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Druh trouby: multifunkční trouba Multiplus s kruhovým topným 
tělesem
Vnitřní objem (l): 74
Energetická třída: A
20% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetic-
kou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)
Čištění: pyrolýza (2 pyrocykly)
Displej a ovládání: LCD displej, zasouvací ovladače trouby

Funkce: 
 s ventilátor | ventilátor s grilem (infrapečení) | kruhové těleso + 
ventilátor | ventilátor + kruhové topné těleso + dolní ohřev | gril | 
horní + dolní ohřev | horní + dolní ohřev (80 °C fix) | horní ohřev 
+ gril | horní + dolní 1/2

 s možnost pečení na 3 úrovních najednou
 s připomínka čištění
 s automatická nabídka teplot
 s další funkce: akustický signál | dětská pojistka | časovač | 
indikátor zbytkového tepla | běžící čas | bezpečnostní vypnutí | 
denní čas

 s nastavení pro pizzu
 s elektronická regulace teploty 

Vybavení:
 s 1 plech na koláče | hliník
 s 1 pečicí plech | šedý smalt

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

4Q\OøT[�8|Z�j�Z�*�
OO��
594 x 594 x 568

%GPC� 15 590 Kč

PYRO
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Druh trouby: multifunkční trouba Multiplus s kruhovým topným 
tělesem
Vnitřní objem (l): 74
Energetická třída: A
10% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetic-
kou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)
Čištění: katalýza
Displej a ovládání: LCD displej, zasouvací ovladače trouby

Funkce: 
 s dolní ohřev | ventilátor | gril | světlo | kruhové těleso + ventilátor 
| horní + dolní ohřev | ventilátor s grilem (infrapečení) + dolní 
ohřev | horní ohřev + gril

 s možnost pečení na 3 úrovních najednou
 s horní topné těleso odnímatelné pro snadné čištění
 s možnost elektronického nastavení trouby
 s dvojitý gril
 s časovač

Vybavení:
 s 1 plech na koláče | hliník
 s 1 pečicí plech | šedý smalt

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

4Q\OøT[�8|Z�j�Z�*�
OO��
594 x 594 x 568

%GPC� 13 140 Kč

<1#�����:&
Druh trouby: multifunkční trouba Multiplus s kruhovým topným 
tělesem
Vnitřní objem (l): 74
Energetická třída: A
10% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetic-
kou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)
Čištění: hladký smalt, snadné čištění
Displej a ovládání: LCD displej, zasouvací ovladače trouby

Funkce: 
 s dolní ohřev | ventilátor | gril | gril + otočný rožeň | světlo | kruho-
vé těleso + ventilátor | horní + dolní ohřev | ventilátor s grilem 
(infrapečení) + dolní ohřev

 s možnost pečení na 3 úrovních najednou
 s možnost elektronického nastavení trouby
 s zvuková signalizace
 s doba trvání
 s odpočítávání
 s časovač

Vybavení:
 s automatický otočný rožeň 
 s 1 plech na koláče | hliník
 s 1 plech na koláče | šedý smalt
 s 1 pečicí plech | šedý smalt

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

4Q\OøT[�8|Z�j�Z�*�
OO��
594 x 594 x 568

%GPC� 11 490 Kč

<1$�����:&
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8#Į'0© 6417$;
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Druh trouby: multifunkční trouba Multiplus s kruhovým topným 
tělesem
Vnitřní objem (l): 74
Energetická třída: A
10% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetic-
kou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)
Čištění: hladký smalt, snadné čištění
Displej a ovládání: LCD displej, zasouvací ovladače trouby

Funkce: 
 s dolní ohřev | ventilátor | gril | gril + otočný rožeň | světlo | kruho-
vé těleso + ventilátor | horní + dolní ohřev | ventilátor s grilem 
(infrapečení) + dolní ohřev

 s možnost pečení na 3 úrovních najednou
 s možnost elektronického nastavení trouby
 s funkce Rozmrazování
 s zvuková signalizace
 s doba trvání
 s odpočítávání
 s časovač

Vybavení:
 s automatický otočný rožeň 
 s 1 plech na koláče | hliník
 s 1 pečicí plech | šedý smalt

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

4Q\OøT[�8|Z�j�Z�*�
OO��
594 x 594 x 568

%GPC� 11 180 Kč

<1$�����:-

Space

Druh trouby: multifunkční trouba Multiplus s kruhovým topným 
tělesem
Vnitřní objem (l): 74
Energetická třída: A
10% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetic-
kou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)
Čištění: hladký smalt, snadné čištění
Displej a ovládání: LCD displej, zasouvací ovladače trouby

Funkce: 
 s dolní ohřev | ventilátor | gril | gril + otočný rožeň | světlo | kruho-
vé těleso + ventilátor | horní + dolní ohřev | ventilátor s grilem 
(infrapečení) + dolní ohřev

 s možnost pečení na 3 úrovních najednou
 s možnost elektronického nastavení trouby
 s trouba s rožněm
 s funkce Rozmrazování
 s zvuková signalizace
 s doba trvání
 s odpočítávání
 s časovač

Vybavení:
 s automatický otočný rožeň 
 s 1 plech na koláče | hliník
 s 1 pečicí plech | šedý smalt

Barva: bílá

4Q\OøT[�8|Z�j�Z�*�
OO��
594 x 594 x 568

%GPC� 11 370 Kč

<1$�����9-

Space
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8#Į'0© 6417$;

Druh trouby: multifunkční trouba Multiplus s kruhovým topným 
tělesem
Vnitřní objem (l): 74
Energetická třída: A
10% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetic-
kou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)
Čištění: hladký smalt, snadné čištění
Displej a ovládání: LCD displej, zasouvací ovladače trouby

Funkce: 
 s dolní ohřev | ventilátor | gril | gril + otočný rožeň | světlo | kruho-
vé těleso + ventilátor | horní + dolní ohřev | ventilátor s grilem 
(infrapečení) + dolní ohřev

 s možnost pečení na 3 úrovních najednou
 s možnost elektronického nastavení trouby
 s funkce Rozmrazování
 s zvuková signalizace
 s doba trvání
 s odpočítávání
 s časovač

Vybavení:
 s automatický otočný rožeň 
 s 1 plech na koláče | hliník
 s 1 pečicí plech | šedý smalt

Barva: černá

4Q\OøT[�8|Z�j�Z�*�
OO��
594 x 594 x 568

%GPC� 10 770 Kč

<1$�����$-

Space

Druh trouby: multifunkční trouba Multiplus s kruhovým topným 
tělesem
Vnitřní objem (l): 74
Energetická třída: A
10% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetic-
kou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)
Čištění: hladký smalt, snadné čištění
Displej a ovládání: LCD displej, otočné ovladače trouby

Funkce: 
 s dolní ohřev | ventilátor | gril | světlo | kruhové těleso + ventilátor | 
horní ohřev | horní + dolní ohřev | horní ohřev + gril

 s možnost pečení na 3 úrovních najednou
 s možnost elektronického nastavení trouby
 s snadné čištění dveří
 s dvojitý gril
 s funkce Rozmrazování
 s zvuková signalizace
 s doba trvání
 s odpočítávání
 s časovač

Vybavení:
 s 1 plech na koláče | hliník
 s 1 pečicí plech | šedý smalt

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

4Q\OøT[�8|Z�j�Z�*�
OO��
594 x 594 x 568

%GPC� 8 810 Kč

<1$�����:-

Space
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8#Į'0© 6417$;

Druh trouby: multifunkční trouba

Vnitřní objem (l): 60
Energetická třída: A

Čištění: katalýza
Displej a ovládání: LCD displej, otočné ovladače trouby

Funkce: 
 s dolní ohřev | gril | gril + dolní ohřev + ventilátor | gril + horní 
ohřev + ventilátor | horní + dolní ohřev | horní + dolní ohřev + 
ventilátor

 s možnost pečení na 2 úrovních najednou
 s zvuková signalizace
 s doba trvání
 s odpočítávání
 s časovač

Vybavení:
 s 1 plech na koláče | černý smalt
 s 1 pečicí plech | černý smalt

Barva: nerez

4Q\OøT[�8|Z�j�Z�*�
OO��
590 x 594 x 560

%GPC� 8 490 Kč

<1%�����:-

A

Druh trouby: multifunkční trouba Multiplus s kruhovým topným 
tělesem
Vnitřní objem (l): 74
Energetická třída: A
10% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetic-
kou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)
Čištění: hladký smalt, snadné čištění
Displej a ovládání: zasouvací ovladače trouby

Funkce: 
 s dolní ohřev | ventilátor | gril | světlo | kruhové těleso + ventilátor | 
horní ohřev | horní + dolní ohřev | horní ohřev + gril

 s možnost pečení na 3 úrovních najednou
 s dvojitý gril
 s funkce Rozmrazování
 s doba trvání a konec
 s časovač

Vybavení:
 s 1 plech na koláče | hliník
 s 1 pečicí plech | šedý smalt

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

4Q\OøT[�8|Z�j�Z�*�
OO��
594 x 594 x 568

%GPC� 8 810 Kč

<1$�����:&

Space
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Druh trouby: multifunkční trouba
Vnitřní objem (l): 74
Energetická třída: A
10% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetic-
kou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: hladký smalt, snadné čištění
Displej a ovládání: LCD displej, otočné ovladače trouby

Funkce: 
 s ventilátor + horní ohřev + dolní ohřev | gril | horní + dolní ohřev
 s možnost pečení na 2 úrovních najednou
 s možnost elektronického nastavení trouby
 s snadné čištění dveří
 s zvuková signalizace
 s doba trvání
 s odpočítávání
 s časovač

Vybavení:
 s 1 plech na koláče | hliník
 s 1 pečicí plech | šedý smalt

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

4Q\OøT[�8|Z�j�Z�*�
OO��
594 x 594 x 568

%GPC� 8 090 Kč

<1$�����:#

8#Į'0© 6417$;

Space

Druh trouby: multifunkční trouba
Vnitřní objem (l): 74
Energetická třída: A
10% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetic-
kou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: hladký smalt, snadné čištění
Displej a ovládání: otočné ovladače trouby

Funkce: 
 s dolní ohřev | ventilátor s grilem (infrapečení) + dolní ohřev | 
ventilátor + horní ohřev + dolní ohřev | gril | horní + dolní ohřev | 
horní ohřev + gril

 s možnost pečení na 2 úrovních najednou
 s možnost elektronického nastavení trouby
 s snadné čištění dveří
 s dvojitý gril
 s minutka
 s zvuková signalizace

Vybavení:
 s 1 plech na koláče | hliník
 s 1 pečicí plech | šedý smalt

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

4Q\OøT[�8|Z�j�Z�*�
OO��
594 x 594 x 568

%GPC� 7 350 Kč

<1$�����:-
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Druh trouby: tradiční trouba se statickým pečením
Vnitřní objem (l): 58
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt, snadné čištění
Displej a ovládání: otočné ovladače trouby

Funkce: 
 s dolní ohřev | horní ohřev | gril | horní + dolní ohřev

Vybavení:
 s 1 plech na koláče | hliník

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

4Q\OøT[�8|Z�j�Z�*�
OO��
590 x 594 x 560

%GPC� 6 570 Kč

<1$�����:8

A

Druh trouby: multifunkční trouba
Vnitřní objem (l): 60
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt, snadné čištění
Displej a ovládání: LCD displej, otočné ovladače trouby

Funkce: 
 s ventilátor + horní ohřev + dolní ohřev | gril | horní + dolní ohřev
 s možnost pečení na 2 úrovních najednou
 s možnost elektronického nastavení trouby
 s chladicí ventilátor
 s systém rovnoměrné distribuce horkého vzduchu
 s zvuková signalizace
 s doba trvání
 s odpočítávání
 s časovač

Vybavení:
 s 1 plech na koláče | hliník

Barva: nerez

4Q\OøT[�8|Z�j�Z�*�
OO��
590 x 594 x 560

%GPC� 6 900 Kč

<1$���:

A
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8#Į'0© 6417$;

Druh trouby: tradiční trouba se statickým pečením
Vnitřní objem (l): 58
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt, snadné čištění
Displej a ovládání: otočné ovladače trouby

Funkce: 
 s dolní ohřev | horní ohřev | horní + dolní ohřev

Vybavení:
 s 1 plech na koláče | hliník

Barva: nerez

4Q\OøT[�8|Z�j�Z�*�
OO��
590 x 594 x 560

%GPC� 6 120 Kč

<1$���:

A
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Typ mikrovlnné trouby: mikrovlnná trouba určená pro plnou 
vestavbu
Vnitřní objem (l): 16,8
Ovládání: volba výkonu pomocí tlačítek, elektronické hodiny 
s měřením času
Mikrovlnný výkon: 800 W, 5 úrovní

Funkce: 
 s způsoby tepelné úpravy: mikrovlny
 s signál při ukončení ohřevu
 s automatické programy rozmrazování podle váhy
 s automatické programy vaření podle váhy
 s možnost naprogramovat 3 funkce za sebou
 s funkce Rychlý start s plným výkonem s intervaly 30 s
 s funkce Rozmrazování

Vybavení:
 s vnitřní osvětlení
 s dětská pojistka
 s příslušenství: rámeček
 s možnosti vestavby v kombinaci s jinými spotřebiči: nad troubu | 
pod troubu

 s otočný talíř: vyjímatelný
 s průměr otočného talíře: 272 mm
 s mechanismus otevírání dveří: stlačením

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

4Q\OøT[�8|Z�j�Z�*�
OO��
371 x 594 x 296

%GPC� 10 240 Kč

<$/�����:#

8#Į'0© /+-418.00¥�6417$;

Typ mikrovlnné trouby: mikrovlnná trouba určená pro plnou 
vestavbu
Vnitřní objem (l): 15
Ovládání: volba výkonu pomocí knoflíkového ovladače

Mikrovlnný výkon: 700 W, 5 úrovní

Funkce: 
 s způsoby tepelné úpravy: mikrovlny
 s signál při ukončení ohřevu
 s funkce Rozmrazování

Vybavení:
 s vnitřní osvětlení
 s průměr otočného talíře: 245 mm
 s mechanismus otevírání dveří: stlačením

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

4Q\OøT[�8|Z�j�Z�*�
OO��
389 x 596 x 320

%GPC� 5 450 Kč

<5/�����:#

18



Typ mikrovlnné trouby: mikrovlnná trouba určená pro plnou 
vestavbu
Vnitřní objem (l): 18
Ovládání: volba výkonu pomocí knoflíkového ovladače

Mikrovlnný výkon: 800 W, 9 úrovní
Výkon grilu: 1000 W

Funkce: 
 s způsoby tepelné úpravy: gril | mikrovlny | gril a mikrovlny
 s signál při ukončení ohřevu
 s funkce Rozmrazování

Vybavení:
 s vnitřní osvětlení
 s průměr otočného talíře: 245 mm
 s příslušenství: grilovací stojan
 s mechanismus otevírání dveří: stlačením

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

4Q\OøT[�8|Z�j�Z�*�
OO��
389 x 596 x 343

%GPC� 5 450 Kč

<5)�����:#

8#Į'0© /+-418.00¥�6417$;
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Typ varné desky: indukční
Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové ovládání, vpravo 
vpředu

Funkce: 
 s funkce EasyFlex pro spojení varných zón
 s podsvícené ukazatele
 s digitální ukazatel pro každou zónu
 s indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu Booster
 s detekce hrnců a pánví
 s automatické rychlé zahřátí
 s funkce Stop+Go
 s blokování ovládání
 s dětská pojistka
 s zabezpečení desky: automatické vypnutí
 s zvukový signál
 s časové funkce
 s indikátor zbytkového tepla

Varné zóny:
 s levá přední: indukční, 2300/3200 W/210 mm
 s levá zadní: indukční, 2300/3200 W/210 mm
 s pravá přední: indukční, 1400/2500 W/145 mm
 s pravá zadní: indukční, 1800/2800 W/180 mm

Vybavení:
 s jednoduchá instalace se systémem příchytek

Barva a provedení: černá, typ rámečku: nerez

4Q\OøT[�j�Z�*�
OO��
576 x 506

%GPC� 10 250 Kč

<'/����:$#

*  prostor  
na instalaci

ºC

AUTO

INDUCTION

58
CM
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Typ varné desky: indukční
Typ a pozice ovládání: dotykové ovládání, vpravo vpředu

Funkce: 
 s podsvícené ukazatele
 s indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu Booster
 s detekce hrnců a pánví
 s blokování ovládání
 s dětská pojistka
 s zabezpečení desky: automatické vypnutí
 s indikátory zbytkového tepla: 7 segmentů

Varné zóny:
 s levá přední: indukční, 2300/2800 W/210 mm
 s levá zadní: indukční, 1200 W/145 mm
 s pravá přední: indukční, 1200/1800 W/145 mm
 s pravá zadní: indukční, 1800 W/180 mm
 s varná zóna Moka

Vybavení:
 s jednoduchá instalace se systémem příchytek

Barva a provedení: černá, bez rámečku

4Q\OøT[�j�Z�*�
OO��
590 x 520

%GPC� 9 570 Kč

<'+����($#

*  prostor  
na instalaci

AUTO

INDUCTION

59
CM

8#Į'0© 8#40¥�&'5-;

Typ varné desky: indukční
Typ a pozice ovládání: dotykové ovládání, vpravo vpředu

Funkce: 
 s podsvícené ukazatele
 s indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu Booster
 s detekce hrnců a pánví
 s automatické rychlé zahřátí
 s blokování ovládání
 s dětská pojistka
 s zabezpečení desky: automatické vypnutí
 s zvukový signál
 s časové funkce
 s indikátory zbytkového tepla: 7 segmentů

Varné zóny:
 s levá přední: indukční, 2300/3400 W/210 mm
 s levá zadní: indukční, 1800 W/180 mm
 s pravá přední: indukční, 1400/2500 W/145 mm
 s pravá zadní: indukční, 1800 W/180 mm

Vybavení:
 s jednoduchá instalace se systémem příchytek

Barva a provedení: černá, typ rámečku: nerez

4Q\OøT[�j�Z�*�
OO��
576 x 506

%GPC� 9 570 Kč

<'.����:$#

*  prostor  
na instalaci

ºC

AUTO

INDUCTION

58
CM
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Typ varné desky: kombinace sálavých a indukčních zón
Typ a pozice ovládání: dotykové ovládání, vpravo vpředu

Funkce: 
 s podsvícené ukazatele
 s indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu Booster
 s automatické rychlé zahřátí
 s blokování ovládání
 s dětská pojistka
 s zabezpečení desky: automatické vypnutí
 s zvukový signál
 s časové funkce
 s indikátory zbytkového tepla: 7 segmentů

Varné zóny:
 s levá přední: indukční, 2300/3700 W/210 mm
 s levá zadní: Hilight – rychle se zahřívající, 1200 W/145 mm
 s pravá přední: indukční, 1400 W/145 mm
 s pravá zadní: dvouokruhová | Hilight – rychle se zahřívající, 
700/1700 W/120/180 mm

Vybavení:
 s jednoduchá instalace se systémem příchytek

Barva a provedení: černá, typ rámečku: nerez

4Q\OøT[�j�Z�*�
OO��
576 x 506

%GPC� 10 820 Kč

<'0����:$#

*  prostor  
na instalaci

58
CM

Typ varné desky: sklokeramická
Typ a pozice ovládání: dotykové ovládání, vpravo vpředu

Funkce: 
 s podsvícené ukazatele
 s automatické rychlé zahřátí
 s blokování ovládání
 s dětská pojistka
 s zabezpečení desky: automatické vypnutí
 s zvukový signál
 s časové funkce
 s indikátory zbytkového tepla: 7 segmentů

Varné zóny:
 s levá přední: dvouokruhová | Hilight – rychle se zahřívající, 
750/2200 W/120/210 mm

 s levá zadní: Hilight – rychle se zahřívající, 1200 W/145 mm
 s pravá přední: Hilight – rychle se zahřívající, 1200 W/145 mm
 s pravá zadní: dvouokruhová oválná | Hilight – rychle se zahřívají-
cí, 1500/2400 W/170 x 265 mm

Vybavení:
 s jednoduchá instalace se systémem příchytek
 s oválná zóna

Barva: černá, typ rámečku: nerez

4Q\OøT[�j�Z�*�
OO��
576 x 506

%GPC� 8 130 Kč

<'8����:$#

*  prostor  
na instalaci

58
CM

8#Į'0© 8#40¥�&'5-;
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Typ varné desky: sklokeramická
Typ a pozice ovládání: dotykové ovládání, vpravo vpředu

Funkce: 
 s podsvícené ukazatele
 s dětská pojistka
 s zabezpečení desky: automatické vypnutí
 s zvukový signál
 s indikátory zbytkového tepla: 7 segmentů

Varné zóny:
 s levá přední: dvouokruhová | Hilight – rychle se zahřívající, 
750/2200 W/120/210 mm

 s levá zadní: Hilight – rychle se zahřívající, 1200 W/145 mm
 s pravá přední: Hilight – rychle se zahřívající, 1200 W/145 mm
 s pravá zadní: Hilight – rychle se zahřívající, 1800 W/180 mm

Vybavení:
 s jednoduchá instalace se systémem příchytek

Barva a provedení: černá, typ rámečku: nerez

4Q\OøT[�j�Z�*�
OO��
576 x 506

%GPC� 7 060 Kč

<'8����:$#

*  prostor  
na instalaci

58
CM

Typ varné desky: sklokeramická
Typ a pozice ovládání: dotykové ovládání, vpravo vpředu

Funkce: 
 s podsvícené ukazatele
 s dětská pojistka
 s zabezpečení desky: automatické vypnutí
 s zvukový signál
 s indikátory zbytkového tepla: 7 segmentů

Varné zóny:
 s levá přední: Hilight – rychle se zahřívající, 2300 W/210 mm
 s levá zadní: Hilight – rychle se zahřívající, 1200 W/145 mm
 s pravá přední: Hilight – rychle se zahřívající, 1200 W/145 mm
 s pravá zadní: Hilight – rychle se zahřívající, 1800 W/180 mm

Vybavení:
 s jednoduchá instalace se systémem příchytek

Barva: černá, typ rámečku: nerez

4Q\OøT[�j�Z�*�
OO��
576 x 506

%GPC� 6 680 Kč

<'8����:$#

*  prostor  
na instalaci

58
CM
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Typ varné desky: sklokeramická
Typ a pozice ovládání: dotykové ovládání, vpravo vpředu

Funkce: 
 s podsvícené ukazatele
 s zabezpečení desky: automatické vypnutí
 s indikátory zbytkového tepla: 7 segmentů

Varné zóny:
 s levá přední: Hilight – rychle se zahřívající, 2300 W/210 mm
 s levá zadní: Hilight – rychle se zahřívající, 1200 W/145 mm
 s pravá přední: Hilight – rychle se zahřívající, 1200 W/145 mm
 s pravá zadní: Hilight – rychle se zahřívající, 1800 W/180 mm

Vybavení:
 s jednoduchá instalace se systémem příchytek

Barva a provedení: černá, bez rámečku

4Q\OøT[�j�Z�*�
OO��
590 x 520

%GPC� 6 280 Kč

<'8����($#
Typ varné desky: sklokeramická
Typ a pozice ovládání: otočné ovládací knoflíky, vpravo

Funkce: 
 s indikátor zbytkového tepla

Varné zóny:
 s levá přední: Hilight – rychle se zahřívající, 1800 W/180 mm
 s levá zadní: Hilight – rychle se zahřívající, 1200 W/145 mm
 s pravá přední: Hilight – rychle se zahřívající, 1200 W/145 mm
 s pravá zadní: Hilight – rychle se zahřívající, 1800 W/180 mm

Vybavení:
 s jednoduchá instalace se systémem příchytek

Barva a provedení: černá, typ rámečku: nerez

4Q\OøT[�j�Z�*�
OO��
576 x 506

%GPC� 5 570 Kč

<'8����:$#

*  prostor  
na instalaci

59
CM

59
CM

*  prostor  
na instalaci

8#Į'0© 8#40¥�&'5-;
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Typ varné desky: plynová
Typ a pozice ovládání: otočné ovládací knoflíky, ve středu 
vpředu

Funkce: 
 s integrované elektrické zapalování ovladačem
 s bezpečnostní termopojistka

Varné zóny:
 s levá přední: střední hořák, 2000 W/70 mm
 s levá zadní: střední hořák, 2000 W/70 mm
 s pravá přední: malý hořák, 1000 W/54 mm
 s pravá zadní: velký hořák, 3000 W/100 mm

Vybavení:
 s extra stabilní litinové podpěry
 s souprava pro připojení k plynu

Barva a provedení: matná černá

4Q\OøT[�j�Z�*�
OO��
594 x 510

%GPC� 7 680 Kč

<))�����%#

59
CM

AUTO OFF

Typ varné desky: plyn na skle
Typ a pozice ovládání: otočné ovládací knoflíky, vpravo

Funkce: 
 s integrované elektrické zapalování ovladačem
 s bezpečnostní termopojistka

Varné zóny:
 s levá přední: rychlý hořák Rapid Plus, 2900 W/70 mm
 s levá zadní: střední hořák, 1900 W/70 mm
 s pravá přední: malý hořák, 1000 W/54 mm
 s pravá zadní: střední hořák, 1900 W/70 mm

Vybavení:
 s smaltované podpěry
 s souprava pro připojení k plynu

Barva a provedení: černá

4Q\OøT[�j�Z�*�
OO��
580 x 510

%GPC� 6 680 Kč

58
CM

AUTO OFF

<)1�����$#
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Typ varné desky: plyn na skle
Typ a pozice ovládání: otočné ovládací knoflíky, ve středu 
vpředu

Funkce: 
 s integrované elektrické zapalování ovladačem
 s bezpečnostní termopojistka

Varné zóny:
 s levá přední: malý hořák, 1000 W/54 mm
 s levá zadní: velký hořák, 2900 W/100 mm
 s pravá přední: střední hořák, 1900 W/70 mm
 s pravá zadní: střední hořák, 1900 W/70 mm

Vybavení:
 s smaltované podpěry
 s souprava pro připojení k plynu

Barva a provedení: černá

4Q\OøT[�j�Z�*�
OO��
590 x 520

%GPC� 6 680 Kč

59
CM

AUTO OFF

<)1�����$#
Typ varné desky: plynová
Typ a pozice ovládání: otočné ovládací knoflíky, ve středu 
vpředu

Funkce: 
 s integrované elektrické zapalování ovladačem
 s bezpečnostní termopojistka

Varné zóny:
 s levá přední: střední hořák, 2000 W/70 mm
 s levá zadní: střední hořák, 2000 W/70 mm
 s pravá přední: malý hořák, 1000 W/54 mm
 s pravá zadní: trojitý hořák, 4000 W/122 mm

Vybavení:
 s extra stabilní litinové podpěry
 s souprava pro připojení k plynu

Barva a provedení: nerez

4Q\OøT[�j�Z�*�
OO��
594 x 510

%GPC� 5 930 Kč

AUTO OFF

WOK

59
CM

<))�����:#
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Typ varné desky: plynová
Typ a pozice ovládání: otočné ovládací knoflíky, ve středu 
vpředu

Funkce: 
 s integrované elektrické zapalování ovladačem
 s bezpečnostní termopojistka

Varné zóny:
 s levá přední: střední hořák, 2000 W/70 mm
 s levá zadní: střední hořák, 2000 W/70 mm
 s pravá přední: malý hořák, 1000 W/54 mm
 s pravá zadní: velký hořák, 3000 W/122 mm

Vybavení:
 s extra stabilní litinové podpěry
 s souprava pro připojení k plynu

Barva a provedení: nerez

4Q\OøT[�j�Z�*�
OO��
594 x 510

%GPC� 5 450 Kč

<))�����:#

59
CM

AUTO OFF

Typ varné desky: plynová
Typ a pozice ovládání: otočné ovládací knoflíky, ve středu 
vpředu

Funkce: 
 s integrované elektrické zapalování ovladačem
 s bezpečnostní termopojistka

Varné zóny:
 s levá přední: střední hořák, 2000 W/70 mm
 s levá zadní: střední hořák, 2000 W/70 mm
 s pravá přední: malý hořák, 1000 W/54 mm
 s pravá zadní: velký hořák, 3000 W/100 mm

Vybavení:
 s smaltované podpěry
 s souprava pro připojení k plynu

Barva a provedení: nerez

4Q\OøT[�j�Z�*�
OO��
594 x 510

%GPC� 5 050 Kč

<))�����:#

59
CM

AUTO OFF

27
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Typ varné desky: plynová
Typ a pozice ovládání: otočné ovládací knoflíky, vlevo a vpravo 
vpředu

Funkce: 
 s integrované elektrické zapalování ovladačem
 s bezpečnostní termopojistka

Varné zóny:
 s nové rozvržení hořáků PlusLine
 s levá: střední hořák, 2000 W/70 mm
 s střední přední: malý hořák, 1000 W/54 mm
 s střední zadní: střední hořák, 2000 W/70 mm
 s pravá: velký hořák, 3000 W/100 mm

Vybavení:
 s smaltované podpěry
 s souprava pro připojení k plynu

Barva a provedení: nerez

4Q\OøT[�j�Z�*�
OO��
594 x 510

%GPC� 5 040 Kč

<):�����:#

59
CM

AUTO OFF

Typ varné desky: plynová
Typ a pozice ovládání: otočné ovládací knoflíky, vpravo

Funkce: 
 s elektrické zapalování tlačítkem
 s bezpečnostní termopojistka

Varné zóny:
 s levá přední: velký hořák, 3000 W/100 mm
 s levá zadní: střední hořák, 2000 W/70 mm
 s pravá přední: malý hořák, 1000 W/54 mm
 s pravá zadní: střední hořák, 2000 W/70 mm

Vybavení:
 s smaltované podpěry
 s souprava pro připojení k plynu

Barva a provedení: nerez

4Q\OøT[�j�Z�*�
OO��
580 x 500

%GPC� 4 240 Kč

<))�����:#

AUTO OFF

58
CM
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Typ varné desky: plynová
Typ a pozice ovládání: otočné ovládací knoflíky, ve středu 
vpředu

Funkce: 
 s integrované elektrické zapalování ovladačem
 s bezpečnostní termopojistka

Varné zóny:
 s malý hořák, 1000 W/54 mm (vpředu)
 s velký hořák, 3000 W/100 mm (vzadu)

Vybavení:
 s smaltované podpěry
 s souprava pro připojení k plynu

Barva a provedení: nerez, modulární varná deska Domino

4Q\OøT[�j�Z�*�
OO��
290 x 510

%GPC� 3 660 Kč

<))�����:#
Typ varné desky: elektrická s litinovými plotýnkami
Typ a pozice ovládání: otočné ovládací knoflíky, ve středu 
vpředu

Varné zóny:
 s varná plotýnka RedDot s teplotním limitem, 1000 W/145 mm 
(vpředu)

 s varná plotýnka s teplotním limitem, 1500 W/180 mm (vzadu) 

Barva a provedení: nerez, modulární varná deska Domino

4Q\OøT[�j�Z�*�
OO��
290 x 510

%GPC� 2 890 Kč

<''����+:#

AUTO OFF

29



Typ odsavače: komínový, šířka 60 cm

Způsob ovládání: posuvný ovladač

Počet rychlostí: 3 

Výkon: max./min.: 400/220 m3/h

Hlučnost: max./min.: 64/52 dB(A)

Osvětlení: halogenová žárovka, 1x

Speciální funkce:
 s možnost nastavení recirkulace vzduchu, možnost dokoupení 
uhlíkového filtru typ EFF75

 s moderní design
 s snadné čištění tukového filtru

Barva: nerez

%GPC� 3 330 Kč

<*%����:

8#Į'0© 1&5#8#é'�2#4

60
CM

Typ odsavače: výsuvný, šířka 60 cm

Způsob ovládání: posuvný ovladač

Počet rychlostí: 3 

Výkon: max./min.: 500/250  m3/h

Hlučnost: max./min.: 65/51 dB(A)

Osvětlení: halogenová žárovka, 2x

Speciální funkce:
 s možnost nastavení recirkulace vzduchu, možnost dokoupení 
uhlíkového filtru typ EFF55

 s snadné čištění tukového filtru

Barva: nerez

%GPC� 5 240 Kč

<*2����:

bezpečnostní vzdálenost: 
elektrický ohřev = 450 mm, 
plyn = 650 mm

60
CM

30
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Typ odsavače: výsuvný, šířka 60 cm

Způsob ovládání: posuvný ovladač

Počet rychlostí: 3 

Výkon: max./min.: 390/230  m3/h

Hlučnost: max./min.: 69/55 dB(A)

Osvětlení: halogenová žárovka, 2x

Speciální funkce:
 s možnost nastavení recirkulace vzduchu, možnost dokoupení 
uhlíkového filtru typ 303

 s snadné čištění tukového filtru

Barva: nerez

%GPC� 3 610 Kč

<*2�����:
Typ odsavače: výsuvný, šířka 60 cm

Způsob ovládání: posuvný ovladač

Počet rychlostí: 3 

Výkon: max./min.: 300/190  m3/h

Hlučnost: max./min.: 62/50 dB(A)

Osvětlení: halogenová žárovka, 2x

Speciální funkce:
 s možnost nastavení recirkulace vzduchu, možnost dokoupení 
uhlíkového filtru typ EFF75

 s snadné čištění tukového filtru

Barva: šedá

%GPC� 2 650 Kč

<*2���:

60
CM

60
CM
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Typ odsavače: tradiční, šířka 60 cm

Způsob ovládání: posuvný ovladač

Počet rychlostí: 3 

Výkon: max./min.: 200/110  m3/h

Hlučnost: max./min.: 61/51 dB(A)

Osvětlení: halogenová žárovka, 2x

Speciální funkce:
 s možnost nastavení recirkulace vzduchu, možnost dokoupení 
uhlíkového filtru typ EFF57

 s jednoduchá instalace

Barva: nerez

%GPC� 2 340 Kč

<*6���:

60
CM

bezpečnostní vzdálenost: 
elektrický ohřev = 650 mm, 
plyn = 650 mm

Typ odsavače: tradiční, šířka 60 cm

Způsob ovládání: posuvný ovladač

Počet rychlostí: 3 

Výkon: max./min.: 200/110  m3/h

Hlučnost: max./min.: 61/51 dB(A)

Osvětlení: halogenová žárovka, 2x

Speciální funkce:
 s možnost nastavení recirkulace vzduchu, možnost dokoupení 
uhlíkového filtru typ EFF57

 s jednoduchá instalace

Barva: bílá

%GPC� 1 900 Kč

<*6���9

bezpečnostní vzdálenost: 
elektrický ohřev = 650 mm, 
plyn = 650 mm

60
CM
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Typ odsavače: tradiční, šířka 60 cm

Způsob ovládání: posuvný ovladač

Počet rychlostí: 3 

Výkon: max./min.: 190/110  m3/h

Hlučnost: max./min.: 65/48 dB(A)

Osvětlení: halogenová žárovka, 1x

Speciální funkce:
 s možnost nastavení recirkulace vzduchu, možnost dokoupení 
uhlíkového filtru typ EFF57

 s jednoduchá instalace

Barva: nerez

%GPC� 1 450 Kč

<*6���:
Typ odsavače: tradiční, šířka 50 cm

Způsob ovládání: posuvný ovladač

Počet rychlostí: 3 

Výkon: max./min.: 170/100  m3/h

Hlučnost: max./min.: 59/50 dB(A)

Osvětlení: halogenová žárovka, 1x

Speciální funkce:
 s možnost nastavení recirkulace vzduchu, možnost dokoupení 
uhlíkového filtru typ EFF57

 s jednoduchá instalace

Barva: nerez

%GPC� 1 450 Kč

<*6���:

bezpečnostní vzdálenost: 
elektrický ohřev = 650 mm, 
plyn = 650 mm

bezpečnostní vzdálenost: 
elektrický ohřev = 650 mm, 
plyn = 650 mm

60
CM

50
CM
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Typ odsavače: tradiční, šířka 50 cm

Způsob ovládání: posuvný ovladač

Počet rychlostí: 3 

Výkon: max./min.: 170/100  m3/h

Hlučnost: max./min.: 59/50 dB(A)

Osvětlení: halogenová žárovka, 1x

Speciální funkce:
 s možnost nastavení recirkulace vzduchu, možnost dokoupení 
uhlíkového filtru typ EFF57

 s jednoduchá instalace

Barva: bílá

%GPC� 1 400 Kč

<*6���9

8#Į'0© 1&5#8#é'�2#4

Typ odsavače: tradiční, šířka 60 cm

Způsob ovládání: posuvný ovladač

Počet rychlostí: 3 

Výkon: max./min.: 170/100  m3/h

Hlučnost: max./min.: 59/50 dB(A)

Osvětlení: halogenová žárovka, 1x

Speciální funkce:
 s možnost nastavení recirkulace vzduchu, možnost dokoupení 
uhlíkového filtru typ EFF57

 s jednoduchá instalace

Barva: bílá

%GPC� 1 400 Kč

<*6���9

bezpečnostní vzdálenost: 
elektrický ohřev = 650 mm, 
plyn = 650 mm

bezpečnostní vzdálenost: 
elektrický ohřev = 650 mm, 
plyn = 650 mm

60
CM

50
CM
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Druh kombinace: kombinovaná chladnička s mrazničkou dole
Instalace: montáž spřažených dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Technologie chlazení mrazničky: statické LowFrost 
Energetická třída: A+
Čistý objem chladničky (l): 202
Čistý objem mrazničky (l): 75
Ovládání: elektronické

Funkce: 
 s funkce Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální 
funkci

Vybavení: 
 s ventilátor pro cirkulaci vzduchu zajišťuje rovnoměrnou teplotu
 s osvětlení chladničky: 1 | interní LED | po straně
 s poličky chladničky: 4 | plná šířka | skleněné s obrubou vpředu 
a vzadu

 s zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
 s poličky mrazničky: 2 | široké | skleněné
 s zásuvky mrazničky: 3 | plná šířka | průhledné plastové
 s zásuvky chladničky: 2 | poloviční šířka | průhledné plastové
 s zaměnitelné otevírání dveří
 s škrabka na led
 s vyjímatelné police a dveřní přihrádky v chladničce

Hlučnost (dB(A)): 36 4Q\OøT[�8|Z�j�Z�*�
OO��
1772 x 540 x 547

%GPC� 15 150 Kč

AARF030D000004

<$$�����5#

LOW
FROSTA+

178
CM

55
CM
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Druh kombinace: kombinovaná chladnička s mrazničkou dole
Instalace: montáž spřažených dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Technologie chlazení mrazničky: statické LowFrost 
Energetická třída: A+
Čistý objem chladničky (l): 202
Čistý objem mrazničky (l): 75
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení: 
 s osvětlení chladničky: 1 | 15 W | žárovka | interní
 s poličky chladničky: 4 | plná šířka | skleněné s obrubou vpředu 
a vzadu

 s zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
 s poličky mrazničky: 2 | široké | skleněné
 s zásuvky mrazničky: 3 | plná šířka | průhledné plastové
 s zásuvky chladničky: 2 | poloviční šířka | průhledné plastové
 s zaměnitelné otevírání dveří
 s škrabka na led
 s vyjímatelné police a dveřní přihrádky v chladničce

Hlučnost (dB(A)): 36

4Q\OøT[�8|Z�j�Z�*�
OO��
1772 x 540 x 547

%GPC� 13 360 Kč

<$$�����5#

AARF030D000004

A+

178
CM

55
CM

Druh kombinace: kombinovaná chladnička s mrazničkou dole
Instalace: montáž spřažených dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1446
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Technologie chlazení mrazničky: statické 
Energetická třída: A+
Čistý objem chladničky (l): 170
Čistý objem mrazničky (l): 53
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení: 
 s osvětlení chladničky: 1 | 15 W | žárovka | interní
 s poličky chladničky: 2 | plná šířka | skleněné s lištou
 s zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
 s zásuvky mrazničky: 2 | plná šířka | průhledné plastové
 s zásuvky chladničky: 2 | poloviční šířka | průhledné plastové
 s zaměnitelné otevírání dveří
 s škrabka na led
 s držák láhví
 s vyjímatelné police a dveřní přihrádky v chladničce

Hlučnost (dB(A)): 34

4Q\OøT[�8|Z�j�Z�*�
OO��
1441 x 540 x 549

%GPC� 12 000 Kč

<$$�����5#

A+

145
CM

55
CM
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Typ chladničky: chladnička pro montáž spřažených dveří
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Technologie chlazení: statické
Energetická třída: A+
Čistý objem chladicího prostoru (l): 97
Objem oddílu mrazničky **** (l): 17
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení: 
 s poličky chladničky: 2 | plná šířka | skleněné s lištou
 s zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
 s osvětlení chladničky: 1 | interní | žárovka
 s zaměnitelné otevírání dveří
 s nastavitelné nožičky

Hlučnost (dB(A)): 40

2TQUVQT�RTQ�KPUVCNCEK�8�Z�j�Z�*�
OO��
820 x 600 x 550

%GPC� 8 810 Kč

<7#�����5#

A+

82
CM

%*.#<'0© %*.#&0+é-;

Typ chladničky: chladnička pro montáž spřažených dveří
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Technologie chlazení: statické
Energetická třída: A+
Čistý objem chladicího prostoru (l): 174
Objem oddílu mrazničky **** (l): 15
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení: 
 s poličky chladničky: 3 | plná šířka | skleněné s obrubou vpředu 
a vzadu

 s zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
 s osvětlení chladničky: 1 | 15 W | interní | žárovka
 s zaměnitelné otevírání dveří
 s držák láhví
 s vyjímatelné police a dveřní přihrádky

Hlučnost (dB(A)): 35

2TQUVQT�RTQ�KPUVCNCEK�8�Z�j�Z�*�
OO��
1225 x 560 x 550

%GPC� 10 890 Kč

<$#�����5#

prostor pro instalaci min. 
545 mm

A+

122
CM

55
CM
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Typ chladničky: chladnička pro montáž spřažených dveří
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Technologie chlazení: statické
Energetická třída: A+
Čistý objem chladicího prostoru (l): 130
Objem oddílu mrazničky **** (l): 0
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení: 
 s poličky chladničky: 3 | plná šířka | skleněné s lištou
 s zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
 s osvětlení chladničky: 1 | interní | žárovka
 s zaměnitelné otevírání dveří
 s nastavitelné nožky
 s vyjímatelné police a dveřní přihrádky

Hlučnost (dB(A)): 38

2TQUVQT�RTQ�KPUVCNCEK�8�Z�j�Z�*�
OO��
820 x 600 x 550

%GPC� 8 710 Kč

<7#�����5#

A+

82
CM
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Typ chladničky: chladnička pro montáž spřažených dveří
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Technologie chlazení: statické
Energetická třída: A+
Čistý objem chladicího prostoru (l): 112
Objem oddílu mrazničky **** (l): 15
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení: 
 s poličky chladničky: 2 | plná šířka | skleněné s lištou
 s zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
 s osvětlení chladničky: 1 | 15 W | interní | žárovka | po straně
 s zaměnitelné otevírání dveří
 s zásuvky chladničky: 1 | plná šířka | průhledná plastová
 s vyjímatelné police a dveřní přihrádky

Hlučnost (dB(A)): 38

2TQUVQT�RTQ�KPUVCNCEK�8�Z�j�Z�*�
OO��
880 x 560 x 550

%GPC� 8 020 Kč

AARE030D000016

<$#�����5#

A+

88
CM

55
CM
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Typ mrazničky: šuplíková pro montáž spřažených dveří
Odmrazování: manuální
Technologie chlazení: statické
Energetická třída: A+
Čistý objem mrazničky (l): 98
Ovládání: externí elektronické ovládání

Funkce: 
 s funkce rychlého zmrazení s automatickým návratem k normální 
funkci

 s vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě

Vybavení: 
 s poličky: 4 | plná šířka | průhledné plastové
 s zaměnitelné otevírání dveří
 s nastavitelné nožky

Hlučnost (dB(A)): 40

2TQUVQT�RTQ�KPUVCNCEK�8�Z�j�Z�*�
OO��
820 x 600 x 550

%GPC� 11 370 Kč

<7(�����5#

%*.#<'0© /4#<0+é-#

A+

ALARM

82
CM
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1/2

AUTO

ALL IN 1

Typ myčky: plně integrovaná, 60 cm
Počet jídelních souprav: 13
Energetická třída: A+
Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů: AUTO 45–70 °C | Eco 50 °C | Sklo 45 °C | 
Intenzivní 70 °C | Ohřev talířů | Rychlý 60 °C | Opláchnutí

Funkce: 
 s funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
 s funkce MultiTab
 s funkce Poloviční náplň
 s funkce automatického vypínání

Vybavení: 
 s panel se symboly a 3místným displejem
 s ukazatel zbytkového času
 s výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
 s Fuzzy Logic upravuje spotřebu vody a energie podle množství 
nádobí

 s vodní senzor upravuje spotřebu vody podle znečištění vody
 s indikátory pro sůl a leštidlo
 s možnost instalace ve vyšší poloze

Hlučnost (dB(A)): 47

4Q\OøT[�8|Z�j�Z�*�
OO��
818 x 596 x 555

%GPC� 13 190 Kč

<&6�����(#

A+ 1/2

AUTO

ALL IN 1

Typ myčky: plně integrovaná, 60 cm
Počet jídelních souprav: 13
Energetická třída: A+
Počet programů/teplot: 5/4

Druhy programů: AUTO 45–70 °C | Eco 50 °C | Sklo 45 °C | 
Intenzivní 70 °C | Rychlý 60 °C

Funkce: 
 s funkce Odložený start o 3/6/9 hodin
 s funkce MultiTab
 s funkce automatického vypínání

Vybavení: 
 s panel se symboly
 s výškově nastavitelný horní košík
 s Fuzzy Logic upravuje spotřebu vody a energie podle množství 
nádobí

 s vodní senzor upravuje spotřebu vody podle znečištění vody
 s indikátor pro sůl
 s zařízení na ochranu proti úniku vody

Hlučnost (dB(A)): 49

4Q\OøT[�8|Z�j�Z�*�
OO��
818 x 596 x 555

%GPC� 12 590 Kč

<&6�����(#

13

50
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Typ myčky: vestavná, 60 cm, s nerezovým panelem
Počet jídelních souprav: 12
Energetická třída: A+
Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů: AUTO 45–70 °C | Eco 50 °C | Sklo 45 °C | 
Intenzivní 70 °C | Ohřev talířů | Rychlý 60 °C | Opláchnutí

Funkce: 
 s funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
 s funkce MultiTab

Vybavení: 
 s panel se symboly a 3místným displejem
 s ukazatel zbytkového času
 s výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
 s Fuzzy Logic upravuje spotřebu vody a energie podle množství 
nádobí

 s vodní senzor upravuje spotřebu vody podle znečištění vody
 s indikátory pro sůl a leštidlo

Hlučnost (dB(A)): 49

4Q\OøT[�8|Z�j�Z�*�
OO��
818 x 596 x 575

%GPC� 12 580 Kč

<&+�����:#

A+

12

1/2

AUTO

ALL IN 1

Typ myčky: plně integrovaná, 60 cm
Počet jídelních souprav: 13
Energetická třída: A+
Počet programů/teplot: 5/3

Druhy programů: Eco 50 °C | Intenzivní 70 °C | Normální 65 °C  | 
Rychlý 65 °C | Opláchnutí

Funkce: 
 s funkce Odložený start o 3 hodiny

Vybavení: 
 s panel se symboly
 s výškově nastavitelný horní košík
 s Fuzzy Logic upravuje spotřebu vody a energie podle množství 
nádobí

 s indikátory pro sůl a leštidlo
 s zařízení na ochranu proti úniku vody

Hlučnost (dB(A)): 49

4Q\OøT[�8|Z�j�Z�*�
OO��
818 x 596 x 555

%GPC� 11 990 Kč

<&6�����(#

A+

13

51
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Typ myčky: plně integrovaná, 60 cm
Počet jídelních souprav: 12
Energetická třída: A+
Počet programů/teplot: 5/3

Druhy programů: Eco 50 °C | Intenzivní 70 °C | Normální 65 °C  | 
Rychlý 65 °C | Opláchnutí

Funkce: 
 s funkce Poloviční náplň

Vybavení: 
 s panel se symboly
 s výškově nastavitelný horní košík
 s Fuzzy Logic upravuje spotřebu vody a energie podle množství 
nádobí

 s indikátor pro sůl
 s zařízení na ochranu proti úniku vody
 s možnost instalace ve vyšší poloze

Hlučnost (dB(A)): 51

4Q\OøT[�8|Z�j�Z�*�
OO��
818 x 596 x 555

%GPC� 10 580 Kč

<&6�����(#
Typ myčky: vestavná, 45 cm, s nerezovým panelem
Počet jídelních souprav: 9
Energetická třída: A
Počet programů/teplot: 5/3

Druhy programů: Eco 50 °C | Intenzivní 70 °C | Normální 65 °C  | 
Rychlý 65 °C | Opláchnutí

Funkce: 
 s funkce Odložený start o 3 hodiny

Vybavení: 
 s panel se symboly
 s výškově nastavitelný horní košík
 s Fuzzy Logic upravuje spotřebu vody a energie podle množství 
nádobí

 s indikátor pro sůl
 s zařízení na ochranu proti úniku vody

Hlučnost (dB(A)): 53

4Q\OøT[�8|Z�j�Z�*�
OO��
818 x 446 x 576

%GPC� 13 240 Kč

<&0�����:#

A+

12 9

1/2

A
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Model <12�����:- <1#�����:& <1$�����:& <1$�����9- <1$�����:- <1$�����$- <1$�����:- <1$�����:& <1%�����:- <1$�����:# <1$�����:- <1$���: <1$�����:8 <1$���:

-ÏF�XÙTQDMW ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� �����������

%GPC�
-ê� ��|��� ��|��� ��|��� ��|��� ��|��� ��|��� �|��� �|��� ����� �|��� �|��� �|��� �|��� �|���

<PCêMC <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK

2TQFWMVQX½�MCVGIQTKG VTQWDC VTQWDC VTQWDC VTQWDC VTQWDC VTQWDC VTQWDC VTQWDC VTQWDC VTQWDC VTQWDC VTQWDC VTQWDC VTQWDC

+PUVCNCEG�XÙTQDMW XGUVCXP½ XGUVCXP½ XGUVCXP½ XGUVCXP½ XGUVCXP½ XGUVCXP½ XGUVCXP½ XGUVCXP½ XGUVCXP½ XGUVCXP½ XGUVCXP½ XGUVCXP½ XGUVCXP½ XGUVCXP½

'PGTIGVKEM½�VįÉFC # # # # # # # # # # # # # #

'PGTIGVKEM½�VįÉFC�RįK�HWPMEK OWNVKHWPMEG OWNVKHWPMEG OWNVKHWPMEG OWNVKHWPMEG OWNVKHWPMEG OWNVKHWPMEG OWNVKHWPMEG OWNVKHWPMEG OWNVKHWPMEG OWNVKHWPMEG OWNVKHWPMEG OWNVKHWPMEG UVCVKEM½�HWPMEG UVCVKEM½�HWPMEG

5RQVįGDC�GPGTIKG�RįK|OWNVKHWPMEK�
M9�J� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� s s

8PKVįPÉ�QDLGO�
N� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

6[R�XPKVįPÉJQ�RTQUVQTW XGNMÙ XGNMÙ XGNMÙ XGNMÙ XGNMÙ XGNMÙ XGNMÙ XGNMÙ UVįGFPÉ XGNMÙ XGNMÙ UVįGFPÉ UVįGFPÉ UVįGFPÉ

4GHGTGPêPÉ�êCU�RGêGPÉ�RįK�UVCVKEMÅ�HWPMEK �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

4GHGTGPêPÉ�êCU�RGêGPÉ�RįK�OWNVKHWPMEK �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

*NWêPQUV�
F$
#�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

5RQVįGDC�GPGTIKG�X|RQJQVQXQUVPÉO�TGzKOW�

9� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� � ��� ���� � ��� s s

2NQEJC�PGLXøVwÉJQ�RNGEJW�
EO�� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

4Q\OøT[ ����Z�����Z���� ����Z�����Z���� ����Z�����Z���� ����Z�����Z���� ����Z�����Z���� ����Z�����Z���� ����Z�����Z���� ����Z�����Z���� ����Z�����Z���� ����Z�����Z���� ����Z�����Z���� ����Z�����Z���� ����Z�����Z���� ����Z�����Z����

éKUV½�JOQVPQUV�
MI� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ���� ���� ���� ���� ���� ����

'.'-64+%-¥�6417$;
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Model <12�����:- <1#�����:& <1$�����:& <1$�����9- <1$�����:- <1$�����$- <1$�����:- <1$�����:& <1%�����:- <1$�����:# <1$�����:- <1$���: <1$�����:8 <1$���:

-ÏF�XÙTQDMW ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� �����������

%GPC�
-ê� ��|��� ��|��� ��|��� ��|��� ��|��� ��|��� �|��� �|��� ����� �|��� �|��� �|��� �|��� �|���

<PCêMC <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK

2TQFWMVQX½�MCVGIQTKG VTQWDC VTQWDC VTQWDC VTQWDC VTQWDC VTQWDC VTQWDC VTQWDC VTQWDC VTQWDC VTQWDC VTQWDC VTQWDC VTQWDC

+PUVCNCEG�XÙTQDMW XGUVCXP½ XGUVCXP½ XGUVCXP½ XGUVCXP½ XGUVCXP½ XGUVCXP½ XGUVCXP½ XGUVCXP½ XGUVCXP½ XGUVCXP½ XGUVCXP½ XGUVCXP½ XGUVCXP½ XGUVCXP½

'PGTIGVKEM½�VįÉFC # # # # # # # # # # # # # #

'PGTIGVKEM½�VįÉFC�RįK�HWPMEK OWNVKHWPMEG OWNVKHWPMEG OWNVKHWPMEG OWNVKHWPMEG OWNVKHWPMEG OWNVKHWPMEG OWNVKHWPMEG OWNVKHWPMEG OWNVKHWPMEG OWNVKHWPMEG OWNVKHWPMEG OWNVKHWPMEG UVCVKEM½�HWPMEG UVCVKEM½�HWPMEG

5RQVįGDC�GPGTIKG�RįK|OWNVKHWPMEK�
M9�J� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� s s

8PKVįPÉ�QDLGO�
N� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

6[R�XPKVįPÉJQ�RTQUVQTW XGNMÙ XGNMÙ XGNMÙ XGNMÙ XGNMÙ XGNMÙ XGNMÙ XGNMÙ UVįGFPÉ XGNMÙ XGNMÙ UVįGFPÉ UVįGFPÉ UVįGFPÉ

4GHGTGPêPÉ�êCU�RGêGPÉ�RįK�UVCVKEMÅ�HWPMEK �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

4GHGTGPêPÉ�êCU�RGêGPÉ�RįK�OWNVKHWPMEK �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

*NWêPQUV�
F$
#�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

5RQVįGDC�GPGTIKG�X|RQJQVQXQUVPÉO�TGzKOW�

9� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� � ��� ���� � ��� s s

2NQEJC�PGLXøVwÉJQ�RNGEJW�
EO�� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

4Q\OøT[ ����Z�����Z���� ����Z�����Z���� ����Z�����Z���� ����Z�����Z���� ����Z�����Z���� ����Z�����Z���� ����Z�����Z���� ����Z�����Z���� ����Z�����Z���� ����Z�����Z���� ����Z�����Z���� ����Z�����Z���� ����Z�����Z���� ����Z�����Z����

éKUV½�JOQVPQUV�
MI� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ���� ���� ���� ���� ���� ����
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Model <$/�����:# <5/�����:# <5)�����:#

-ÏF�XÙTQDMW ����������� ����������� �����������

%GPC�
-ê� ��|��� �|��� �|���

<PCêMC <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK

2TQFWMVQX½�MCVGIQTKG OKMTQXNPP½�VTQWDC OKMTQXNPP½�VTQWDC OKMTQXNPP½�VTQWDC

$CTXC PGTG\�U�ÖRTCXQW�RTQVK�
QVKUMŃO�RTUVŃ

PGTG\�U�ÖRTCXQW�RTQVK�
QVKUMŃO�RTUVŃ

PGTG\�U�ÖRTCXQW�RTQVK�
QVKUMŃO�RTUVŃ

+PUVCNCEG�XÙTQDMW RNPø�XGUVCXP½ RNPø�XGUVCXP½ RNPø�XGUVCXP½

-QODKPQXCPÅ�XCįGPÉ OKMTQXNP[ OKMTQXNP[ OKMTQXNP[���ITKN

4GzKO[�XCįGPÉ OKMTQXNP[ OKMTQXNP[ ITKN�^�OKMTQXNP[�^�
OKMTQXNP[�C�ITKN

4Q\OTC\QX½PÉ�RQFNG�êCUW s s s

4Q\OTC\QX½PÉ�RQFNG�JOQVPQUVK
EJNÅD�^�MQVNGV[�^�T[D[�
^�OCUQ�^�ONGVÅ�OCUQ�^�

FTŃDGz�^�UVGCM
s s

8CįGPÉ�RQFNG�JOQVPQUVK

P½RQLG�^�T[DÉ�ƂNGV[�
^�êGTUVX½�\GNGPKPC�^�
OTC\GP½�JQVQX½�LÉFNC�
^�OTC\GP½�\GNGPKPC�^�
PGNQWRCPÅ�DTCODQT[�

^�DTCODQT[

s s

8ÙMQP�ITKNW s s �����

8ÙMQP ��� ��� ���

6[R�QXN½F½PÉ GNGMVTQPKEMÅ OGEJCPKEMÅ OGEJCPKEMÅ

2QêGV�QXN½FCEÉEJ�MPQƃÉMŃ � � �

6[R�êCUQXCêG QVQêPÙ�MPQƃÉM�^����
OKP ���OKP ���OKP

2QêGV�XÙMQPQXÙEJ�UVWRĢŃ � � 9

5KIPCNK\CEG MQPGE�RTQITCOW MQPGE�RTQITCOW MQPGE�RTQITCOW

1UXøVNGPÉ�FWVKP[ �� s s

2įGFPCUVCXGPÅ�RTQITCO[
FøVUM½�RQLKUVMC�^�

QMCOzKVÙ�UVCTV������
UGMWPF

s s

2TŃOøT�QVQêPÅJQ�VCNÉįG�
OO� ��� ��� ���

jÉįMC�
OO� ��� ��� ���

*NQWDMC�
OO� ��� ��� ���

8ÙwMC�
OO� ��� ��� ���

8GUVCXP½�XÙwMC�
OO� ��� ��� ���

2įÉMQP�
9� ����� ����� �����

/QzPQUVK�XGUVCXD[ PCF�VTQWDW�^�RQF�
VTQWDW

s s

/+-418.00¥�6417$;

8#Į'0© /+-418.00¥�6417$;

56





Model <'/����:$# <'+����($# <'.����:$# <'0����:$# <'8����:$# <'8����:$# <'8����:$# <'8����($# <'8����:$#

-ÏF�XÙTQDMW ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� �����������

%GPC�
-ê� ��|��� �|��� ����� ��|��� �|��� �|��� �|��� �|��� �|���

+PUVCNCEG�XÙTQDMW UCOQUVCVP½ UCOQUVCVP½ UCOQUVCVP½ UCOQUVCVP½ UCOQUVCVP½ UCOQUVCVP½ UCOQUVCVP½ UCOQUVCVP½ UCOQUVCVP½

6[R�QXN½F½PÉ GNGMVTQPKEMÅ�^�-KVG���
UVWRĢŃ

GNGMVTQPKEMÅ�^�-KPI�
(KUJGT

GNGMVTQPKEMÅ�^�(CNEQP�
��UVWRĢŃ

GNGMVTQPKEMÅ�^�(CNEQP�
��UVWRĢŃ

GNGMVTQPKEMÅ�^�(CNEQP�
��UVWRĢŃ

GNGMVTQPKEMÅ�^�
5RCTTQY

GNGMVTQPKEMÅ�^�
5RCTTQY

GNGMVTQPKEMÅ�^�-KPI�
(KUJGT QVQêPÅ�MPQƃÉM[

(WPMEG�QXN½F½PÉ

\XWMQX½�UKIPCNK\CEG�
^�CWVQOCVKEMÙ�QJįGX�
^�\XÙwGPÉ�XÙMQPW�
$QQUVGT�^�HWPMEG�
$TKFIG�^�FøVUM½�
RQLKUVMC�^�\½OGM�

QXN½F½PÉ�^�OKPWVMC�^�
WMC\CVGN�\D[VMQXÅJQ�

VGRNC�^�HWPMEG�
5VQR)Q�^�êCUQXCê

\XÙwGPÉ�XÙMQPW�
$QQUVGT�^�FøVUM½�
RQLKUVMC�^�\½OGM�
QXN½F½PÉ�^�WMC\CVGN�
\D[VMQXÅJQ�VGRNC

\XWMQX½�UKIPCNK\CEG�
^�CWVQOCVKEMÙ�QJįGX�
^�\XÙwGPÉ�XÙMQPW�
$QQUVGT�^�FøVUM½�
RQLKUVMC�^�\½OGM�

QXN½F½PÉ�^�OKPWVMC�^�
WMC\CVGN�\D[VMQXÅJQ�
VGRNC�^�êCUQXCê

\XWMQX½�UKIPCNK\CEG�
^�CWVQOCVKEMÙ�QJįGX�
^�\XÙwGPÉ�XÙMQPW�
$QQUVGT�^�FøVUM½�
RQLKUVMC�^�\½OGM�

QXN½F½PÉ�^�OKPWVMC�^�
WMC\CVGN�\D[VMQXÅJQ�
VGRNC�^�êCUQXCê

\XWMQX½�UKIPCNK\CEG�
^�CWVQOCVKEMÙ�QJįGX�
^�FøVUM½�RQLKUVMC�^�
\½OGM�QXN½F½PÉ�^�
OKPWVMC�^�WMC\CVGN�
\D[VMQXÅJQ�VGRNC�^�

êCUQXCê

\XWMQX½�UKIPCNK\CEG�
^�FøVUM½�RQLKUVMC�^�
WMC\CVGN�\D[VMQXÅJQ�

VGRNC

\XWMQX½�UKIPCNK\CEG�
^�FøVUM½�RQLKUVMC�^�
WMC\CVGN�\D[VMQXÅJQ�

VGRNC

WMC\CVGN�\D[VMQXÅJQ�
VGRNC

WMC\CVGN�\D[VMQXÅJQ�
VGRNC

/CVGTK½N�T½OGêMW PGTG\ s PGTG\ PGTG\ PGTG\ PGTG\ PGTG\ s PGTG\

6[R�T½OGêMW 2TQOKUG�UVCPFCTF êVXGTGE�DG\�T½OGêMW 2TQOKUG�UVCPFCTF 2TQOKUG�UVCPFCTF 2TQOKUG�UVCPFCTF 2TQOKUG�UVCPFCTF 2TQOKUG�UVCPFCTF êVXGTGE�DG\�T½OGêMW 2TQOKUG�UVCPFCTF

$CTXC�UMNC êGTP½ êGTP½ êGTP½ êGTP½ êGTP½ êGTP½ êGTP½ êGTP½ êGTP½

6[R�FGUM[ RNPø�KPFWMêPÉ RNPø�KPFWMêPÉ RNPø�KPFWMêPÉ KPFWMêPÉ�
MQODKPQXCP½ UMNQMGTCOKEM½ UMNQMGTCOKEM½ UMNQMGTCOKEM½ UMNQMGTCOKEM½ UMNQMGTCOKEM½

$G\RGêPQUV�XCTPÅ�FGUM[ CWVQOCVKEMÅ�X[RPWVÉ CWVQOCVKEMÅ�X[RPWVÉ CWVQOCVKEMÅ�X[RPWVÉ CWVQOCVKEMÅ�X[RPWVÉ CWVQOCVKEMÅ�X[RPWVÉ CWVQOCVKEMÅ�X[RPWVÉ CWVQOCVKEMÅ�X[RPWVÉ CWVQOCVKEMÅ�X[RPWVÉ

%GNMQXÙ�GNGMVTKEMÙ�RįÉMQP ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

.GX½�RįGFPÉ�XCTP½�\ÏPC KPFWMêPÉ KPFWMêPÉ KPFWMêPÉ KPFWMêPÉ FXQWQMTWJQX½�^�
*KNKIJV

FXQWQMTWJQX½�^�
*KNKIJV *KNKIJV *KNKIJV *KNKIJV

.GX½�\CFPÉ�XCTP½�\ÏPC KPFWMêPÉ KPFWMêPÉ KPFWMêPÉ *KNKIJV *KNKIJV *KNKIJV *KNKIJV *KNKIJV *KNKIJV

2TCX½�RįGFPÉ�XCTP½�\ÏPC KPFWMêPÉ KPFWMêPÉ KPFWMêPÉ KPFWMêPÉ *KNKIJV *KNKIJV *KNKIJV *KNKIJV *KNKIJV

2TCX½�\CFPÉ�XCTP½�\ÏPC KPFWMêPÉ KPFWMêPÉ KPFWMêPÉ FXQWQMTWJQX½�^�
*KNKIJV

FXQWQMTWJQX½�QX½NP½�
^�*KNKIJV *KNKIJV *KNKIJV *KNKIJV *KNKIJV

8ÙMQP�RTŃOøT�NGXÅ�RįGFPÉ�\ÏP[ �����������9��
����OO

�����������9��
����OO

������������9��
����OO

������������9��
����OO

����������9��
��������OO

����������9��
��������OO �|����9�����OO �|����9�����OO �|����9�����OO

8ÙMQP�RTŃOøT�NGXÅ�\CFPÉ�\ÏP[ �����������9��
����OO �|����9�����OO �|����9�����OO �|����9�����OO �|����9�����OO �|����9�����OO �|����9�����OO �|����9�����OO �|����9�����OO

8ÙMQP�RTŃOøT�RTCXÅ�RįGFPÉ�\ÏP[ ������������9��
����OO

������������9��
����OO

������������9��
����OO ������9�����OO �|����9�����OO �|����9�����OO �|����9�����OO �|����9�����OO �|����9�����OO

8ÙMQP�RTŃOøT�RTCXÅ�\CFPÉ�\ÏP[ ������������9��
����OO �|����9�����OO �|����9�����OO ����������9��

��������OO
������������9��
���|Z|����OO �|����9�����OO �|����9�����OO �|����9�����OO �|����9�����OO
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4Q\OøT[�
OO� �����Z���� �����Z���� �����Z���� �����Z���� �����Z���� �����Z���� �����Z���� �����Z���� �����Z����

*NQWDMC�QVXQTW�
OO� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

jÉįMC�QVXQTW�
OO� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

éKUV½�JOQVPQUV�
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Model <'/����:$# <'+����($# <'.����:$# <'0����:$# <'8����:$# <'8����:$# <'8����:$# <'8����($# <'8����:$#

-ÏF�XÙTQDMW ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� �����������

%GPC�
-ê� ��|��� �|��� ����� ��|��� �|��� �|��� �|��� �|��� �|���

+PUVCNCEG�XÙTQDMW UCOQUVCVP½ UCOQUVCVP½ UCOQUVCVP½ UCOQUVCVP½ UCOQUVCVP½ UCOQUVCVP½ UCOQUVCVP½ UCOQUVCVP½ UCOQUVCVP½

6[R�QXN½F½PÉ GNGMVTQPKEMÅ�^�-KVG���
UVWRĢŃ

GNGMVTQPKEMÅ�^�-KPI�
(KUJGT

GNGMVTQPKEMÅ�^�(CNEQP�
��UVWRĢŃ

GNGMVTQPKEMÅ�^�(CNEQP�
��UVWRĢŃ

GNGMVTQPKEMÅ�^�(CNEQP�
��UVWRĢŃ

GNGMVTQPKEMÅ�^�
5RCTTQY

GNGMVTQPKEMÅ�^�
5RCTTQY

GNGMVTQPKEMÅ�^�-KPI�
(KUJGT QVQêPÅ�MPQƃÉM[

(WPMEG�QXN½F½PÉ

\XWMQX½�UKIPCNK\CEG�
^�CWVQOCVKEMÙ�QJįGX�
^�\XÙwGPÉ�XÙMQPW�
$QQUVGT�^�HWPMEG�
$TKFIG�^�FøVUM½�
RQLKUVMC�^�\½OGM�

QXN½F½PÉ�^�OKPWVMC�^�
WMC\CVGN�\D[VMQXÅJQ�

VGRNC�^�HWPMEG�
5VQR)Q�^�êCUQXCê

\XÙwGPÉ�XÙMQPW�
$QQUVGT�^�FøVUM½�
RQLKUVMC�^�\½OGM�
QXN½F½PÉ�^�WMC\CVGN�
\D[VMQXÅJQ�VGRNC

\XWMQX½�UKIPCNK\CEG�
^�CWVQOCVKEMÙ�QJįGX�
^�\XÙwGPÉ�XÙMQPW�
$QQUVGT�^�FøVUM½�
RQLKUVMC�^�\½OGM�

QXN½F½PÉ�^�OKPWVMC�^�
WMC\CVGN�\D[VMQXÅJQ�
VGRNC�^�êCUQXCê

\XWMQX½�UKIPCNK\CEG�
^�CWVQOCVKEMÙ�QJįGX�
^�\XÙwGPÉ�XÙMQPW�
$QQUVGT�^�FøVUM½�
RQLKUVMC�^�\½OGM�

QXN½F½PÉ�^�OKPWVMC�^�
WMC\CVGN�\D[VMQXÅJQ�
VGRNC�^�êCUQXCê

\XWMQX½�UKIPCNK\CEG�
^�CWVQOCVKEMÙ�QJįGX�
^�FøVUM½�RQLKUVMC�^�
\½OGM�QXN½F½PÉ�^�
OKPWVMC�^�WMC\CVGN�
\D[VMQXÅJQ�VGRNC�^�

êCUQXCê

\XWMQX½�UKIPCNK\CEG�
^�FøVUM½�RQLKUVMC�^�
WMC\CVGN�\D[VMQXÅJQ�

VGRNC

\XWMQX½�UKIPCNK\CEG�
^�FøVUM½�RQLKUVMC�^�
WMC\CVGN�\D[VMQXÅJQ�

VGRNC

WMC\CVGN�\D[VMQXÅJQ�
VGRNC

WMC\CVGN�\D[VMQXÅJQ�
VGRNC

/CVGTK½N�T½OGêMW PGTG\ s PGTG\ PGTG\ PGTG\ PGTG\ PGTG\ s PGTG\

6[R�T½OGêMW 2TQOKUG�UVCPFCTF êVXGTGE�DG\�T½OGêMW 2TQOKUG�UVCPFCTF 2TQOKUG�UVCPFCTF 2TQOKUG�UVCPFCTF 2TQOKUG�UVCPFCTF 2TQOKUG�UVCPFCTF êVXGTGE�DG\�T½OGêMW 2TQOKUG�UVCPFCTF

$CTXC�UMNC êGTP½ êGTP½ êGTP½ êGTP½ êGTP½ êGTP½ êGTP½ êGTP½ êGTP½

6[R�FGUM[ RNPø�KPFWMêPÉ RNPø�KPFWMêPÉ RNPø�KPFWMêPÉ KPFWMêPÉ�
MQODKPQXCP½ UMNQMGTCOKEM½ UMNQMGTCOKEM½ UMNQMGTCOKEM½ UMNQMGTCOKEM½ UMNQMGTCOKEM½

$G\RGêPQUV�XCTPÅ�FGUM[ CWVQOCVKEMÅ�X[RPWVÉ CWVQOCVKEMÅ�X[RPWVÉ CWVQOCVKEMÅ�X[RPWVÉ CWVQOCVKEMÅ�X[RPWVÉ CWVQOCVKEMÅ�X[RPWVÉ CWVQOCVKEMÅ�X[RPWVÉ CWVQOCVKEMÅ�X[RPWVÉ CWVQOCVKEMÅ�X[RPWVÉ

%GNMQXÙ�GNGMVTKEMÙ�RįÉMQP ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

.GX½�RįGFPÉ�XCTP½�\ÏPC KPFWMêPÉ KPFWMêPÉ KPFWMêPÉ KPFWMêPÉ FXQWQMTWJQX½�^�
*KNKIJV

FXQWQMTWJQX½�^�
*KNKIJV *KNKIJV *KNKIJV *KNKIJV

.GX½�\CFPÉ�XCTP½�\ÏPC KPFWMêPÉ KPFWMêPÉ KPFWMêPÉ *KNKIJV *KNKIJV *KNKIJV *KNKIJV *KNKIJV *KNKIJV

2TCX½�RįGFPÉ�XCTP½�\ÏPC KPFWMêPÉ KPFWMêPÉ KPFWMêPÉ KPFWMêPÉ *KNKIJV *KNKIJV *KNKIJV *KNKIJV *KNKIJV

2TCX½�\CFPÉ�XCTP½�\ÏPC KPFWMêPÉ KPFWMêPÉ KPFWMêPÉ FXQWQMTWJQX½�^�
*KNKIJV

FXQWQMTWJQX½�QX½NP½�
^�*KNKIJV *KNKIJV *KNKIJV *KNKIJV *KNKIJV

8ÙMQP�RTŃOøT�NGXÅ�RįGFPÉ�\ÏP[ �����������9��
����OO

�����������9��
����OO

������������9��
����OO

������������9��
����OO

����������9��
��������OO

����������9��
��������OO �|����9�����OO �|����9�����OO �|����9�����OO

8ÙMQP�RTŃOøT�NGXÅ�\CFPÉ�\ÏP[ �����������9��
����OO �|����9�����OO �|����9�����OO �|����9�����OO �|����9�����OO �|����9�����OO �|����9�����OO �|����9�����OO �|����9�����OO

8ÙMQP�RTŃOøT�RTCXÅ�RįGFPÉ�\ÏP[ ������������9��
����OO

������������9��
����OO

������������9��
����OO ������9�����OO �|����9�����OO �|����9�����OO �|����9�����OO �|����9�����OO �|����9�����OO

8ÙMQP�RTŃOøT�RTCXÅ�\CFPÉ�\ÏP[ ������������9��
����OO �|����9�����OO �|����9�����OO ����������9��

��������OO
������������9��
���|Z|����OO �|����9�����OO �|����9�����OO �|����9�����OO �|����9�����OO
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4Q\OøT[�
OO� �����Z���� �����Z���� �����Z���� �����Z���� �����Z���� �����Z���� �����Z���� �����Z���� �����Z����

*NQWDMC�QVXQTW�
OO� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

jÉįMC�QVXQTW�
OO� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

éKUV½�JOQVPQUV�
MI� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ����
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Model <))�����%# <)1�����$# <)1�����$# <))�����:# <))�����:# <))�����:# <):�����:# <))�����:# <))�����:# <''����+:#

-ÏF�XÙTQDMW ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� �����������

%GPC�
-ê� �|��� ����� �|��� �|��� �|��� �|��� �|��� �|��� �|��� �|���

+PUVCNCEG�XÙTQDMW UCOQUVCVP½ UCOQUVCVP½ UCOQUVCVP½ UCOQUVCVP½ UCOQUVCVP½ UCOQUVCVP½ UCOQUVCVP½ UCOQUVCVP½ UCOQUVCVP½ UCOQUVCVP½

6[R�QXN½F½PÉ QVQêPÅ�MPQƃÉM[ QVQêPÅ�MPQƃÉM[ QVQêPÅ�MPQƃÉM[ QVQêPÅ�MPQƃÉM[ QVQêPÅ�MPQƃÉM[ QVQêPÅ�MPQƃÉM[ QVQêPÅ�MPQƃÉM[ QVQêPÅ�MPQƃÉM[ QVQêPÅ�MPQƃÉM[ QVQêPÅ�MPQƃÉM[

'NGMVTKEMÅ�\CRCNQX½PÉ QXNCFCêGO QXNCFCêGO QXNCFCêGO QXNCFCêGO QXNCFCêGO QXNCFCêGO QXNCFCêGO RTQWF�LKUMGT QXNCFCêGO s

6[R�FGUM[ RN[PQX½ RN[PQX½ RN[PQX½ RN[PQX½ RN[PQX½ RN[PQX½ RN[PQX½ RN[PQX½ RN[PQX½ RNQVÙPM[

$G\RGêPQUV�XCTPÅ�FGUM[ VGTOQRQLKUVMC VGTOQRQLKUVMC VGTOQRQLKUVMC VGTOQRQLKUVMC VGTOQRQLKUVMC VGTOQRQLKUVMC VGTOQRQLKUVMC VGTOQRQLKUVMC VGTOQRQLKUVMC s

/CZKO½NPÉ�XÙMQP�RN[PW�
9� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� s

%GNMQXÙ�GNGMVTKEMÙ�RįÉMQP s s s s s s s s s �����

.GX½�RįGFPÉ�XCTP½�\ÏPC UVįGFPÉ�JQį½M XGNMÙ�JQį½M�2NWU OCNÙ�JQį½M UVįGFPÉ�JQį½M UVįGFPÉ�JQį½M UVįGFPÉ�JQį½M UVįGFPÉ�JQį½M XGNMÙ�JQį½M s s

.GX½�\CFPÉ�XCTP½�\ÏPC UVįGFPÉ�JQį½M UVįGFPÉ�JQį½M XGNMÙ�JQį½M UVįGFPÉ�JQį½M UVįGFPÉ�JQį½M UVįGFPÉ�JQį½M s UVįGFPÉ�JQį½M s s

5VįGFPÉ�RįGFPÉ�XCTP½�\ÏPC s s s s s s OCNÙ�JQį½M s OCNÙ�JQį½M RNQVÙPMC��VGRNQVPÉ�
NKOKV

5VįGFPÉ�\CFPÉ�XCTP½�\ÏPC s s s s s s UVįGFPÉ�JQį½M s XGNMÙ�JQį½M 4GF&QV�^�RNQVÙPMC��
VGRNQVPÉ�NKOKV

2QFRøT[�RTQ�XCTPÅ�P½FQD[ ��^�NKVKPQXÅ ��^�OCVPø�êGTPÅ�
UOCNVQXCPÅ ��^�UOCNVQXCPÅ ��^�NKVKPQXÅ ��^�NKVKPQXÅ ��^�UOCNVQXCPÅ ��^�UOCNVQXCPÅ ��^�UOCNVQXCPÅ ��^�UOCNVQXCPÅ s

2TCX½�RįGFPÉ�XCTP½�\ÏPC OCNÙ�JQį½M OCNÙ�JQį½M UVįGFPÉ�JQį½M OCNÙ�JQį½M OCNÙ�JQį½M OCNÙ�JQį½M XGNMÙ�JQį½M OCNÙ�JQį½M s s

2TCX½�\CFPÉ�XCTP½�\ÏPC XGNMÙ�JQį½M UVįGFPÉ�JQį½M UVįGFPÉ�JQį½M VTQLKVÙ�XGNMÙ�JQį½M XGNMÙ�JQį½M XGNMÙ�JQį½M s UVįGFPÉ�JQį½M s s

8ÙMQP�RTŃOøT�NGXÅ�RįGFPÉ�\ÏP[ ������9����OO ������9����OO �|����9����OO ������9����OO ������9����OO ������9����OO ������9����OO �|����9�����OO ��9���OO ��9���OO

8ÙMQP�RTŃOøT�NGXÅ�\CFPÉ�\ÏP[ ������9����OO �|����9����OO �|����9�����OO ������9����OO ������9����OO ������9����OO ��9���OO ������9����OO ��9���OO ��9���OO

8ÙMQP�RTŃOøT�UVįGFPÉ�RįGFPÉ�\ÏP[ ��9���OO ��9���OO ��9���OO ��9���OO ��9���OO ��9���OO �|����9����OO ��9���OO �|����9����OO ������9�����OO

8ÙMQP�RTŃOøT�UVįGFPÉ�\CFPÉ�\ÏP[ ��9���OO ��9���OO ��9���OO ��9���OO ��9���OO ��9���OO ������9����OO ��9���OO �|����9�����OO ������9�����OO

8ÙMQP�RTŃOøT�RTCXÅ�RįGFPÉ�\ÏP[ �|����9����OO �|����9����OO �|����9����OO �|����9����OO �|����9����OO �|����9����OO �|����9�����OO �|����9����OO ��9���OO ��9���OO

8ÙMQP�RTŃOøT�RTCXÅ�\CFPÉ�\ÏP[ �|����9�����OO �|����9����OO �|����9����OO ������9�����OO ������9�����OO �|����9�����OO ��9���OO ������9����OO ��9���OO ��9���OO
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4Q\OøT[�
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*NQWDMC�QVXQTW�
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Model <))�����%# <)1�����$# <)1�����$# <))�����:# <))�����:# <))�����:# <):�����:# <))�����:# <))�����:# <''����+:#

-ÏF�XÙTQDMW ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� �����������

%GPC�
-ê� �|��� ����� �|��� �|��� �|��� �|��� �|��� �|��� �|��� �|���

+PUVCNCEG�XÙTQDMW UCOQUVCVP½ UCOQUVCVP½ UCOQUVCVP½ UCOQUVCVP½ UCOQUVCVP½ UCOQUVCVP½ UCOQUVCVP½ UCOQUVCVP½ UCOQUVCVP½ UCOQUVCVP½

6[R�QXN½F½PÉ QVQêPÅ�MPQƃÉM[ QVQêPÅ�MPQƃÉM[ QVQêPÅ�MPQƃÉM[ QVQêPÅ�MPQƃÉM[ QVQêPÅ�MPQƃÉM[ QVQêPÅ�MPQƃÉM[ QVQêPÅ�MPQƃÉM[ QVQêPÅ�MPQƃÉM[ QVQêPÅ�MPQƃÉM[ QVQêPÅ�MPQƃÉM[

'NGMVTKEMÅ�\CRCNQX½PÉ QXNCFCêGO QXNCFCêGO QXNCFCêGO QXNCFCêGO QXNCFCêGO QXNCFCêGO QXNCFCêGO RTQWF�LKUMGT QXNCFCêGO s

6[R�FGUM[ RN[PQX½ RN[PQX½ RN[PQX½ RN[PQX½ RN[PQX½ RN[PQX½ RN[PQX½ RN[PQX½ RN[PQX½ RNQVÙPM[

$G\RGêPQUV�XCTPÅ�FGUM[ VGTOQRQLKUVMC VGTOQRQLKUVMC VGTOQRQLKUVMC VGTOQRQLKUVMC VGTOQRQLKUVMC VGTOQRQLKUVMC VGTOQRQLKUVMC VGTOQRQLKUVMC VGTOQRQLKUVMC s

/CZKO½NPÉ�XÙMQP�RN[PW�
9� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� s

%GNMQXÙ�GNGMVTKEMÙ�RįÉMQP s s s s s s s s s �����

.GX½�RįGFPÉ�XCTP½�\ÏPC UVįGFPÉ�JQį½M XGNMÙ�JQį½M�2NWU OCNÙ�JQį½M UVįGFPÉ�JQį½M UVįGFPÉ�JQį½M UVįGFPÉ�JQį½M UVįGFPÉ�JQį½M XGNMÙ�JQį½M s s

.GX½�\CFPÉ�XCTP½�\ÏPC UVįGFPÉ�JQį½M UVįGFPÉ�JQį½M XGNMÙ�JQį½M UVįGFPÉ�JQį½M UVįGFPÉ�JQį½M UVįGFPÉ�JQį½M s UVįGFPÉ�JQį½M s s

5VįGFPÉ�RįGFPÉ�XCTP½�\ÏPC s s s s s s OCNÙ�JQį½M s OCNÙ�JQį½M RNQVÙPMC��VGRNQVPÉ�
NKOKV

5VįGFPÉ�\CFPÉ�XCTP½�\ÏPC s s s s s s UVįGFPÉ�JQį½M s XGNMÙ�JQį½M 4GF&QV�^�RNQVÙPMC��
VGRNQVPÉ�NKOKV

2QFRøT[�RTQ�XCTPÅ�P½FQD[ ��^�NKVKPQXÅ ��^�OCVPø�êGTPÅ�
UOCNVQXCPÅ ��^�UOCNVQXCPÅ ��^�NKVKPQXÅ ��^�NKVKPQXÅ ��^�UOCNVQXCPÅ ��^�UOCNVQXCPÅ ��^�UOCNVQXCPÅ ��^�UOCNVQXCPÅ s

2TCX½�RįGFPÉ�XCTP½�\ÏPC OCNÙ�JQį½M OCNÙ�JQį½M UVįGFPÉ�JQį½M OCNÙ�JQį½M OCNÙ�JQį½M OCNÙ�JQį½M XGNMÙ�JQį½M OCNÙ�JQį½M s s

2TCX½�\CFPÉ�XCTP½�\ÏPC XGNMÙ�JQį½M UVįGFPÉ�JQį½M UVįGFPÉ�JQį½M VTQLKVÙ�XGNMÙ�JQį½M XGNMÙ�JQį½M XGNMÙ�JQį½M s UVįGFPÉ�JQį½M s s

8ÙMQP�RTŃOøT�NGXÅ�RįGFPÉ�\ÏP[ ������9����OO ������9����OO �|����9����OO ������9����OO ������9����OO ������9����OO ������9����OO �|����9�����OO ��9���OO ��9���OO

8ÙMQP�RTŃOøT�NGXÅ�\CFPÉ�\ÏP[ ������9����OO �|����9����OO �|����9�����OO ������9����OO ������9����OO ������9����OO ��9���OO ������9����OO ��9���OO ��9���OO

8ÙMQP�RTŃOøT�UVįGFPÉ�RįGFPÉ�\ÏP[ ��9���OO ��9���OO ��9���OO ��9���OO ��9���OO ��9���OO �|����9����OO ��9���OO �|����9����OO ������9�����OO

8ÙMQP�RTŃOøT�UVįGFPÉ�\CFPÉ�\ÏP[ ��9���OO ��9���OO ��9���OO ��9���OO ��9���OO ��9���OO ������9����OO ��9���OO �|����9�����OO ������9�����OO

8ÙMQP�RTŃOøT�RTCXÅ�RįGFPÉ�\ÏP[ �|����9����OO �|����9����OO �|����9����OO �|����9����OO �|����9����OO �|����9����OO �|����9�����OO �|����9����OO ��9���OO ��9���OO

8ÙMQP�RTŃOøT�RTCXÅ�\CFPÉ�\ÏP[ �|����9�����OO �|����9����OO �|����9����OO ������9�����OO ������9�����OO �|����9�����OO ��9���OO ������9����OO ��9���OO ��9���OO

0CRøVÉ�
8� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

4Q\OøT[�
OO� �����Z���� �����Z���� �����Z���� �����Z���� �����Z���� �����Z���� �����Z���� �����Z���� �����Z���� �����Z����

*NQWDMC�QVXQTW�
OO� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

jÉįMC�QVXQTW�
OO� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

éKUV½�JOQVPQUV�
MI� �� ���� ���� ���� ���� ��� � ��� ��� ���

8#40¥�&'5-;
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Model <*%����: <*2����: <*2�����: <*2���: <*6���: <*6���9 <*6���: <*6���: <*6���9 <*6���9

-ÏF�XÙTQDMW ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� �����������

%GPC�
-ê� �|��� �|��� �|��� �|��� �|��� �|��� �|��� �|��� �|��� �|���

<PCêMC <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK

2TQFWMVQX½�MCVGIQTKG QFUCXCê QFUCXCê QFUCXCê QFUCXCê QFUCXCê QFUCXCê QFUCXCê QFUCXCê QFUCXCê QFUCXCê

+PUVCNCEG�XÙTDQMW MQOÉPQXÙ XÙUWXPÙ XÙUWXPÙ XÙUWXPÙ VTCFKêPÉ VTCFKêPÉ VTCFKêPÉ VTCFKêPÉ VTCFKêPÉ VTCFKêPÉ

'PGTIGVKEM½�VįÉFC E F F E E E E E E E

4QêPÉ�URQVįGDC�GPGTIKG�
M9J�TQM� �� ��� ��� ��� �� �� �� �� �� ��

1VXQT�RTQ�QFVCJ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

6[R�QXN½F½PÉ OGEJCPKEMÅ�RQUWXPÅ OGEJCPKEMÅ�RQUWXPÅ OGEJCPKEMÅ�RQUWXPÅ OGEJCPKEMÅ�RQUWXPÅ OGEJCPKEMÅ�RQUWXPÅ OGEJCPKEMÅ�RQUWXPÅ OGEJCPKEMÅ�RQUWXPÅ OGEJCPKEMÅ�RQUWXPÅ OGEJCPKEMÅ�RQUWXPÅ OGEJCPKEMÅ�RQUWXPÅ

4GzKO�QFU½X½PÉ CPQ CPQ CPQ CPQ CPQ CPQ CPQ CPQ CPQ CPQ

6[R�ƂNVTW JNKPÉMQXÙ�MC\GVQXÙ JNKPÉMQXÙ�MC\GVQXÙ JNKPÉMQXÙ�MC\GVQXÙ JNKPÉMQXÙ�MC\GVQXÙ RCRÉTQXÙ RCRÉTQXÙ RCRÉTQXÙ RCRÉTQXÙ RCRÉTQXÙ RCRÉTQXÙ

6WMQXÙ�ƂNVT � � � � � � � � � �

+PFKM½VQT�XÙOøP[�VWMQXÅJQ�ƂNVTW s s s s s s s s s s

7JNÉMQXÙ�ƂNVT ��^�RįÉUNWwGPUVXÉ ��^�RįÉUNWwGPUVXÉ RįÉUNWwGPUVXÉ ��^�RįÉUNWwGPUVXÉ ��^�RįÉUNWwGPUVXÉ ��^�RįÉUNWwGPUVXÉ ��^�RįÉUNWwGPUVXÉ ��^�RįÉUNWwGPUVXÉ ��^�RįÉUNWwGPUVXÉ ��^�RįÉUNWwGPUVXÉ

+PFKM½VQT�XÙOøP[�WJNÉMQXÅJQ�ƂNVTW s s s s s s s s s s

6[R�WJNÉMQXÅJQ�ƂNVTW '((�� '((�� V[R���� '((�� '((�� '((�� '((�� '((�� '((�� '((��

8ÙMQP�QUXøVNGPÉ �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

2QêGV�UXÉVKFGN � � � � � � � � � �

6[R�QUXøVNGPÉ JCNQIGPQX½�z½TQXMC JCNQIGPQX½�z½TQXMC JCNQIGPQX½�z½TQXMC JCNQIGPQX½�z½TQXMC JCNQIGPQX½�z½TQXMC JCNQIGPQX½�z½TQXMC JCNQIGPQX½�z½TQXMC JCNQIGPQX½�z½TQXMC JCNQIGPQX½�z½TQXMC JCNQIGPQX½�z½TQXMC

5VWRPø�XÙMQPW � � � � � � � � � �

*NWêPQUV�RįK�X[UQMÅO�UVWRPK�C�TGEKTMWNCEK�

F$
#��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

*NWêPQUV�RįK�PÉ\MÅO�UVWRPK�C�TGEKTMWNCEK�

F$
#��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

&½NMQXÅ�QXN½F½PÉ s s s s s s s s s s

4GzKO�TGEKTMWNCEG CPQ CPQ CPQ CPQ CPQ CPQ CPQ CPQ CPQ CPQ

/CZKO½NPÉ�XÙwMC�
OO� ��� ��� s ��� s s s s s s

8ÙwMC�
OO� ��� s s s s s s s s s

jÉįMC�
OO� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

*NQWDMC�
OO� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

8#Į'0© 1&5#8#é'�2#4

1&5#8#é'�2#4
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Model <*%����: <*2����: <*2�����: <*2���: <*6���: <*6���9 <*6���: <*6���: <*6���9 <*6���9

-ÏF�XÙTQDMW ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� �����������

%GPC�
-ê� �|��� �|��� �|��� �|��� �|��� �|��� �|��� �|��� �|��� �|���

<PCêMC <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK

2TQFWMVQX½�MCVGIQTKG QFUCXCê QFUCXCê QFUCXCê QFUCXCê QFUCXCê QFUCXCê QFUCXCê QFUCXCê QFUCXCê QFUCXCê

+PUVCNCEG�XÙTDQMW MQOÉPQXÙ XÙUWXPÙ XÙUWXPÙ XÙUWXPÙ VTCFKêPÉ VTCFKêPÉ VTCFKêPÉ VTCFKêPÉ VTCFKêPÉ VTCFKêPÉ

'PGTIGVKEM½�VįÉFC E F F E E E E E E E

4QêPÉ�URQVįGDC�GPGTIKG�
M9J�TQM� �� ��� ��� ��� �� �� �� �� �� ��

1VXQT�RTQ�QFVCJ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

6[R�QXN½F½PÉ OGEJCPKEMÅ�RQUWXPÅ OGEJCPKEMÅ�RQUWXPÅ OGEJCPKEMÅ�RQUWXPÅ OGEJCPKEMÅ�RQUWXPÅ OGEJCPKEMÅ�RQUWXPÅ OGEJCPKEMÅ�RQUWXPÅ OGEJCPKEMÅ�RQUWXPÅ OGEJCPKEMÅ�RQUWXPÅ OGEJCPKEMÅ�RQUWXPÅ OGEJCPKEMÅ�RQUWXPÅ

4GzKO�QFU½X½PÉ CPQ CPQ CPQ CPQ CPQ CPQ CPQ CPQ CPQ CPQ

6[R�ƂNVTW JNKPÉMQXÙ�MC\GVQXÙ JNKPÉMQXÙ�MC\GVQXÙ JNKPÉMQXÙ�MC\GVQXÙ JNKPÉMQXÙ�MC\GVQXÙ RCRÉTQXÙ RCRÉTQXÙ RCRÉTQXÙ RCRÉTQXÙ RCRÉTQXÙ RCRÉTQXÙ

6WMQXÙ�ƂNVT � � � � � � � � � �

+PFKM½VQT�XÙOøP[�VWMQXÅJQ�ƂNVTW s s s s s s s s s s

7JNÉMQXÙ�ƂNVT ��^�RįÉUNWwGPUVXÉ ��^�RįÉUNWwGPUVXÉ RįÉUNWwGPUVXÉ ��^�RįÉUNWwGPUVXÉ ��^�RįÉUNWwGPUVXÉ ��^�RįÉUNWwGPUVXÉ ��^�RįÉUNWwGPUVXÉ ��^�RįÉUNWwGPUVXÉ ��^�RįÉUNWwGPUVXÉ ��^�RįÉUNWwGPUVXÉ

+PFKM½VQT�XÙOøP[�WJNÉMQXÅJQ�ƂNVTW s s s s s s s s s s

6[R�WJNÉMQXÅJQ�ƂNVTW '((�� '((�� V[R���� '((�� '((�� '((�� '((�� '((�� '((�� '((��

8ÙMQP�QUXøVNGPÉ �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

2QêGV�UXÉVKFGN � � � � � � � � � �

6[R�QUXøVNGPÉ JCNQIGPQX½�z½TQXMC JCNQIGPQX½�z½TQXMC JCNQIGPQX½�z½TQXMC JCNQIGPQX½�z½TQXMC JCNQIGPQX½�z½TQXMC JCNQIGPQX½�z½TQXMC JCNQIGPQX½�z½TQXMC JCNQIGPQX½�z½TQXMC JCNQIGPQX½�z½TQXMC JCNQIGPQX½�z½TQXMC

5VWRPø�XÙMQPW � � � � � � � � � �

*NWêPQUV�RįK�X[UQMÅO�UVWRPK�C�TGEKTMWNCEK�

F$
#��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

*NWêPQUV�RįK�PÉ\MÅO�UVWRPK�C�TGEKTMWNCEK�

F$
#��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

&½NMQXÅ�QXN½F½PÉ s s s s s s s s s s

4GzKO�TGEKTMWNCEG CPQ CPQ CPQ CPQ CPQ CPQ CPQ CPQ CPQ CPQ

/CZKO½NPÉ�XÙwMC�
OO� ��� ��� s ��� s s s s s s

8ÙwMC�
OO� ��� s s s s s s s s s

jÉįMC�
OO� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

*NQWDMC�
OO� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
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Model <$$�����5# <$$�����5# <$$�����5# <$#�����5# <7#�����5# <7#�����5# <$#�����5# <7(�����5#

-ÏF�XÙTQDMW ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� �����������

%GPC�
-ê� ��|��� ��|��� ��|��� ������ �|��� �|��� �|��� ��|���

<PCêMC <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK

2TQFWMVQX½�MCVGIQTKG
MQODKPQXCP½�
EJNCFPKêMC

MQODKPQXCP½�
EJNCFPKêMC

MQODKPQXCP½�
EJNCFPKêMC

EJNCFPKêMC EJNCFPKêMC EJNCFPKêMC EJNCFPKêMC wWRNÉMQX½�OTC\PKêMC

+PUVCNCEG�XÙTQDMW
XGUVCXP½���
MNW\PÅ�FXGįG

XGUVCXP½���
MNW\PÅ�FXGįG

XGUVCXP½���
MNW\PÅ�FXGįG

XGUVCXP½���
MNW\PÅ�FXGįG

XGUVCXP½�7%���
MNW\PÅ�FXGįG

XGUVCXP½�7%���
MNW\PÅ�FXGįG

XGUVCXP½���
MNW\PÅ�FXGįG

XGUVCXP½�7%���
MNW\PÅ�FXGįG

'PGTIGVKEM½�VįÉFC�
��������'%� # # # # # # # #

4QêPÉ�URQVįGDC�GPGTIKG�
M9J��
��������
'%�

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

éKUVÙ�QDLGO�EJNCFPKêM[�OKOQ�\ÏP[�U|PKzwÉ�
VGRNQVQW�
N�

��� ��� ��� ��� 97 ��� ��� s

2QêGV�JXø\FKêGM�OTC\PKêM[ s s s ��JXø\FKêM[ ��JXø\FKêM[ s ��JXø\FKêM[ s

éKUVÙ�QDLGO�OTC\KEÉ�RįKJT½FM[�
N� s s s �� �� � �� s

éKUVÙ�QDLGO�EJNCFKEÉ�RįKJT½FM[�
N� � � � � � � � s

éKUVÙ�QDLGO�OTC\PKêM[�
N� �� �� �� s s s s ��

6GEJPQNQIKG�EJNC\GPÉ�OTC\PKêM[ UVCVKEMÅ��.QY(TQUV UVCVKEMÅ��.QY(TQUV UVCVKEMÅ s s s s UVCVKEMÅ

#MWOWNCêPÉ�FQDC�
J��
��������'%� �� �� �� �� �� s �� ��

<OTC\QXCEÉ�MCRCEKVC�
MI����J��
��������
'%�

� � � � � s � ��

-NKOCVKEM½�VįÉFC�
��������'%� 50�0�56�6 50�0�56�6 50 50�0�56 50�0�56 50�0�56�6 50�0�56 50�0�56�6

*NWêPQUV�
F$
#��TG���R9��
��������'%� �� �� �� �� �� �� �� ��

4Q\OøT[�
OO� ������Z�����Z���� ������Z�����Z���� ������Z�����Z���� ������Z�����Z���� ����Z�����Z���� ����Z�����Z���� ����Z�����Z���� ����Z�����Z����

éKUV½�JOQVPQUV�
MI� �� �� ���� �� ����� ���� ���� ����

-1/$+0#%' %*.#&0+é-;

%*.#<'0© %*.#&0+é-;�#�/4#<0+é-;
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Model <$$�����5# <$$�����5# <$$�����5# <$#�����5# <7#�����5# <7#�����5# <$#�����5# <7(�����5#

-ÏF�XÙTQDMW ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� �����������

%GPC�
-ê� ��|��� ��|��� ��|��� ������ �|��� �|��� �|��� ��|���

<PCêMC <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK

2TQFWMVQX½�MCVGIQTKG
MQODKPQXCP½�
EJNCFPKêMC

MQODKPQXCP½�
EJNCFPKêMC

MQODKPQXCP½�
EJNCFPKêMC

EJNCFPKêMC EJNCFPKêMC EJNCFPKêMC EJNCFPKêMC wWRNÉMQX½�OTC\PKêMC

+PUVCNCEG�XÙTQDMW
XGUVCXP½���
MNW\PÅ�FXGįG

XGUVCXP½���
MNW\PÅ�FXGįG

XGUVCXP½���
MNW\PÅ�FXGįG

XGUVCXP½���
MNW\PÅ�FXGįG

XGUVCXP½�7%���
MNW\PÅ�FXGįG

XGUVCXP½�7%���
MNW\PÅ�FXGįG

XGUVCXP½���
MNW\PÅ�FXGįG

XGUVCXP½�7%���
MNW\PÅ�FXGįG

'PGTIGVKEM½�VįÉFC�
��������'%� # # # # # # # #

4QêPÉ�URQVįGDC�GPGTIKG�
M9J��
��������
'%�

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

éKUVÙ�QDLGO�EJNCFPKêM[�OKOQ�\ÏP[�U|PKzwÉ�
VGRNQVQW�
N�

��� ��� ��� ��� 97 ��� ��� s

2QêGV�JXø\FKêGM�OTC\PKêM[ s s s ��JXø\FKêM[ ��JXø\FKêM[ s ��JXø\FKêM[ s

éKUVÙ�QDLGO�OTC\KEÉ�RįKJT½FM[�
N� s s s �� �� � �� s

éKUVÙ�QDLGO�EJNCFKEÉ�RįKJT½FM[�
N� � � � � � � � s

éKUVÙ�QDLGO�OTC\PKêM[�
N� �� �� �� s s s s ��

6GEJPQNQIKG�EJNC\GPÉ�OTC\PKêM[ UVCVKEMÅ��.QY(TQUV UVCVKEMÅ��.QY(TQUV UVCVKEMÅ s s s s UVCVKEMÅ

#MWOWNCêPÉ�FQDC�
J��
��������'%� �� �� �� �� �� s �� ��

<OTC\QXCEÉ�MCRCEKVC�
MI����J��
��������
'%�

� � � � � s � ��

-NKOCVKEM½�VįÉFC�
��������'%� 50�0�56�6 50�0�56�6 50 50�0�56 50�0�56 50�0�56�6 50�0�56 50�0�56�6

*NWêPQUV�
F$
#��TG���R9��
��������'%� �� �� �� �� �� �� �� ��

4Q\OøT[�
OO� ������Z�����Z���� ������Z�����Z���� ������Z�����Z���� ������Z�����Z���� ����Z�����Z���� ����Z�����Z���� ����Z�����Z���� ����Z�����Z����

éKUV½�JOQVPQUV�
MI� �� �� ���� �� ����� ���� ���� ����

%*.#&0+é-; /4#<0+é-#
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Model <&6�����(# <&6�����(# <&+�����:# <&6�����(# <&6�����(# <&0�����:#

-ÏF�XÙTQDMW ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� �����������

%GPC�
-ê� ��|��� ��|��� ��|��� ��|��� ��|��� ��|���

<PCêMC <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK <CPWUUK

2TQFWMVQX½�MCVGIQTKG O[êMC O[êMC O[êMC O[êMC O[êMC O[êMC

+PUVCNCEG�XÙTQDMW RNPø�KPVGITQXCP½ RNPø�KPVGITQXCP½ KPVGITQXCP½ RNPø�KPVGITQXCP½ RNPø�KPVGITQXCP½ KPVGITQXCP½

2QêGV�LÉFGNPÉEJ�UQWRTCX�
��������'%� �� �� �� �� �� 9

'PGTIGVKEM½�VįÉFC�
��������'%� # # # # # #

4QêPÉ�URQVįGDC�GPGTIKG�
M9J��
��������
'%�

��� ��� ��� ��� ��� ���

5RQVįGDC�GPGTIKG�
M9J��
��������'%� ���� ���� ����� ����� ����� �����

5RQVįGDC�GPGTIKG�XG�X[RPWVÅO�UVCXW�
9��

��������'%�

��� ��� ��� ��� ��� ���

5RQVįGDC�GPGTIKG�X|RQJQVQXQUVPÉO�TGzKOW�

9��
��������'%�

���� ���� ���� ��� ��� ���

4QêPÉ�URQVįGDC�XQF[�
N��
��������'%� ����� ����� ����� ����� ����� �����

¶êKPPQUV�UWwGPÉ�
��������'%� # # # # # #

4GHGTGPêPÉ�RTQITCO�
��������'%� 'EQ�����% 'EQ�����% 'EQ�����% 'EQ�����% 'EQ�����% 'EQ�����%

6TX½PÉ�TGHGTGPêPÉJQ�RTQITCOW�
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Vaření

Chlazení

Mytí

Energetická třída
A –20 %

Energetická třída 
A –10 %

A Energetická třída A

60
CM Šířka 60 cm

59
CM Šířka 59 cm

58
CM Šířka 58 cm

50
CM Šířka 50 cm

PYRO
Pyrolýza

Katalýza

Space Space+

5 úrovní zasunutí

+25 % plochy na pečení

Ventilátor + kruhové 
topné těleso

Horní + spodní ohřev

Gril

Celoplošný gril

Funkce Pizza

Otočný rožeň

Nerezová ocel s úpravou 
proti otiskům prstů

INDUCTION Indukce

Posuvné dotykové 
ovládání

Dotykové ovládání

Zesílení výkonu

AUTO
Detekce nádob

ºC Automatické rychlé 
zahřátí

Časové funkce

Moka

Indikace zbytkového 
tepla

Dvojitá varná zóna

Dvouokruhová oválná 
zóna

Spojení dvou varných 
zón

WOK
Trojitý hřebenový hořák 
(wok)

Integrované elektrické 
zapalování

AUTO OFF Pojistka vypnutí přívodu 
plynu

Mikrovlny

Vnitřní recirkulace 
vzduchu

Odvod vzduchu

Filtr s jednoduchým 
čištěním

A+ Energetická třída A+

178
CM Výška 178 cm

145
CM Výška 145 cm

122
CM Výška 122 cm

88
CM Výška 88 cm

82
CM Výška 82 cm

Šířka 56 cm

55
CM Šířka 55 cm

Elektronické ovládání

Skleněné police

LOW
FROST

LowFrost

Ventilátor pro cirkulaci 
vzduchu

4hvězdičkový chladicí 
prostor

ALARM

Alarm s výstražným 
ukazatelem

Alarm se zvukovým 
signálem

A+ Energetická třída A+

13 Počet jídelních souprav 
13

12 Počet jídelních souprav 
12

9 Počet jídelních souprav 
9

AUTO Automatický program

Intenzivní mytí

1/2 Poloviční náplň

Rychlý program

Výškově nastavitelný 
horní košík

Odložený start

ALL IN 1
MultiTab

Program na ochranu 
skla
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