 
programovací

ovladač

90 min | 
programovací

ovladač
35 min 35 min

Počet výkonových stupňů 5 6 5 11 11 5 5

Signalizace konec programu konec programu konec programu konec programu konec programu konec programu konec programu

Vnitřní osvětlení 20 25 20 20 20 20 20

Automatické programy –

dětská pojistka | 
více/méně času 
| okamžitý start 

+30 s

– – – – –

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

Průměr otočného talíře (mm) 315 315 245 270 270 270 270

Šířka (mm) 520 519 461 485 485 485 485

Hloubka (mm) 440 457,6 367 422 422 422 422

Výška (mm) 335 318,4 280 287 287 287 287

Mikrovlnné trouby
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Chlazení

Model EN3889MFX EN3854POX EN3486MOX EN3853OOX EN3453OOX EN3854NOX EN3453OOW EN3854MFX EN3454NOX EN3854NOW EN3454MFX EN3454NOW EN3853MOX EN3454MOX

Kód výrobku 925 055 206 925 054 695 925 055 058 925 054 642 925 054 257 925 054 696 925 054 256 925 054 701 925 054 352 925 054 697 925 054 360 925 054 353 925 054 640 925 054 325

Cena (Kč) 23 990 22 990 21 990 20 490 19 990 19 490 18 990 18 990 18 590 18 290 17 990 17 690 16 490 16 490

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

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

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) 251 169 240 169 161 254 161 254 242 254 242 242 254 242

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

Počet hvězdiček mrazicího prostoru – – – – – – – – – – – – – –

Čistý objem hvězdičkového prostoru (l) – – – – – – – – – – – – – –

Čistý objem prostoru s teplotou 0 °C (l) – – – – – – – – – – – – – –

Čistý objem mrazničky (l) 92 92 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) 20 18 20 18 20 18 20 18 20 18 20 20 18 20

Zmrazovací kapacita (kg/24 h)  
(2010/30/EC) 10 4 10 4 4 4 4 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) 41 43 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

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 volně stojící volně stojící

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

Čistá celková hmotnost (kg) 81 71 66,1 76 70,1 77 71,1 71 66,1 71 66,1 66,1 73 66,1

FrostFree dole

Chladicí spotřebiče
Kombinace s mrazničkou
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Model EN3889MFX EN3854POX EN3486MOX EN3853OOX EN3453OOX EN3854NOX EN3453OOW EN3854MFX EN3454NOX EN3854NOW EN3454MFX EN3454NOW EN3853MOX EN3454MOX

Kód výrobku 925 055 206 925 054 695 925 055 058 925 054 642 925 054 257 925 054 696 925 054 256 925 054 701 925 054 352 925 054 697 925 054 360 925 054 353 925 054 640 925 054 325

Cena (Kč) 23 990 22 990 21 990 20 490 19 990 19 490 18 990 18 990 18 590 18 290 17 990 17 690 16 490 16 490

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

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

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) 251 169 240 169 161 254 161 254 242 254 242 242 254 242

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

Počet hvězdiček mrazicího prostoru – – – – – – – – – – – – – –

Čistý objem hvězdičkového prostoru (l) – – – – – – – – – – – – – –

Čistý objem prostoru s teplotou 0 °C (l) – – – – – – – – – – – – – –

Čistý objem mrazničky (l) 92 92 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) 20 18 20 18 20 18 20 18 20 18 20 20 18 20

Zmrazovací kapacita (kg/24 h)  
(2010/30/EC) 10 4 10 4 4 4 4 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) 41 43 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

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 volně stojící volně stojící

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

Čistá celková hmotnost (kg) 81 71 66,1 76 70,1 77 71,1 71 66,1 71 66,1 66,1 73 66,1

FrostFree dole
Kombinace s mrazničkou
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Chlazení

Model EN3853MOW EN3453MOW ENF2440AOX ENF2440AOW EN3611OOX EN3611OOW EN3601MOX EN3613MOX EN3613MOW EN3601MOW EN3201MOX EN3201MOW EN2400AOX EN2401AOW

Kód výrobku 925 054 637 925 054 252 925 993 128 925 993 055 925 053 549 925 053 548 925 053 542 925 053 546 925 053 545 925 053 541 925 053 280 925 053 279 925 993 108 925 993 109

Cena (Kč) 15 990 14 990 9 790 8 950 17 990 16 990 13 490 13 490 12 990 12 490 12 990 11 990 9 890 9 690

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

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

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) 254 242 251 251 161 161 242 242 242 242 233 233 242 190

Čistý objem chladničky bez přihrádky 
s teplotou 0 °C a mrazničky (l) 265 226 165 165 226 226 226 226 226 226 198 198 164 164

Počet hvězdiček mrazicího prostoru – – – – – – – – – – – – – –

Čistý objem hvězdičkového prostoru (l) – – – – – – – – – – – – – –

Čistý objem prostoru s teplotou 0 °C (l) – – – – – – – – – – – – – –

Čistý objem mrazničky (l) 92 92 59 59 111 111 111 111 111 111 111 111 61 61

Technologie chlazení mrazničky FrostFree,  
bez námrazy

FrostFree,  
bez námrazy

FrostFree,  
bez námrazy

FrostFree,  
bez námrazy

statické, redukce
námrazy

statické, redukce
námrazy

statické, redukce
námrazy

statické, redukce
námrazy

statické, redukce
námrazy

statické, redukce
námrazy

statické, redukce
námrazy

statické, redukce
námrazy statické statické

Akumulační doba (h) (2010/30/EC) 18 20 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21

Zmrazovací kapacita (kg/24 h)  
(2010/30/EC) 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3

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) 43 43 45 45 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41

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 volně stojící volně stojící

Rozměry V x Š x H (mm) 2005 x 595 x 647 1845 x 595 x 647 1687 x 558 x 613 1687 x 558 x 613 1845 x 595 x 647 1845 x 595 x 647 1845 x 595 x 647 1845 x 595 x 647 1845 x 595 x 647 1845 x 595 x 647 1745 x 595 x 647 1745 x 595 x 647 1540 x 600 x 609 1540 x 600 x 609

Čistá celková hmotnost (kg) 74 68,1 54,9 54,9 68,1 69,1 66,1 67,1 67,1 67,1 64,1 64,1 49,3 50,7

FrostFree dole

Chladicí spotřebiče
Kombinace s mrazničkou

dole
Kombinace s mrazničkou
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Model EN3853MOW EN3453MOW ENF2440AOX ENF2440AOW EN3611OOX EN3611OOW EN3601MOX EN3613MOX EN3613MOW EN3601MOW EN3201MOX EN3201MOW EN2400AOX EN2401AOW

Kód výrobku 925 054 637 925 054 252 925 993 128 925 993 055 925 053 549 925 053 548 925 053 542 925 053 546 925 053 545 925 053 541 925 053 280 925 053 279 925 993 108 925 993 109

Cena (Kč) 15 990 14 990 9 790 8 950 17 990 16 990 13 490 13 490 12 990 12 490 12 990 11 990 9 890 9 690

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

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

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) 254 242 251 251 161 161 242 242 242 242 233 233 242 190

Čistý objem chladničky bez přihrádky 
s teplotou 0 °C a mrazničky (l) 265 226 165 165 226 226 226 226 226 226 198 198 164 164

Počet hvězdiček mrazicího prostoru – – – – – – – – – – – – – –

Čistý objem hvězdičkového prostoru (l) – – – – – – – – – – – – – –

Čistý objem prostoru s teplotou 0 °C (l) – – – – – – – – – – – – – –

Čistý objem mrazničky (l) 92 92 59 59 111 111 111 111 111 111 111 111 61 61

Technologie chlazení mrazničky FrostFree,  
bez námrazy

FrostFree,  
bez námrazy

FrostFree,  
bez námrazy

FrostFree,  
bez námrazy

statické, redukce
námrazy

statické, redukce
námrazy

statické, redukce
námrazy

statické, redukce
námrazy

statické, redukce
námrazy

statické, redukce
námrazy

statické, redukce
námrazy

statické, redukce
námrazy statické statické

Akumulační doba (h) (2010/30/EC) 18 20 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21

Zmrazovací kapacita (kg/24 h)  
(2010/30/EC) 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3

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) 43 43 45 45 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41

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 volně stojící volně stojící

Rozměry V x Š x H (mm) 2005 x 595 x 647 1845 x 595 x 647 1687 x 558 x 613 1687 x 558 x 613 1845 x 595 x 647 1845 x 595 x 647 1845 x 595 x 647 1845 x 595 x 647 1845 x 595 x 647 1845 x 595 x 647 1745 x 595 x 647 1745 x 595 x 647 1540 x 600 x 609 1540 x 600 x 609

Čistá celková hmotnost (kg) 74 68,1 54,9 54,9 68,1 69,1 66,1 67,1 67,1 67,1 64,1 64,1 49,3 50,7

dole
Kombinace s mrazničkou
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Model EN2400AOW ENF2700AOW EJ2302AOX2 EJ2301AOX2 EJ2801AOX2 EJ2302AOW2 EJ2801AOW2 EJ2301AOW2 EJ1800AOW EJ1800ADW

Kód výrobku 925 993 107 925 993 056 920 241 413 920 241 410 920 241 125 920 241 412 920 241 124 920 241 414 920 403 613 920 403 620

Cena (Kč) 8 690 8 190 10 270 9 620 9 490 9 450 8 990 8 650 7 560 7 560

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Třída produktů kombinovaná
chladnička

kombinovaná
chladnička

kombinovaná
chladnička

kombinovaná
chladnička

kombinovaná
chladnička

kombinovaná
chladnička

kombinovaná
chladnička

kombinovaná
chladnička

kombinovaná
chladnička

kombinovaná
chladnička

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

Roční spotřeba energie (kWh)  
(2010/30/EC) 242 237 185 227 242 185 242 227 205 205

Čistý objem chladničky bez přihrádky 
s teplotou 0 °C a mrazničky (l) 164 176 184 184 215 184 215 184 132 132

Počet hvězdiček mrazicího prostoru – – – – – – – – – –

Čistý objem hvězdičkového prostoru (l) – – – – – – – – – –

Čistý objem prostoru s teplotou 0 °C (l) – – – – – – – – – –

Čistý objem mrazničky (l) 61 61 44 44 50 44 50 44 41 41

Technologie chlazení mrazničky statické statické statické statické statické statické statické statické statické statické

Akumulační doba (h) (2010/30/EC) 21 10 19 19 20 19 20 19 17 17

Zmrazovací kapacita (kg/24 h)  
(2010/30/EC) 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3

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

Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 41 43 40 40 40 40 40 40 40 40

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

Rozměry V x Š x H (mm) 1540 x 600 x 609 1687 x 558 x 603 1404 x 545 x 604 1404 x 545 x 604 1590 x 545 x 604 1404 x 545 x 604 1590 x 545 x 604 1404 x 545 x 604 1209 x 496 x 606 1209 x 496 x 606

Čistá celková hmotnost (kg) 49,3 51,9 45,55 44,75 46,95 45,55 46,95 44,75 39 39

Chlazení

Chladicí spotřebiče

dole
Kombinace s mrazničkou

nahoře
Kombinace s mrazničkou
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Model EN2400AOW ENF2700AOW EJ2302AOX2 EJ2301AOX2 EJ2801AOX2 EJ2302AOW2 EJ2801AOW2 EJ2301AOW2 EJ1800AOW EJ1800ADW

Kód výrobku 925 993 107 925 993 056 920 241 413 920 241 410 920 241 125 920 241 412 920 241 124 920 241 414 920 403 613 920 403 620

Cena (Kč) 8 690 8 190 10 270 9 620 9 490 9 450 8 990 8 650 7 560 7 560

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Třída produktů kombinovaná
chladnička

kombinovaná
chladnička

kombinovaná
chladnička

kombinovaná
chladnička

kombinovaná
chladnička

kombinovaná
chladnička

kombinovaná
chladnička

kombinovaná
chladnička

kombinovaná
chladnička

kombinovaná
chladnička

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

Roční spotřeba energie (kWh)  
(2010/30/EC) 242 237 185 227 242 185 242 227 205 205

Čistý objem chladničky bez přihrádky 
s teplotou 0 °C a mrazničky (l) 164 176 184 184 215 184 215 184 132 132

Počet hvězdiček mrazicího prostoru – – – – – – – – – –

Čistý objem hvězdičkového prostoru (l) – – – – – – – – – –

Čistý objem prostoru s teplotou 0 °C (l) – – – – – – – – – –

Čistý objem mrazničky (l) 61 61 44 44 50 44 50 44 41 41

Technologie chlazení mrazničky statické statické statické statické statické statické statické statické statické statické

Akumulační doba (h) (2010/30/EC) 21 10 19 19 20 19 20 19 17 17

Zmrazovací kapacita (kg/24 h)  
(2010/30/EC) 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3

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

Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 41 43 40 40 40 40 40 40 40 40

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

Rozměry V x Š x H (mm) 1540 x 600 x 609 1687 x 558 x 603 1404 x 545 x 604 1404 x 545 x 604 1590 x 545 x 604 1404 x 545 x 604 1590 x 545 x 604 1404 x 545 x 604 1209 x 496 x 606 1209 x 496 x 606

Čistá celková hmotnost (kg) 49,3 51,9 45,55 44,75 46,95 45,55 46,95 44,75 39 39

nahoře
Kombinace s mrazničkou
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Monoklimatické chladničky

Model ERF4162AOX ERF4162AOW ERF3301AOX ERF3301AOW ERF2504AOW ERT1601AOW3 ERF2404FOW ERT1501FOW3 ERF1904FOW ERT1502FOW3

Kód výrobku 925 052 275 925 052 274 925 041 718 925 041 717 933 009 719 933 012 468 933 013 349 933 012 229 933 013 080 933 012 232

Cena (Kč) 18 250 17 490 12 110 10 800 8 750 7 250 8 750 8 150 7 950 7 690

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Třída produktů chladnička chladnička chladnička chladnička chladnička chladnička chladnička chladnička chladnička chladnička

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

Roční spotřeba energie (kWh)  
(2010/30/EC) 115 115 147 139 130 119 217 183 200 147

Čistý objem chladničky bez přihrádky 
s teplotou 0 °C a mrazničky (l) 381 381 320 320 240 153 214 118 166 118

Počet hvězdiček mrazicího prostoru – – – – – – 4 hvězdičky 4 hvězdičky 4 hvězdičky 4 hvězdičky

Čistý objem hvězdičkového prostoru (l) – – – – – – 18 18 18 18

Čistý objem prostoru s teplotou 0 °C (l) – – – – – – – – – –

Čistý objem mrazničky (l) – – – – – – – – – –

Technologie chlazení mrazničky – – – – – – – – – –

Akumulační doba (h) (2010/30/EC) – – – – – – 11 11 11 11

Zmrazovací kapacita (kg/24 h)  
(2010/30/EC) – – – – – – 2 2 2 2

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 SN-N-ST SN-N-ST SN-N-ST SN-N-ST-T

Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 40 40 39 39 38 38 40 38 40 38

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

Rozměry V x Š x H (mm) 1859 x 595 x 668 1859 x 595 x 668 1544 x 595 x 668 1544 x 595 x 668 1250 x 550 x 612 850 x 550 x 612 1250 x 550 x 612 850 x 550 x 612 1050 x 550 x 612 850 x 550 x 612

Čistá celková hmotnost (kg) 70,1 71,1 54,3 55,3 42,18 31,7 41,5 33,9 37,5 34,6

Chlazení

Chladicí spotřebiče
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Chladničky s mrazicím boxem

Model ERF4162AOX ERF4162AOW ERF3301AOX ERF3301AOW ERF2504AOW ERT1601AOW3 ERF2404FOW ERT1501FOW3 ERF1904FOW ERT1502FOW3

Kód výrobku 925 052 275 925 052 274 925 041 718 925 041 717 933 009 719 933 012 468 933 013 349 933 012 229 933 013 080 933 012 232

Cena (Kč) 18 250 17 490 12 110 10 800 8 750 7 250 8 750 8 150 7 950 7 690

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Třída produktů chladnička chladnička chladnička chladnička chladnička chladnička chladnička chladnička chladnička chladnička

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

Roční spotřeba energie (kWh)  
(2010/30/EC) 115 115 147 139 130 119 217 183 200 147

Čistý objem chladničky bez přihrádky 
s teplotou 0 °C a mrazničky (l) 381 381 320 320 240 153 214 118 166 118

Počet hvězdiček mrazicího prostoru – – – – – – 4 hvězdičky 4 hvězdičky 4 hvězdičky 4 hvězdičky

Čistý objem hvězdičkového prostoru (l) – – – – – – 18 18 18 18

Čistý objem prostoru s teplotou 0 °C (l) – – – – – – – – – –

Čistý objem mrazničky (l) – – – – – – – – – –

Technologie chlazení mrazničky – – – – – – – – – –

Akumulační doba (h) (2010/30/EC) – – – – – – 11 11 11 11

Zmrazovací kapacita (kg/24 h)  
(2010/30/EC) – – – – – – 2 2 2 2

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 SN-N-ST SN-N-ST SN-N-ST SN-N-ST-T

Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 40 40 39 39 38 38 40 38 40 38

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

Rozměry V x Š x H (mm) 1859 x 595 x 668 1859 x 595 x 668 1544 x 595 x 668 1544 x 595 x 668 1250 x 550 x 612 850 x 550 x 612 1250 x 550 x 612 850 x 550 x 612 1050 x 550 x 612 850 x 550 x 612

Čistá celková hmotnost (kg) 70,1 71,1 54,3 55,3 42,18 31,7 41,5 33,9 37,5 34,6

123



Americké dvoudveřové kombinace

Model EAL6142BOX EAL6140WOU EAL6240AOU EUF2042AOX EUF2042AOW EUF1900AOW EUT1040AOW EUT1106AW2

Kód výrobku 925 993 043 925 993 040 925 993 039 925 041 422 925 041 420 933 013 431 933 014 639 933 012 728

Cena (Kč) 43 850 39 000 32 990 15 780 14 600 10 990 10 270 7 890

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Třída produktů kombinovaná chladnička kombinovaná chladnička kombinovaná chladnička šuplíková  
mraznička

šuplíková 
mraznička

šuplíková 
mraznička

šuplíková 
mraznička

šuplíková 
mraznička

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

Roční spotřeba energie (kWh)  
(2010/30/EC) 442 451 478 278 278 240 188 185

Čistý objem chladničky bez přihrádky 
s teplotou 0 °C a mrazničky (l) 348 370 373 – – – – –

Počet hvězdiček mrazicího prostoru – – – – – – – –

Čistý objem hvězdičkového prostoru (l) – – – – – – – –

Čistý objem prostoru s teplotou 0 °C (l) – – – – – – – –

Čistý objem mrazničky (l) 179 179 204 181 181 168 80 91

Technologie chlazení mrazničky FrostFree,  
bez námrazy

FrostFree,  
bez námrazy

FrostFree,  
bez námrazy

FrostFree,  
bez námrazy

FrostFree,  
bez námrazy statické FrostFree,  

bez námrazy statické

Akumulační doba (h) (2010/30/EC) 4 4 4 15 15 18 13 22

Zmrazovací kapacita (kg/24 h)  
(2010/30/EC) 13 13 16 20 20 20 9 12

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

Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 44 44 44 42 42 40 42 40

Instalace výrobku postranní kombinace postranní kombinace postranní kombinace volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící

Rozměry V x Š x H (mm) 1770 x 912 x 738 1770 x 912 x 738 1770 x 912 x 738 1544 x 595 x 668 1544 x 595 x 668 1250 x 545 x 639 850 x 595 x 635 850 x 550 x 612

Čistá celková hmotnost (kg) 110,5 110,5 101,16 63,3 65,3 44,65 36,65 32,7

Chlazení

Chladicí spotřebiče
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Skříňové mrazničky

Model EAL6142BOX EAL6140WOU EAL6240AOU EUF2042AOX EUF2042AOW EUF1900AOW EUT1040AOW EUT1106AW2

Kód výrobku 925 993 043 925 993 040 925 993 039 925 041 422 925 041 420 933 013 431 933 014 639 933 012 728

Cena (Kč) 43 850 39 000 32 990 15 780 14 600 10 990 10 270 7 890

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Třída produktů kombinovaná chladnička kombinovaná chladnička kombinovaná chladnička šuplíková  
mraznička

šuplíková 
mraznička

šuplíková 
mraznička

šuplíková 
mraznička

šuplíková 
mraznička

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

Roční spotřeba energie (kWh)  
(2010/30/EC) 442 451 478 278 278 240 188 185

Čistý objem chladničky bez přihrádky 
s teplotou 0 °C a mrazničky (l) 348 370 373 – – – – –

Počet hvězdiček mrazicího prostoru – – – – – – – –

Čistý objem hvězdičkového prostoru (l) – – – – – – – –

Čistý objem prostoru s teplotou 0 °C (l) – – – – – – – –

Čistý objem mrazničky (l) 179 179 204 181 181 168 80 91

Technologie chlazení mrazničky FrostFree,  
bez námrazy

FrostFree,  
bez námrazy

FrostFree,  
bez námrazy

FrostFree,  
bez námrazy

FrostFree,  
bez námrazy statické FrostFree,  

bez námrazy statické

Akumulační doba (h) (2010/30/EC) 4 4 4 15 15 18 13 22

Zmrazovací kapacita (kg/24 h)  
(2010/30/EC) 13 13 16 20 20 20 9 12

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

Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 44 44 44 42 42 40 42 40

Instalace výrobku postranní kombinace postranní kombinace postranní kombinace volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící

Rozměry V x Š x H (mm) 1770 x 912 x 738 1770 x 912 x 738 1770 x 912 x 738 1544 x 595 x 668 1544 x 595 x 668 1250 x 545 x 639 850 x 595 x 635 850 x 550 x 612

Čistá celková hmotnost (kg) 110,5 110,5 101,16 63,3 65,3 44,65 36,65 32,7
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Truhlicové mrazničky

Model EC5231AOW EC4201AOW EC2233AOW1 EC4200AOW1 EC3201AOW EC2801AOW EC2800AOW2 EC2201AOW EC2200AOW2

Kód výrobku 920 489 264 920 478 949 920 721 145 920 478 971 920 711 305 920 524 542 920 524 587 920 672 605 920 672 659

Cena (Kč) 12 990 12 750 12 350 12 250 10 800 9 690 9 690 9 080 8 430

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Třída produktů truhlicová 
mraznička

truhlicová 
mraznička

truhlicová 
mraznička

truhlicová 
mraznička

truhlicová 
mraznička

truhlicová 
mraznička

truhlicová 
mraznička

truhlicová 
mraznička

truhlicová 
mraznička

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

Roční spotřeba energie (kWh)  
(2010/30/EC) 372 323 122 323 272 252 252 227 227

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

Počet hvězdiček mrazicího prostoru – – – – – – – – –

Čistý objem hvězdičkového prostoru (l) – – – – – – – – –

Čistý objem prostoru s teplotou 0 °C (l) – – – – – – – – –

Čistý objem mrazničky (l) 495 400 223 400 300 260 260 210 210

Technologie chlazení mrazničky statické statické statické statické statické statické statické statické statické

Akumulační doba (h) (2010/30/EC) 31 31 53 31 32 32 32 28 28

Zmrazovací kapacita (kg/24 h)  
(2010/30/EC) 20 19 20 19 17 16 16 14 14

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

Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 47 45 43 45 49 45 45 42 42

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

Rozměry V x Š x H (mm) 868 x 1600 x 665 868 x 1325 x 665 876 x 1190 x 665 868 x 1325 x 665 876 x 1050 x 665 876 x 946 x 665 876 x 946 x 665 868 x 795 x 665 868 x 795 x 665

Čistá celková hmotnost (kg) 61,84 54,14 53,9 53,84 47,68 43,77 43,97 42,41 41,71

Chlazení

Chladicí spotřebiče
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Truhlicové mrazničky

Model EC5231AOW EC4201AOW EC2233AOW1 EC4200AOW1 EC3201AOW EC2801AOW EC2800AOW2 EC2201AOW EC2200AOW2

Kód výrobku 920 489 264 920 478 949 920 721 145 920 478 971 920 711 305 920 524 542 920 524 587 920 672 605 920 672 659

Cena (Kč) 12 990 12 750 12 350 12 250 10 800 9 690 9 690 9 080 8 430

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Třída produktů truhlicová 
mraznička

truhlicová 
mraznička

truhlicová 
mraznička

truhlicová 
mraznička

truhlicová 
mraznička

truhlicová 
mraznička

truhlicová 
mraznička

truhlicová 
mraznička

truhlicová 
mraznička

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

Roční spotřeba energie (kWh)  
(2010/30/EC) 372 323 122 323 272 252 252 227 227

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

Počet hvězdiček mrazicího prostoru – – – – – – – – –

Čistý objem hvězdičkového prostoru (l) – – – – – – – – –

Čistý objem prostoru s teplotou 0 °C (l) – – – – – – – – –

Čistý objem mrazničky (l) 495 400 223 400 300 260 260 210 210

Technologie chlazení mrazničky statické statické statické statické statické statické statické statické statické

Akumulační doba (h) (2010/30/EC) 31 31 53 31 32 32 32 28 28

Zmrazovací kapacita (kg/24 h)  
(2010/30/EC) 20 19 20 19 17 16 16 14 14

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

Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 47 45 43 45 49 45 45 42 42

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

Rozměry V x Š x H (mm) 868 x 1600 x 665 868 x 1325 x 665 876 x 1190 x 665 868 x 1325 x 665 876 x 1050 x 665 876 x 946 x 665 876 x 946 x 665 868 x 795 x 665 868 x 795 x 665

Čistá celková hmotnost (kg) 61,84 54,14 53,9 53,84 47,68 43,77 43,97 42,41 41,71
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Mytí

Myčky nádobí

Model ESF8810ROX ESF8585ROX ESF8540ROX ESF8555ROX ESF8540ROW ESF7520ROX ESF7520ROW ESF5541LOX ESF5511LOX ESF5531LOX ESF5541LOW ESF5531LOW ESF5511LOW ESF6201LOW

Kód výrobku 911 418 302 911 414 330 911 416 309 911 416 356 911 416 332 911 416 327 911 416 326 911 516 206 911 516 196 911 516 204 911 516 205 911 516 202 911 516 194 911 519 165

Cena (Kč) 21 990 18 990 17 990 17 490 16 990 15 990 14 990 12 990 12 450 12 390 11 990 11 890 11 890 9 850

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Třída produktů myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka

Kapacita (počet standardních souprav
nádobí) (2010/30/EC) 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 13 13 13 12

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

Ocenění EU Ecolabel (2010/30/EC) – – – – – – – – – – – – – –

Roční spotřeba energie (kWh)  
(2010/30/EC) 241 270 270 270 270 262 262 262 295 262 262 262 295 290

Spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC) 0,857 0,961 0,961 0,961 0,961 0,932 0,932 0,932 1,05 0,932 0,932 0,932 1,05 1,021

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 0,1 0,5

Spotřeba energie v pohotovostním
režimu (W) (2010/30/EC) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,5

Roční spotřeba vody (l) (2010/30/EC) 3 080 3 080 3 080 2 100 3 080 2 860 2 860 2 775 3 080 2 775 2 775 2 775 3 080 3 080

Účinnost sušení (2010/30/EC) A A 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 Eco 50 Eco 50

Trvání standardního programu (min)
(2010/30/EC) 225 225 225 225 225 225 225 195 195 195 195 195 195 195

Trvání přepnutí do pohotovostního
režimu (min) (2010/30/EC) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 39 44 44 46 44 47 47 44 47 47 44 47 47 51

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 volně stojící volně stojící

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 596 x 610 850 x 596 x 610 850 x 600 x 625 850 x 600 x 625 850 x 600 x 625 850 x 600 x 625 850 x 600 x 625 850 x 600 x 625 850 x 600 x 625

Čistá celková hmotnost (kg) 49,4 44,4 46,08 46,08 46,08 46,08 46,08 41,32 42,2 43,42 41,26 43,06 42,52 38,8

Myčky 60 cm
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Model ESF8810ROX ESF8585ROX ESF8540ROX ESF8555ROX ESF8540ROW ESF7520ROX ESF7520ROW ESF5541LOX ESF5511LOX ESF5531LOX ESF5541LOW ESF5531LOW ESF5511LOW ESF6201LOW

Kód výrobku 911 418 302 911 414 330 911 416 309 911 416 356 911 416 332 911 416 327 911 416 326 911 516 206 911 516 196 911 516 204 911 516 205 911 516 202 911 516 194 911 519 165

Cena (Kč) 21 990 18 990 17 990 17 490 16 990 15 990 14 990 12 990 12 450 12 390 11 990 11 890 11 890 9 850

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Třída produktů myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka

Kapacita (počet standardních souprav
nádobí) (2010/30/EC) 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 13 13 13 12

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

Ocenění EU Ecolabel (2010/30/EC) – – – – – – – – – – – – – –

Roční spotřeba energie (kWh)  
(2010/30/EC) 241 270 270 270 270 262 262 262 295 262 262 262 295 290

Spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC) 0,857 0,961 0,961 0,961 0,961 0,932 0,932 0,932 1,05 0,932 0,932 0,932 1,05 1,021

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 0,1 0,5

Spotřeba energie v pohotovostním
režimu (W) (2010/30/EC) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,5

Roční spotřeba vody (l) (2010/30/EC) 3 080 3 080 3 080 2 100 3 080 2 860 2 860 2 775 3 080 2 775 2 775 2 775 3 080 3 080

Účinnost sušení (2010/30/EC) A A 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 Eco 50 Eco 50

Trvání standardního programu (min)
(2010/30/EC) 225 225 225 225 225 225 225 195 195 195 195 195 195 195

Trvání přepnutí do pohotovostního
režimu (min) (2010/30/EC) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 39 44 44 46 44 47 47 44 47 47 44 47 47 51

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 volně stojící volně stojící

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 596 x 610 850 x 596 x 610 850 x 600 x 625 850 x 600 x 625 850 x 600 x 625 850 x 600 x 625 850 x 600 x 625 850 x 600 x 625 850 x 600 x 625

Čistá celková hmotnost (kg) 49,4 44,4 46,08 46,08 46,08 46,08 46,08 41,32 42,2 43,42 41,26 43,06 42,52 38,8

Myčky 60 cm
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Myčky 45 cm

Model ESF4650ROX ESF4700ROW ESF4510LOX ESF4500LOW ESF4510LOW ESF4200LOW ESF2300OH ESF2300OK ESF2300OW ESF2210DW ESF2210DK

Kód výrobku 911 654 016 911 657 004 911 056 005 911 056 002 911 056 004 911 059 008 911 556 041 911 556 042 911 556 040 911 559 023 911 559 025

Cena (Kč) 16 150 15 130 12 490 12 490 11 490 11 150 11 290 11 290 10 690 9 500 9 500

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Třída produktů myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka

Kapacita (počet standardních souprav
nádobí) (2010/30/EC) 9 9 9 9 9 9 6 6 6 6 6

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

Ocenění EU Ecolabel (2010/30/EC) – – – – – – – – – – –

Roční spotřeba energie (kWh)  
(2010/30/EC) 174 197 222 250 222 250 188 188 188 188 188

Spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC) 0,62 0,7 0,789 0,889 0,789 0,878 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64

Spotřeba energie ve vypnutém režimu 
(W) (2010/30/EC) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Spotřeba energie v pohotovostním
režimu (W) (2010/30/EC) 0,1 0,1 0,99 0,99 0,99 0,5 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99

Roční spotřeba vody (l) (2010/30/EC) 2 380 2 495 2 660 2 660 2 660 2 660 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100

Účinnost sušení (2010/30/EC) A A A A A A B B B B B

Deklarovaný program (2010/30/EC) Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 55 
s opláchnutím

Eco 55 
s opláchnutím

Eco 55 
s opláchnutím

Eco 55 
s opláchnutím

Eco 55 
s opláchnutím

Trvání standardního programu (min)
(2010/30/EC) 220 195 225 225 225 225 160 160 160 150 150

Trvání přepnutí do pohotovostního
režimu (min) (2010/30/EC) 10 10 10 10 10 10 – – – – –

Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 45 45 47 49 47 49 48 48 48 53 53

Instalace výrobku volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící stolní stolní stolní stolní stolní

Rozměry V x Š x H (mm) 850 x 446 x 610 850 x 446 x 610 850 x 446 x 615 850 x 446 x 615 850 x 446 x 615 850 x 446 x 615 447 x 545 x 515 447 x 545 x 515 447 x 545 x 515 447 x 545 x 515 447 x 545 x 515

Čistá celková hmotnost (kg) 35,5 34,5 33,88 36,1 36,36 35,36 21,72 21,64 21,52 21,4 20,98

Mytí

Myčky nádobí
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Kompaktní myčky

Model ESF4650ROX ESF4700ROW ESF4510LOX ESF4500LOW ESF4510LOW ESF4200LOW ESF2300OH ESF2300OK ESF2300OW ESF2210DW ESF2210DK

Kód výrobku 911 654 016 911 657 004 911 056 005 911 056 002 911 056 004 911 059 008 911 556 041 911 556 042 911 556 040 911 559 023 911 559 025

Cena (Kč) 16 150 15 130 12 490 12 490 11 490 11 150 11 290 11 290 10 690 9 500 9 500

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Třída produktů myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka

Kapacita (počet standardních souprav
nádobí) (2010/30/EC) 9 9 9 9 9 9 6 6 6 6 6

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

Ocenění EU Ecolabel (2010/30/EC) – – – – – – – – – – –

Roční spotřeba energie (kWh)  
(2010/30/EC) 174 197 222 250 222 250 188 188 188 188 188

Spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC) 0,62 0,7 0,789 0,889 0,789 0,878 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64

Spotřeba energie ve vypnutém režimu 
(W) (2010/30/EC) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Spotřeba energie v pohotovostním
režimu (W) (2010/30/EC) 0,1 0,1 0,99 0,99 0,99 0,5 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99

Roční spotřeba vody (l) (2010/30/EC) 2 380 2 495 2 660 2 660 2 660 2 660 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100

Účinnost sušení (2010/30/EC) A A A A A A B B B B B

Deklarovaný program (2010/30/EC) Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 55 
s opláchnutím

Eco 55 
s opláchnutím

Eco 55 
s opláchnutím

Eco 55 
s opláchnutím

Eco 55 
s opláchnutím

Trvání standardního programu (min)
(2010/30/EC) 220 195 225 225 225 225 160 160 160 150 150

Trvání přepnutí do pohotovostního
režimu (min) (2010/30/EC) 10 10 10 10 10 10 – – – – –

Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 45 45 47 49 47 49 48 48 48 53 53

Instalace výrobku volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící stolní stolní stolní stolní stolní

Rozměry V x Š x H (mm) 850 x 446 x 610 850 x 446 x 610 850 x 446 x 615 850 x 446 x 615 850 x 446 x 615 850 x 446 x 615 447 x 545 x 515 447 x 545 x 515 447 x 545 x 515 447 x 545 x 515 447 x 545 x 515

Čistá celková hmotnost (kg) 35,5 34,5 33,88 36,1 36,36 35,36 21,72 21,64 21,52 21,4 20,98
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Pračky

Model EWF1497CDW EWF1408WDL EWF1497HDW EWF1487HDW EWF1287HDW EWF1486GDW EWF1294BW EWF1476GDW EWF1276GDW EWF1076GDW EWF1674BW EWF1484BW EWF1284BR EWFL1284BR

Kód výrobku 914 531 803 914 533 402 914 533 114 914 533 113 914 533 109 914 533 167 914 910 410 914 530 744 914 530 742 914 530 743 914 911 416 914 911 328 914 911 367 914 911 365

Cena (Kč) 22 250 20 500 18 100 17 100 16 340 15 630 13 990 13 930 13 820 13 400 12 450 11 300 11 200 10 900

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Třída produktů volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka

Kapacita prádla (kg) 9 10 9 8 8 8 9 7 7 7 7 8 8 8

Energetická třída (2010/30/EC) A+++ –50 % A+++ –20 % A+++ –10 % A+++ –10 % A+++ –10 % A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Roční spotřeba energie (kWh)  
(2010/30/EC) 105,0 189,0 188,0 162,0 162,0 187,0 211,0 170,0 170,0 170,0 171,0 190,0 190,0 190,0

Spotřeba energie, standardní program 
Bavlna 60 °C (kWh) 0,64 1,13 1,05 0,9 0,9 1,06 1,03 0,9 0,9 0,9 0,92 0,96 0,96 0,96

Spotřeba energie, standardní program 
Bavlna 60 °C, poloviční náplň (kWh) 0,34 0,76 0,75 0,65 0,65 0,7 0,76 0,67 0,67 0,67 0,68 0,73 0,73 0,73

Spotřeba energie, standardní program 
Bavlna 40 °C, poloviční náplň (kWh) 0,34 0,52 0,66 0,49 0,49 0,59 0,62 0,51 0,51 0,51 0,53 0,62 0,62 0,62

Spotřeba energie ve vypnutém režimu 
(W) (2010/30/EC) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

Spotřeba energie v pohotovostním
režimu (W) (2010/30/EC) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

Roční spotřeba vody (l) (2010/30/EC) 10 499 11 999 12 099 11 031 11 031 11 099 10 390 9 099 9 099 9 099 9 499 9 999 9 999 9 999

Účinnost odstřeďování (2010/30/EC) B B B B B B B B B C A B B B

Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) 
(2010/30/EC) 1 400 1 400 1 400 1 400 1 200 1 400 1 200 1 400 1 200 1 000 1 600 1 400 1 200 1 200

Deklarovaný program (2010/30/EC)

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

Trvání standardního programu  
Bavlna 60 °C (min) 226 249 229 208 208 248 220 236 236 236 250 244 244 244

Trvání standardního programu  
Bavlna 60 °C, poloviční náplň (min) 164 185 175 164 164 164 174 161 161 161 157 158 158 158

Trvání standardního programu  
Bavlna 40 °C, poloviční náplň (min) 185 167 173 156 156 220 187 211 211 211 204 210 210 210

Trvání přepnutí do pohotovostního
režimu (min) (2010/30/EC) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Hlučnost při praní (dB(A) re 1 pW) 
(2010/30/EC) 51 51 51 51 51 51 54 51 51 51 51 58 58 58

Hlučnost při odstřeďování  
(dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 75 76 75 75 73 79 78 79 77 75 78 78 79 79

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 volně stojící volně stojící

Rozměry V x Š x H (mm) 850 x 600 x 605 850 x 600 x 605 850 x 600 x 605 850 x 600 x 605 850 x 600 x 605 850 x 600 x 605 850 x 600 x 600 850 x 600 x 522 850 x 600 x 522 850 x 600 x 522 850 x 600 x 520 850 x 600 x 520 850 x 600 x 520 850 x 600 x 520

Čistá celková hmotnost (kg) 79,27 79,27 76,27 76,27 73,27 76,27 74,27 68,42 67,42 67,42 70,42 65,42 62,42 62,42

Pračky s předním plněním, hluboké
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Model EWF1497CDW EWF1408WDL EWF1497HDW EWF1487HDW EWF1287HDW EWF1486GDW EWF1294BW EWF1476GDW EWF1276GDW EWF1076GDW EWF1674BW EWF1484BW EWF1284BR EWFL1284BR

Kód výrobku 914 531 803 914 533 402 914 533 114 914 533 113 914 533 109 914 533 167 914 910 410 914 530 744 914 530 742 914 530 743 914 911 416 914 911 328 914 911 367 914 911 365

Cena (Kč) 22 250 20 500 18 100 17 100 16 340 15 630 13 990 13 930 13 820 13 400 12 450 11 300 11 200 10 900

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Třída produktů volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka

Kapacita prádla (kg) 9 10 9 8 8 8 9 7 7 7 7 8 8 8

Energetická třída (2010/30/EC) A+++ –50 % A+++ –20 % A+++ –10 % A+++ –10 % A+++ –10 % A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Roční spotřeba energie (kWh)  
(2010/30/EC) 105,0 189,0 188,0 162,0 162,0 187,0 211,0 170,0 170,0 170,0 171,0 190,0 190,0 190,0

Spotřeba energie, standardní program 
Bavlna 60 °C (kWh) 0,64 1,13 1,05 0,9 0,9 1,06 1,03 0,9 0,9 0,9 0,92 0,96 0,96 0,96

Spotřeba energie, standardní program 
Bavlna 60 °C, poloviční náplň (kWh) 0,34 0,76 0,75 0,65 0,65 0,7 0,76 0,67 0,67 0,67 0,68 0,73 0,73 0,73

Spotřeba energie, standardní program 
Bavlna 40 °C, poloviční náplň (kWh) 0,34 0,52 0,66 0,49 0,49 0,59 0,62 0,51 0,51 0,51 0,53 0,62 0,62 0,62

Spotřeba energie ve vypnutém režimu 
(W) (2010/30/EC) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

Spotřeba energie v pohotovostním
režimu (W) (2010/30/EC) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

Roční spotřeba vody (l) (2010/30/EC) 10 499 11 999 12 099 11 031 11 031 11 099 10 390 9 099 9 099 9 099 9 499 9 999 9 999 9 999

Účinnost odstřeďování (2010/30/EC) B B B B B B B B B C A B B B

Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) 
(2010/30/EC) 1 400 1 400 1 400 1 400 1 200 1 400 1 200 1 400 1 200 1 000 1 600 1 400 1 200 1 200

Deklarovaný program (2010/30/EC)

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

Trvání standardního programu  
Bavlna 60 °C (min) 226 249 229 208 208 248 220 236 236 236 250 244 244 244

Trvání standardního programu  
Bavlna 60 °C, poloviční náplň (min) 164 185 175 164 164 164 174 161 161 161 157 158 158 158

Trvání standardního programu  
Bavlna 40 °C, poloviční náplň (min) 185 167 173 156 156 220 187 211 211 211 204 210 210 210

Trvání přepnutí do pohotovostního
režimu (min) (2010/30/EC) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Hlučnost při praní (dB(A) re 1 pW) 
(2010/30/EC) 51 51 51 51 51 51 54 51 51 51 51 58 58 58

Hlučnost při odstřeďování  
(dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 75 76 75 75 73 79 78 79 77 75 78 78 79 79

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 volně stojící volně stojící

Rozměry V x Š x H (mm) 850 x 600 x 605 850 x 600 x 605 850 x 600 x 605 850 x 600 x 605 850 x 600 x 605 850 x 600 x 605 850 x 600 x 600 850 x 600 x 522 850 x 600 x 522 850 x 600 x 522 850 x 600 x 520 850 x 600 x 520 850 x 600 x 520 850 x 600 x 520

Čistá celková hmotnost (kg) 79,27 79,27 76,27 76,27 73,27 76,27 74,27 68,42 67,42 67,42 70,42 65,42 62,42 62,42

Pračky s předním plněním, hluboké
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Praní

Pračky
Pračky s předním plněním,  
hluboké

Model EWF1284BW EWF1274BW EWS1477FDW EWS1277FDW EWS1066EDS EWS1276CDU EWS1276CI EWS1266CI EWS1274SDU EWS1074SDU EWS1266SEU EWS1266EDW EWS1264SDU EWS1066SEU

Kód výrobku 914 911 326 914 911 414 914 532 708 914 532 702 914 532 613 914 338 922 914 339 605 914 339 501 914 338 841 914 338 838 914 339 133 914 532 609 914 339 068 914 339 132

Cena (Kč) 10 900 10 300 16 140 15 350 14 200 14 000 14 000 13 400 13 400 12 900 12 610 12 610 12 200 11 800

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Třída produktů volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka

Kapacita prádla (kg) 8 7 6,5 6,5 6 7 7 6 7 7 6 6 6 6

Energetická třída (2010/30/EC) A+++ A+++ A+++ A+++ A++ A++ A+++ –10% A+++ –10% A++ A++ A+++ A++ A+++ A+++

Roční spotřeba energie (kWh)  
(2010/30/EC) 190,0 171,0 151,0 151,0 156,0 187,0 – – 187,0 187,0 152,0 156,0 152,0 152,0

Spotřeba energie, standardní program 
Bavlna 60 °C (kWh) 0,96 0,92 0,81 0,81 0,76 0,9 – – 0,9 0,9 0,76 0,76 0,76 0,76

Spotřeba energie, standardní program 
Bavlna 60 °C, poloviční náplň (kWh) 0,73 0,68 0,6 0,6 0,66 0,7 – – 0,7 0,7 0,59 0,66 0,59 0,59

Spotřeba energie, standardní program 
Bavlna 40 °C, poloviční náplň (kWh) 0,62 0,53 0,49 0,49 0,51 0,54 – – 0,54 0,54 0,48 0,51 0,48 0,48

Spotřeba energie ve vypnutém režimu 
(W) (2010/30/EC) 0,48 0,48 0,05 0,05 0,48 0,48 – – 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

Spotřeba energie v pohotovostním
režimu (W) (2010/30/EC) 0,48 0,48 0,05 0,05 0,48 0,48 – – 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

Roční spotřeba vody (l) (2010/30/EC) 9 999 9 499 9 550 9 550 9 350 9 999 – – 9 999 9 999 9 999 9 350 9 999 9 999

Účinnost odstřeďování (2010/30/EC) B B B B C B B B B C B B B C

Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) 
(2010/30/EC) 1 200 1 200 1 400 1 200 1 000 1 200 1 200 1 200 1 200 1 000 1 200 1 200 1 200 1 000

Deklarovaný program (2010/30/EC)

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

Trvání standardního programu  
Bavlna 60 °C (min) 244 250 190 190 169 223 202 202 223 223 202 169 202 202

Trvání standardního programu  
Bavlna 60 °C, poloviční náplň (min) 158 157 165 165 145 120 – – 120 120 165 145 165 165

Trvání standardního programu  
Bavlna 40 °C, poloviční náplň (min) 210 204 164 164 154 186 – – 186 186 170 154 170 170

Trvání přepnutí do pohotovostního
režimu (min) (2010/30/EC) 5 5 5 5 5 5 – – 5 5 5 5 5 5

Hlučnost při praní (dB(A) re 1 pW) 
(2010/30/EC) 58 58 50 50 56 58 – – 58 58 58 56 58 58

Hlučnost při odstřeďování  
(dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 79 79 76 74 75 77 – – 77 76 77 76 77 76

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 volně stojící volně stojící

Rozměry V x Š x H (mm) 850 x 600 x 520 850 x 600 x 520 850 x 600 x 450 850 x 600 x 450 850 x 600 x 450 850 x 595 x 448 850 x 600 x 448 850 x 600 x 377 850 x 595 x 448 850 x 595 x 448 850 x 595 x 377 850 x 600 x 450 850 x 595 x 377 850 x 595 x 377

Čistá celková hmotnost (kg) 62,42 62,42 62,45 61,45 58,45 61,83 61,83 61,83 61,83 59,83 56,34 59,45 56,34 56,34

Pračky s předním plněním,  
úzké
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Pračky s předním plněním,  
úzké

Model EWF1284BW EWF1274BW EWS1477FDW EWS1277FDW EWS1066EDS EWS1276CDU EWS1276CI EWS1266CI EWS1274SDU EWS1074SDU EWS1266SEU EWS1266EDW EWS1264SDU EWS1066SEU

Kód výrobku 914 911 326 914 911 414 914 532 708 914 532 702 914 532 613 914 338 922 914 339 605 914 339 501 914 338 841 914 338 838 914 339 133 914 532 609 914 339 068 914 339 132

Cena (Kč) 10 900 10 300 16 140 15 350 14 200 14 000 14 000 13 400 13 400 12 900 12 610 12 610 12 200 11 800

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Třída produktů volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka

Kapacita prádla (kg) 8 7 6,5 6,5 6 7 7 6 7 7 6 6 6 6

Energetická třída (2010/30/EC) A+++ A+++ A+++ A+++ A++ A++ A+++ –10% A+++ –10% A++ A++ A+++ A++ A+++ A+++

Roční spotřeba energie (kWh)  
(2010/30/EC) 190,0 171,0 151,0 151,0 156,0 187,0 – – 187,0 187,0 152,0 156,0 152,0 152,0

Spotřeba energie, standardní program 
Bavlna 60 °C (kWh) 0,96 0,92 0,81 0,81 0,76 0,9 – – 0,9 0,9 0,76 0,76 0,76 0,76

Spotřeba energie, standardní program 
Bavlna 60 °C, poloviční náplň (kWh) 0,73 0,68 0,6 0,6 0,66 0,7 – – 0,7 0,7 0,59 0,66 0,59 0,59

Spotřeba energie, standardní program 
Bavlna 40 °C, poloviční náplň (kWh) 0,62 0,53 0,49 0,49 0,51 0,54 – – 0,54 0,54 0,48 0,51 0,48 0,48

Spotřeba energie ve vypnutém režimu 
(W) (2010/30/EC) 0,48 0,48 0,05 0,05 0,48 0,48 – – 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

Spotřeba energie v pohotovostním
režimu (W) (2010/30/EC) 0,48 0,48 0,05 0,05 0,48 0,48 – – 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

Roční spotřeba vody (l) (2010/30/EC) 9 999 9 499 9 550 9 550 9 350 9 999 – – 9 999 9 999 9 999 9 350 9 999 9 999

Účinnost odstřeďování (2010/30/EC) B B B B C B B B B C B B B C

Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) 
(2010/30/EC) 1 200 1 200 1 400 1 200 1 000 1 200 1 200 1 200 1 200 1 000 1 200 1 200 1 200 1 000

Deklarovaný program (2010/30/EC)

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

Trvání standardního programu  
Bavlna 60 °C (min) 244 250 190 190 169 223 202 202 223 223 202 169 202 202

Trvání standardního programu  
Bavlna 60 °C, poloviční náplň (min) 158 157 165 165 145 120 – – 120 120 165 145 165 165

Trvání standardního programu  
Bavlna 40 °C, poloviční náplň (min) 210 204 164 164 154 186 – – 186 186 170 154 170 170

Trvání přepnutí do pohotovostního
režimu (min) (2010/30/EC) 5 5 5 5 5 5 – – 5 5 5 5 5 5

Hlučnost při praní (dB(A) re 1 pW) 
(2010/30/EC) 58 58 50 50 56 58 – – 58 58 58 56 58 58

Hlučnost při odstřeďování  
(dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 79 79 76 74 75 77 – – 77 76 77 76 77 76

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 volně stojící volně stojící

Rozměry V x Š x H (mm) 850 x 600 x 520 850 x 600 x 520 850 x 600 x 450 850 x 600 x 450 850 x 600 x 450 850 x 595 x 448 850 x 600 x 448 850 x 600 x 377 850 x 595 x 448 850 x 595 x 448 850 x 595 x 377 850 x 600 x 450 850 x 595 x 377 850 x 595 x 377

Čistá celková hmotnost (kg) 62,42 62,42 62,45 61,45 58,45 61,83 61,83 61,83 61,83 59,83 56,34 59,45 56,34 56,34
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Praní

Pračky

Pračky s předním plněním, úzké

Model EWS1064SDU EWS1054NDU EWS1254EDU EWM1044SEUC

Kód výrobku 914 339 066 914 339 062 914 339 017 914 339 225

Cena (Kč) 11 600 10 320 10 800 9 400

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Třída produktů volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka volně stojící pračka

Kapacita prádla (kg) 6 5 5 4

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

Roční spotřeba energie (kWh)  
(2010/30/EC) 152,0 144,0 144 133,0

Spotřeba energie, standardní program 
Bavlna 60 °C (kWh) 0,76 0,7 0,7 0,66

Spotřeba energie, standardní program 
Bavlna 60 °C, poloviční náplň (kWh) 0,59 0,65 0,65 0,59

Spotřeba energie, standardní program 
Bavlna 40 °C, poloviční náplň (kWh) 0,48 0,5 0,5 0,45

Spotřeba energie ve vypnutém režimu 
(W) (2010/30/EC) 0,48 0,48 0,48 0,48

Spotřeba energie v pohotovostním
režimu (W) (2010/30/EC) 0,48 0,48 0,48 0,48

Roční spotřeba vody (l) (2010/30/EC) 9 999 8 999 8 999 8 999

Účinnost odstřeďování (2010/30/EC) C C B C

Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) 
(2010/30/EC) 1 000 1 000 1 200 1 000

Deklarovaný program (2010/30/EC)

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

Trvání standardního programu  
Bavlna 60 °C (min) 202 205 205 183

Trvání standardního programu  
Bavlna 60 °C, poloviční náplň (min) 165 115 115 117

Trvání standardního programu  
Bavlna 40 °C, poloviční náplň (min) 170 151 151 155

Trvání přepnutí do pohotovostního
režimu (min) (2010/30/EC) 5 5 5 5

Hlučnost při praní (dB(A) re 1 pW) 
(2010/30/EC) 58 58 58 58

Hlučnost při odstřeďování  
(dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 76 76 77 77

Instalace výrobku volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící

Rozměry V x Š x H (mm) 850 x 595 x 377 850 x 595 x 377 850 x 595 x 377 850 x 595 x 338

Čistá celková hmotnost (kg) 56,34 56,34 57,34 52,54
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Pračky s horním plněním

Praní

Pračky

Model EWT1567VDW EWT1367VDW EWT1366HDW EWT1266ODW EWT1266TXW/
EWT1266EXW EWT1276EOW EWT1262EDW EWT1266ESW EWT1066TRW EWT1066TKW/ 

EWT1066EKW
EWT1264TKW/ 
EWT1264EKW EWT1262TDW EWT1062TDW

Kód výrobku 913 217 202 
913 102 313 913 217 228 913 217 234 

913 102 309
913 217 540
913 102 315

913 101 495
913 102 329 913 217 475 913 217 238

913 102 503 913 102 318 913 101 489 913 101 470
913 102 333

913 101 461
913 102 407 913 101 361 913 101 355

Cena (Kč) 18 170 16 980 15 780 14 490 13 820 13 720 12 550 12 300 11 800 11 200 10 800 10 800 10 270

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Třída produktů volně stojící pračka
s horním plněním

volně stojící pračka
s horním plněním

volně stojící pračka
s horním plněním

volně stojící pračka
s horním plněním

volně stojící pračka
s horním plněním

volně stojící pračka
s horním plněním

volně stojící pračka
s horním plněním

volně stojící pračka
s horním plněním

volně stojící pračka
s horním plněním

volně stojící pračka
s horním plněním

volně stojící pračka
s horním plněním

volně stojící pračka
s horním plněním

volně stojící pračka
s horním plněním

Kapacita prádla (kg) 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6

Energetická třída (2010/30/EC) A+++ –10 % A+++ –10 % A+++ A+++ A+++ A++ A++ A+++ A++ A++ A++ A+ A+

Roční spotřeba energie (kWh)  
(2010/30/EC) 129 129 150 150 152,0 194 167 150,0 172,0 172,0 172,0 192,0 192,0

Spotřeba energie, standardní program 
Bavlna 60 °C (kWh) 0,62 0,62 0,83 0,79 0,78 1,08 0,96 0,79 0,87 0,87 0,87 1,02 1,02

Spotřeba energie, standardní program 
Bavlna 60 °C, poloviční náplň (kWh) 0,53 0,53 0,55 0,58 0 0,7 0,62 – – – – – –

Spotřeba energie, standardní program 
Bavlna 40 °C, poloviční náplň (kWh) 0,42 0,42 0,42 0,48 0,53 0,65 0,5 0,48 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59

Spotřeba energie ve vypnutém režimu 
(W) (2010/30/EC) 0,05 0,48 0,5 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

Spotřeba energie v pohotovostním
režimu (W) (2010/30/EC) 0,05 0,48 0,5 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

Roční spotřeba vody (l) (2010/30/EC) 8 390 8 390 8 390 8 990 9 790 9 490 8 790 8 990 9 790 9 790 9 790 9 790 9 790

Účinnost odstřeďování (2010/30/EC) A B B B B B B B C C B B C

Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) 
(2010/30/EC) 1 500 1 300 1 300 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 000 1 000 1 200 1 200 1 000

Deklarovaný program (2010/30/EC) stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

Trvání standardního programu  
Bavlna 60 °C (min) 230 230 182 248 200 259 240 248 200 200 200 200 200

Trvání standardního programu  
Bavlna 60 °C, poloviční náplň (min) 170 170 170 150 190 192 150 190 190 190 190 190 190

Trvání standardního programu  
Bavlna 40 °C, poloviční náplň (min) 170 170 145 174 150 179 149 174 150 150 150 150 150

Trvání přepnutí do pohotovostního
režimu (min) (2010/30/EC) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Hlučnost při praní (dB(A) re 1 pW) 
(2010/30/EC) 50 52 53 57 58 57 57 57 58 58 58 58 58

Hlučnost při odstřeďování  
(dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 77 77 77 76 78 79 76 76 75 75 78 78 75

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 volně stojící

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

Čistá celková hmotnost (kg) 62,6 62,6 62,6 62,6 57,60 62,6 62,6 57,60 55,60 55,60 57,60 56,60 56,60
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Model EWT1567VDW EWT1367VDW EWT1366HDW EWT1266ODW EWT1266TXW/
EWT1266EXW EWT1276EOW EWT1262EDW EWT1266ESW EWT1066TRW EWT1066TKW/ 

EWT1066EKW
EWT1264TKW/ 
EWT1264EKW EWT1262TDW EWT1062TDW

Kód výrobku 913 217 202 
913 102 313 913 217 228 913 217 234 

913 102 309
913 217 540
913 102 315

913 101 495
913 102 329 913 217 475 913 217 238

913 102 503 913 102 318 913 101 489 913 101 470
913 102 333

913 101 461
913 102 407 913 101 361 913 101 355

Cena (Kč) 18 170 16 980 15 780 14 490 13 820 13 720 12 550 12 300 11 800 11 200 10 800 10 800 10 270

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Třída produktů volně stojící pračka
s horním plněním

volně stojící pračka
s horním plněním

volně stojící pračka
s horním plněním

volně stojící pračka
s horním plněním

volně stojící pračka
s horním plněním

volně stojící pračka
s horním plněním

volně stojící pračka
s horním plněním

volně stojící pračka
s horním plněním

volně stojící pračka
s horním plněním

volně stojící pračka
s horním plněním

volně stojící pračka
s horním plněním

volně stojící pračka
s horním plněním

volně stojící pračka
s horním plněním

Kapacita prádla (kg) 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6

Energetická třída (2010/30/EC) A+++ –10 % A+++ –10 % A+++ A+++ A+++ A++ A++ A+++ A++ A++ A++ A+ A+

Roční spotřeba energie (kWh)  
(2010/30/EC) 129 129 150 150 152,0 194 167 150,0 172,0 172,0 172,0 192,0 192,0

Spotřeba energie, standardní program 
Bavlna 60 °C (kWh) 0,62 0,62 0,83 0,79 0,78 1,08 0,96 0,79 0,87 0,87 0,87 1,02 1,02

Spotřeba energie, standardní program 
Bavlna 60 °C, poloviční náplň (kWh) 0,53 0,53 0,55 0,58 0 0,7 0,62 – – – – – –

Spotřeba energie, standardní program 
Bavlna 40 °C, poloviční náplň (kWh) 0,42 0,42 0,42 0,48 0,53 0,65 0,5 0,48 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59

Spotřeba energie ve vypnutém režimu 
(W) (2010/30/EC) 0,05 0,48 0,5 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

Spotřeba energie v pohotovostním
režimu (W) (2010/30/EC) 0,05 0,48 0,5 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

Roční spotřeba vody (l) (2010/30/EC) 8 390 8 390 8 390 8 990 9 790 9 490 8 790 8 990 9 790 9 790 9 790 9 790 9 790

Účinnost odstřeďování (2010/30/EC) A B B B B B B B C C B B C

Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) 
(2010/30/EC) 1 500 1 300 1 300 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 000 1 000 1 200 1 200 1 000

Deklarovaný program (2010/30/EC) stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

stand. program
Bavlna 60 °C

poloviční a plná
náplň, stand.

program Bavlna
40 °C poloviční 

náplň

Trvání standardního programu  
Bavlna 60 °C (min) 230 230 182 248 200 259 240 248 200 200 200 200 200

Trvání standardního programu  
Bavlna 60 °C, poloviční náplň (min) 170 170 170 150 190 192 150 190 190 190 190 190 190

Trvání standardního programu  
Bavlna 40 °C, poloviční náplň (min) 170 170 145 174 150 179 149 174 150 150 150 150 150

Trvání přepnutí do pohotovostního
režimu (min) (2010/30/EC) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Hlučnost při praní (dB(A) re 1 pW) 
(2010/30/EC) 50 52 53 57 58 57 57 57 58 58 58 58 58

Hlučnost při odstřeďování  
(dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 77 77 77 76 78 79 76 76 75 75 78 78 75

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 volně stojící

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

Čistá celková hmotnost (kg) 62,6 62,6 62,6 62,6 57,60 62,6 62,6 57,60 55,60 55,60 57,60 56,60 56,60

Pračky s horním plněním
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Praní

Pračky se sušičkou

Model EWW1697MDW EWW1685HDW EWW1476HDW

Kód výrobku 914 604 602 914 603 505 914 604 903

Cena (Kč) 25 700 21 500 20 500

Značka Electrolux Electrolux Electrolux

Třída produktů volně stojící pračka
se sušičkou

volně stojící pračka
se sušičkou

volně stojící pračka
se sušičkou

Energetická třída (2010/30/EC) A A B

Spotřeba energie při praní/sušení (kWh) 6,12 5,44 5,67

Spotřeba energie při praní (kWh) 1,05 1,02 1,02

Účinnost praní A A A

Zbytková vlhkost (%) 44 44 49

Max. rychlost odstřeďování (ot./min) 1 600 1 600 1 400

Celková kapacita (kg) 9 8 7

Kapacita sušení (kg) 7 4 5

Spotřeba vody při praní/sušení (l) 112 119 95

Spotřeba vody u programu
Bavlna 60 °C (l) 70 63 53

Max. rychlost odstřeďování při
programu praní/sušení Bavlna 60 °C 
(ot./min)

420 – –

Roční spotřeba energie při praní
a sušení (kWh) 1 224 1 088 1 134

Roční spotřeba vody při praní
a sušení (l) 22 400 23 800 19 000

Roční spotřeba energie při praní (kWh) 210 204 204

Roční spotřeba vody při praní (l) 14 000 12 600 10 600

Hlučnost při praní v dB(A) – IEC 60704-3 51 49 49

Hlučnost při odstřeďování v dB(A) –  
IEC 60704-3 77 76 75

Hlučnost při sušení v dB(A) – IEC 704-3 63 59 62

Instalace výrobku volně stojící volně stojící volně stojící

Rozměry V x Š x H (mm) 850 x 600 x 605 850 x 600 x 522 850 x 600 x 522

Čistá celková hmotnost (kg) 81,27 67,42 68,42

Pračky se sušičkou
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Sušičky

Model EDH3498RDE EDH3487RDE EDH3686GDE EDH3684PDE

Kód výrobku 916 097 486
916 097 707 916 097 472 916 097 479 916 097 387

Cena (Kč) 26 710 24 030 20 540 18 100

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Třída produktů volně stojící sušička volně stojící sušička volně stojící sušička volně stojící sušička

Energetická třída A++ A++ A+ A+

Spotřeba energie (kWh) – – – –

Celková kapacita (kg) 9 8 8 8

Trvání programu Bavlna na uložení  
po odstředění při 1000 ot./min. (min) 200 170 181 181

Spotřeba energie při programu Bavlna
na žehlení po odstředění při
1000 ot./min (kWh)

– – – –

Náplň u programu Bavlna na žehlení (kg) – – – –

Trvání programu Bavlna na žehlení  
po odstředění při 1000 ot./min. (min) – – – –

Spotřeba energie při programu  
Syntetika na uložení (kWh) – – – –

Náplň u programu Syntetika na uložení
(kg) – – – –

Trvání programu Syntetika na uložení
(min) – – – –

Roční spotřeba energie (kWh) – – – –

Technologie sušení tepelné čerpadlo tepelné čerpadlo tepelné čerpadlo tepelné čerpadlo

Hlučnost při sušení v dB(A) – IEC 704-3 – – – –

Instalace výrobku volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící

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

Čistá celková hmotnost (kg) 51,96 51,96 48,96 47,96

Sušičky
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Chlazení

Energetická třída A+++ Dynamické chlazení 
(ventilace)

Alarm se zvukovou 
signalizací

Nerez s ochranou proti 
otiskům prstů Elektronické ovládání

Energetická třída A++ Displej LCD na dvířkách Osvětlení LED Funkce FrostFree Funkce Rychlé zmrazení

Energetická třída A+ Alarm s výstražným 
ukazovatelem Vnitřní osvětlení 4hvězdičkový mrazicí

prostor TWINTECH®

Beznámrazová  
technologie TwinTech®

Technologie LowFrost
SHOPPING

Funkce Nákup Funkce Dovolená Dveře CustomFlex

Vaření

Energetická třída A –20 % Energetická třída A –10 % Mikrovlny Nerez s ochranou proti 
otiskům prstů Indukční varné zóny

Automatické zapalování 
plamene

Ventilátor + kruhové 
ohřevné těleso Gril Dětská pojistka ovládání Posuvné dotykové  

ovládání – DirectAccess 

Teleskopické výjezdy Vnitřní osvětlení Chladná dvířka Horní ohřev + dolní ohřev Čištění trouby:  
katalytický povrch

Šířka 60 cm Šířka 50 cm Samočisticí  
pyrolytická trouba 74 litrů

Mytí

Energetická třída A+++ Energetická třída A++ Energetická třída A+ A Energetická třída A Účinnost sušení A

MultiTab Vnitřní osvětlení Funkce automatického 
vypnutí Automatický program Funkce Odložený start

Program na ochranu skla Rychlé mytí

Komplexní ochrana proti 
škodám způsobeným 
vodou/ochrana proti 
vytopení

Intenzivní program  
70 °C

Vyjímatelná zásuvka  
na příbory

Satelitní sprchovací 
rameno RealLife® Prostor RealLife® Elektronické ovládání 13 13 souprav nádobí SoftSpikes

SoftGrip TimeManager
INVERTER

Invertorový motor 15 15 souprav nádobí

Praní

Energetická třída  
A+++ –50 %

Energetická třída  
A+++ –20 %

Energetická třída  
A+++ –10 % Energetická třída A+++ Energetická třída A++

Energetická třída A+ A Energetická třída A 10
KG

Náplň prádla  
10 kg

9
KG

Náplň prádla  
9 kg

8
KG

Náplň prádla  
8 kg

Náplň prádla  
7 kg

Náplň prádla  
6,5 kg

Náplň prádla  
5 kg

1600 Maximální rychlost od-
střeďování:  
1600 ot./min.

Maximální rychlost od-
střeďování:  
1400 ot./min.

Maximální rychlost od-
střeďování:  
1300 ot./min.

Maximální rychlost od-
střeďování:  
1200 ot./min.

Maximální rychlost od-
střeďování:  
1000 ot./min.

 ULTRAMIX
SYSTEM

UltraMix
ECOINVERTER

MOTOR

Motor EcoInverter

INVERTER
Invertorový motor TimeManager DirectSpray Funkce parního praní ...h Funkce FinishIn

LCD displej ?
KG

Váhový senzor Vnitřní osvětlení

Sušení

9
KG

Náplň prádla  
9 kg

8
KG

Náplň prádla  
8 kg Vnitřní osvětlení Program pro vlnu Speciální jemný program 

Hedvábí

Volba pro snadné žehlení Odložený start LCD displej
INVERTER

Invertorový motor

10 letá
 záruka
na invertorový motor
Invertor Technology: 
vyšší výkon
a extrémně
tichý chod

10let

•  Dlouhá životnost:  
bezkartáčový invertorový motor 
přináší zřejmé výhody v otázkách 
životnosti. Součásti motoru, 
které obvykle nejvíce podléhají 
opotřebení, v tomto typu motoru 
jednoduše vůbec nejsou!

•  Výkon: invertorový motor je řízen 
vyspělou elektronickou jednot-
kou. Díky proměnným otáčkám 
invertorového motoru bylo možné 
nabídnout i vskutku jedinečný 
program pro vlněné prádlo. 
Přesná regulace chodu motoru 
přináší skvělé výsledky  
při praní prádla. 

•  Tichý chod: tento motor 
neobsahuje žádné kartáče, 
a proto běží mnohem tišeji.

•  Nízká spotřeba:  
energetický štítek až A –50 %.

Více informací naleznete na www.electrolux.cz/invertor.

* Záruka se nevztahuje na elektronické řídicí části, práci a cestovní náklady technika a pro uplatnění záruky je nutné předložit současně tento certifikát a platný nákupní doklad (účtenku) z prodejny v České republice.

Pro účinné a prakticky neslyšné praní prádla 
jsou pračky a sušičky z nové řady Inspiration 
vybaveny energeticky úsporným, profesionálním 
invertorovým motorem značky Electrolux.

Vydrží déle, než čekáte 
Neuvěřitelných 
10 let záruky

Společnost Electrolux nabízí 10letou 
záruku (2 + 8 let) na invertorový motor 
praček a sušiček Electrolux z nové řady 
Inspiration Range.*

INVERTER

Prodloužená záruka
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ELECTROLUX, s.r.o.
Budějovická 778/3
140 21 Praha 4
zákaznická linka: 261 302 261
bezplatná informační linka: 800 302 111
www.electrolux.cz

Vaše otázky nám můžete zaslat na e-mailovou adresu:
info@electrolux.cz
Informace o spotřebičích najdete na webové adrese:
www.electrolux.cz

www.pecemevpare.cz

www.facebook.com/electroluxceskarepublika

Dodávají se pouze výrobky uvedené v platném ceníku.

Váš místní prodejce

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 jejich vlastnostech.


