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AEG je průkopníkem a inovátorem 
technologií v domácnosti již více než 
125 let. Ostatní se nás snaží doběhnout, 
my si však náskok udržujeme. 
Stačí se podívat na první troubu s funkcí 
SousVide se standardními rozměry, která 
vám umožní připravovat delikatesy 
ve vakuu přímo ve vaší kuchyni. 
Skutečně špičkové technologie 
najdete v našem katalogu. 

Více informací o naší zcela nové řadě 
kuchyňských spotřebičů, které vždy splní to, 
co slíbí, najdete na www.aeg.cz.

Textové informace a uvedené hodnoty v tomto katalogu mohou obsahovat chyby.
Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku může docházet i k malým změnám
v prodávaných výrobcích a v jejich vlastnostech.

ELECTROLUX DOMÁCE SPOTREBIČE SK
ELECTROLUX SLOVAKIA, spol. s r. o.
Galvaniho 17/B 
821 04 Bratislava
Slovenská republika
zákaznícka linka: +421(0) 32 744 1294
www.aeg.sk

Vaše otázky nám môžete zaslať na e-mailovú adresu:
zakaznicke.centrum@electrolux.sk

Dodávajú sa len výrobky uvedené v platnom cenníku.



Ať už máte rádi osvědčené recepty, 
nebo vás lákají nové výzvy… Při vaření 
a pečení je nejdůležitější to, abyste 
dosáhli požadované chuti a konzistence 
pokrmů. Nová řada vestavných 
spotřebičů vám pomůže připravovat 
jídla všech chutí, vůní a vašich snů. Naše 
vyspělé technologie a intuitivní funkce 
s precizním ovládáním a flexibilitou 
vám naservírují perfektní pokrmy.



VESTAVNÉ 
SPOTŘEBIČE 2016/2017

Úvod Vaření
1 Trouby

2 Kompaktní spotřebiče

3 Varné desky

4 Odsavače par

Mytí
1  Myčky nádobí vestavné  

plně integrované, 60 cm

2  Myčky nádobí vestavné  
s ovládacím panelem, 60 cm

3  Myčky nádobí vestavné  
plně integrované, 45 cm

4  Myčky nádobí vestavné  
s ovládacím panelem, 45 cm

Praní
1 Pračky se sušičkou

Chlazení
1 Kombinované chladničky

2 Chladničky

3 Mrazničky
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Ať už máte rádi osvědčené recepty, 
nebo vás lákají nové výzvy… Při vaření 
a pečení je nejdůležitější to, abyste 
dosáhli požadované chuti a konzistence 
pokrmů. Nová řada vestavných 
spotřebičů vám pomůže připravovat 
jídla všech chutí, vůní a vašich snů. Naše 
vyspělé technologie a intuitivní funkce 
s precizním ovládáním a flexibilitou 
vám naservírují perfektní pokrmy.



VÝJIMEČNÁ CHUŤ 
A KONZISTENCE

Ať je vaše oblíbené jídlo jakékoliv, my jsme přesvědčeni, 
že budoucnost úžasných chutí se nese ve znamení páry. 
Pára dokáže připravit jídla s vynikající chutí a konzistencí, 
jaká jste dosud neochutnali. Připraví pokrmy uvnitř šťavnaté 
a vláčné, ale na povrchu vytvoří křupavou kůrku.
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Modely nové řady parních trub AEG jsou vybaveny špičkovou technologií 
FullTaste® Steam System, která byla speciálně navržena tak, aby se chuť 
pokrmů maximálně rozvinula a abyste si mohli vychutnávat skvělou 
konzistenci a chuť jídel dnes, zítra i kdykoliv jindy. Parní systém FullTaste® 
nabízí tři výkonové úrovně, které označujeme grafickým systémem teček.

PROČ JE PÁRA 
LEPŠÍ
Při parní přípravě nedochází 
k přenosu chuti mezi různými 
jídly, takže každý pokrm 
bude chutnat přesně tak, jak 
si představujete. Navíc pára 
zabraňuje vysušování pokrmů 
a udržuje jídla šťavnatá 
a vláčná. A nezapomínejme 
na zachovávání nutričních 
látek, vitamínů a minerálů 
v potravinách.

Pára zabezpečuje 
rovnoměrnou tepelnou 
úpravu od povrchu až do 
středu pokrmů. Přitom je 
také efektivnější, protože 
přenáší teplo účinněji 
než suchý, horký vzduch. 
To znamená, že můžete jídla 
připravovat při nižší teplotě.

KOLIK PÁRY?

Vlhká pára
100 % Vysoká vlhkost na 
přípravu lahodných ryb, rýže, 
kuskusu nebo zeleniny.

Horká pára (čtvrtinová)
25 % Ideální nastavení pro 
přípravu uvnitř jemného a zvenčí 
křupavého jídla, například masa, 
drůbeže, chleba nebo koláčů.

Tradiční pečení
0 % Tradiční pečení masa 
a nemasových pokrmů nebo 
grilování pečených pokrmů.

Intenzivní pára (poloviční)
50 % Stejný podíl páry a tepla se 
výborně hodí pro opětovné ohřívání 
pokrmů nebo přípravu mražených jídel.



Jídla připravená při nižší teplotě ve vakuu metodou 
SousVide jsou chutnější a zdravější. Absolutně čistý způsob 
přípravy, při kterém se uzavřou všechna aromata, chutě 
a nutriční látky ve vakuově utěsněném sáčku, a jemná 
pára s teplem promění ingredience na fantastická jídla.

SOUSVIDE VE 
ČTYŘECH KROCÍCH
VŠUDYPŘÍTOMNÉ 
INOVACE

Vakuovačka 
Vakuovačka AEG je zabudována 
ve speciální zásuvce přímo pod 
troubou a nabízí vám perfektně 
integrovaný systém SousVide.

Krok 01
Očistěte, nakrájejte a ochuťte.

Krok 02
Všechny chutě a aroma ingrediencí 
uzavřete v sáčku vakuovačkou AEG.

Krok 03
Sáček vložte do trouby 
a zvolte funkci SousVide. 

Příprava Utěsnění Vaření



Krok 04
Přendejte na talíř a podávejte. 
Servíruje se jedinečná exploze chutí.
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Stačí jen pár stupňů nebo několik desítek sekund 
a z nedopečeného masa je středně propečené nebo 
z dobře propečeného je vysušené. Vaření věnujete  
hodně energie a pozornosti, protože chcete  
dosáhnout dokonalé konzistence a aromatu 
jídel, a varný panel by vám měl poskytnout 
precizní ovládání, jaké k tomu potřebujete.

VYNIKAJÍCÍ 
FLEXIBILITA
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O tom jsme přesvědčeni. Proto jsme 
vyvinuli citlivé indukční varné desky 
s nastavitelnými varnými zónami.  
Vy si jen vyberte hrnec nebo pánev, 
která se hodí k přípravě pokrmu, 
a varná deska vám poskytne správné 
teplo pro vaši varnou nádobu.

Užívejte si absolutní flexibilitu 
a objevujte nové možnosti při vaření. 
Naše varné desky vám přinášejí 
svobodu a v ničem vás neomezují.

Vy tvoříte, varná deska reaguje
Indukční varné desky jsou citlivé 
a vnímavé, aby bylo každé jídlo 
úžasným zážitkem – bez ohledu na 
to, co je na jídelním lístku. Poskytují 
okamžité teplo, precizní ovládání 
a flexibilitu. Naše indukční varné desky 
vám umožní vařit tak, jak jste to vždy 
chtěli – podle vlastní fantazie a chuti.

Úplná kontrola a žádné starosti
Indukční varná deska reaguje, jakmile 
položíte hrnec nebo pánev na varný 
povrch. Elektromagnet pod skleněným 
povrchem vytváří výkonné pole, 

které generuje teplo přímo ve varné 
nádobě, takže okolní povrchy zůstávají 
chladné a bezpečné na dotyk.

Rychlost zahřívání a ochlazování 
pokrmu v hrnci – a pouze v hrnci – 
můžete ovládat okamžitě a precizně. 
Už nemusíte hrnec přesouvat, 
aby jeho obsah nepřekypěl.

Přizpůsobitelné varné zóny
Naše indukční varná deska MaxiSense 
Plus je vybavena varnými zónami, 
automaticky přizpůsobitelnými 
velikosti a tvaru varných nádob.

Při vaření ve více hrncích nabízí indukční 
varná deska MaxiSense® CombiExtra 
velkou varnou oblast FreeZone, která 
vám přináší ještě více možností a vyšší 
flexibilitu. Nezáleží na tvaru nebo 
velikosti. Hrnce a pánve můžete položit, 
kam se vám zachce. Vařte absolutně 
svobodně a s dokonalou precizností.

1  HKH81700FB  
949 595 406

2  HKP85410XB 
949 597 089

1 2

PŘIZPŮSOBITELNÉ 
VARNÉ ZÓNY  
VE VAŠICH 
SLUŽBÁCH



ENERGETICKY 
EFEKTIVNÍ VĚTRÁNÍ

Oceněný design
Naše nová elegantní řada odsavačů 
v kombinaci skla a nerezu v sobě 
spojuje špičkový výkon a prvotřídní 
design. Naše nejnovější modelová 
řada získala v roce 2013 prestižní 
designová ocenění RedDot a iF.

Energeticky účinné
Rok 2015 zavádí nové energetické 
označování a všechny naše 
odsavače nabízejí energetickou 
účinnost A, takže si můžete vybrat 
kterýkoliv a vždy ušetříte energii.

Špičkový výkon
Odsavače AEG přinášejí inteligentní 
funkce a nejmodernější řešení 
včetně senzoru ActiveHeat, který 
přizpůsobuje výkonový stupeň podle 
aktuální situace v kuchyni nebo 
dotykového displeje DirectTouch.

odsávací režim recirkulační režim

Inteligentní technologie v našich 
odsavačích pozvednou váš 
životní styl intuitivním osvětlením 
a prvotřídním výkonem.

Naše nejnovější řada odsavačů je dosud 
nejrozmanitější a nejširší: od unikátních 
designových modelů po stylové ostrovní 
odsavače. Všechny se vyznačují vysokým 
výkonem a mimořádně tichým chodem. 

Ať už hledáte diskrétní spotřebič nebo 
chcete do kuchyně nepřehlédnutelný 
kousek, určitě si vyberete odsavač, který 
bude přesně odpovídat vašemu stylu.

Jak to funguje?
Vysoce výkonný odsavač filtruje vzduch 
a podle modelu a nastaveného režimu 
ho odvádí do volného ovzduší nebo 
ho pročistí a vrátí do kuchyně.

Jsme stále o krok napřed. Naše odsavače získaly cenu 
za design, takže pozvednou každou kuchyni, a navíc 
nádherně ladí s varnými deskami a troubami AEG.



Hlučnost

100 dB
sekačka

88 dB
křik

78 dB
vysavač

45 dB
myčka

50–65 dB
odsavač

Tiché jako šepot
Odsavače AEG se postarají o svěží 
ovzduší v kuchyni a technologie 
MaxiFlow s tichým motorem 
o ničím nerušený pracovní klid.

STVOŘENÉ 
PRO VÁŠ 
ŽIVOTNÍ 
STYL
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Prvotřídní ochrana sklenic
Gumové příchytky SoftGrip přidržují 
stopky vysokých sklenic a ochraňují 
je před převržením a poškozením.

Přidržují velké sklenice 
spolehlivě na místě.
Gumové hroty SoftSpikes® poskytují 
sklenicím mimořádnou oporu.

Držáky na pivní sklenice
Přidržují velké sklenice 
spolehlivě na místě.

Program na sklo
Speciální program na sklo 
ve spolupráci s pryžovými 
příchytkami SoftGrip a měkkými 
hroty SoftSpikes® chrání sklenice 
proti poškrábání a poškození 
a zanechává je křišťálově čisté.

Prvotřídní pokrytí
Díky pěti sprchovým rovinám 
a satelitnímu sprchovacímu 
ramenu s dvojitou rotací se voda 
dostane i do těžko dostupných 
a přeplněných míst.

Přizpůsobí se každému nádobí
Program zajišťuje citlivé mytí 
sklenic v horním koši a intenzivní 
umytí hrnců a pánví v dolním koši. 

1  F99735VI1P 
911 438 316

2  F99725VI1P 
911 438 314

3  F88710IM0P 
911 427 318

1

PRVOTŘÍDNÍ 
OCHRANA POHÁRŮ

Při přípravě nezapomenutelných jídel 
a kulinářských zážitků se obvykle 
použije množství rozličného nádobí. 
A to znamená, že se o něj třeba 
později postarat. Přesně na to je tu 
naše řada inteligentních myček.

Záleží především na jídle. Nebo ne, co myslíte? 
Výzkum ukázal, že typ nádobí a příborů ovlivňuje, 
jak vnímáme podávané pokrmy. Jogurt chutná 
lépe z masivní misky. Tmavá čokoláda by se měla 
servírovat na hranatých talířích. Cheesecake si 
nejlépe vychutnáme na kulatých talířích.

Naše myčky se dokážou postarat 
o nádobí rozličných velikostí a navíc 
poskytují prvotřídní péči o sklo.  
Ať už se stopkou nebo bez ní, zaoblené 
nebo rovné, naše myčky jsou zárukou 
jemného mytí a ochrany sklenic, 
abyste si mohli vychutnávat jídla 
a nápoje spokojeně a bez starostí.



2

3
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Čerstvost rovná se chuť
Čerstvost ingrediencí závisí na 
způsobu jejich skladování. Důležitá 
je správná vlhkost, správná teplota 
a správná úroveň světla.

SVĚŽEJŠÍ  
A CHUTNĚJŠÍ 
POKRMY
Chcete-li připravit famózní jídlo, potřebujete zručnost, 
vynikající spotřebiče a co je nejdůležitější – potřebujete 
ty nejlepší, nejchutnější a nejčerstvější ingredience. Bez 
správných ingrediencí si neporadí ani vyhlášení šéfkuchaři. 

Proto jsme vyvinuli novou 
řadu chladniček s mrazničkou 
ProFresh AEG s nejmodernější 
technologií chlazení TwinTech®.
Tyto spotřebiče se postarají o to, aby 
potraviny zůstaly déle čerstvé, takže 
vaše jídla budou vždy plná chuti.

1  SCZ71800F1 
925 514 000

2  SCT81800S1 
925 501 001



5 ºC

5 ºC

–18 ºC

–18 ºC

Zde je pár příkladů účinnosti 
kombinovaných chladniček 
ProFresh. Podívejte se, jak dokážou 
prodloužit čerstvost ovoce a zeleniny 
v porovnání s běžnými spotřebiči:

jahody +3 dny navíc
kiwi +3 dny navíc
houby +6 dní navíc
ostružiny +5 dní navíc

Déle čerstvé
Na rozdíl od běžných chladniček 
s mrazničkou, které využívají 
chladný a mimořádně suchý vzduch 
z mrazničky na chlazení v chladničce, 
chladničky ProFresh mají dva 
samostatné chladicí systémy.

Tato inteligentní technologie 
TwinTech® poskytuje ideální vlhkost 
v každém oddělení a zabraňuje 
vysušování potravin v chladničce 
a tvorbě námrazy v mrazničce.
Technologie TwinTech® zachovává 
obsah vody a nutričních látek 
v potravinách, což znamená, že 
potraviny zůstanou mnohem 
déle čerstvé a chutné.

Příklad TwinTech®

chladnička

mraznička
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Trouby

1 Vestavné trouby 30

Kompaktní spotřebiče

1 Kompaktní trouby 44
2 Mikrovlnné trouby 47
3 Zásuvky 49
4 Kávovary 50

Varné desky

1 Indukční varné desky 62
2 Elektrické varné desky 72
3 Plynové varné desky 78
4 CrystalLine 84

Odsavače par

1 Komínové odsavače par 88
2 Výsuvné odsavače par 92
3 Tradiční odsavače par 93

VAŘENÍ

Chcete-li dosáhnout vynikajících výsledků, 
potřebujete nejen vášeň pro dokonalost, ale 
i vysoce vyspělé technologie. Objevte nové 
rozmanité možnosti ve světě chutí, které 
vám přinášejí naše varné desky a trouby.

VA
ŘEN

Í 
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TROUBY

Srdcem každé kuchyně je trouba. Teplo tu působí 
svou magickou silou a přeměňuje syrové pokrmy 
na úžasná jídla a vůně.

VA
ŘEN

Í / TRO
U

BY

Pečicí teplotní sonda 
(na maso, ostatní jídla)

Funkce SousVide:  
příprava pokrmů ve vakuu

Dvojitý gril

Parní funkce

Ventilátor + kruhové ohřevné 
těleso

Ventilátor + kruhové ohřevné 
těleso + pára

Tepelná úprava pokrmů 
při nízké teplotě

Spodní ohřev

Gril

Funkce pro trouby, mikrovlnné trouby  
a kompaktní spotřebiče

Objem trouby: 74 litrů

Jemné zavírání dvířek

Systém ThermiC° Air: 
větší výkon, úspora energie

Prosklení IsoFront® Top

Prosklení IsoFront® Plus

Čištění trouby: pára

Čištění trouby:  
pyrolýza nejvyšší úrovně

Čištění trouby: pyrolýza

Dotykové ovládání

Nerez s ochranou  
proti otiskům prstů

Čištění trouby: katalýza

Mikrovlnný ohřev a gril

Mikrovlny

Energetická třída

Energetická třída A –30 %

Energetická třída A –20 %

Energetická třída A

Výška 45 cm

Výška 38 cm

Výška 37 cm

Rozměry
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PROCOMBI®
 
PLUS

Nyní si už můžete být jisti, že v troubě je přesně to 
správné množství páry, takže bez velké námahy vytvoříte 
skvělé pokrmy. Multifunkční trouba ProCombi® Plus 
je vybavena vyspělým senzorem vlhkosti a parním 
systémem FullTaste, které jsou zárukou ideální chuti, 
konzistence a barvy jídla, ať už pečete maso, připravujete 
zeleninu v páře, chystáte nákyp nebo vaříte metodou 
SousVide.

VA
ŘEN

Í / TRO
U

BY

Senzor vlhkosti
Trouba sleduje stav pokrmů během 
přípravy a zajišťuje správné množství 
páry, abyste dosáhli vždy konzistentní 
výsledky.

VarioGuide
Spolehněte se na to, že trouba nastaví 
správnou teplotu, vlhkost a čas pečení 
pro velké množství pokrmů.

Programy na parní čištění
Dva parní čisticí programy vám 
pomohou zbavit se špíny, takže na vás 
zůstane jen na závěr vytřít troubu.
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PROCOMBI®
 
SOUSVIDE

Jde o technologii vaření, která se dosud objevovala 
pouze v profesionálních kuchyních. S troubou 
ProCombi® SousVide, která je vybavena speciálním 
programem na tepelnou přípravu pokrmů ve vakuu 
SousVide, je však nyní tato technologie přístupná pro 
každého kuchaře, který touží po dokonalosti. Jídla se 
připravují působením páry při nízké teplotě ve vakuově 
utěsněném sáčku. A to vše pod precizní kontrolou.

Krok 01
Příprava

Očistěte, nakrájejte a ochuťte.

Krok 03
Vaření
Sáček vložte do trouby a zvolte funkci 
SousVide.

Krok 02
Vzduchotěsně zabalte

Všechny chutě a aroma ingrediencí 
uzavřete v sáčku vakuovačkou AEG.

Krok 04
Přendejte na talíř a podávejte
Servíruje se jedinečná exploze chutí.
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PROCOMBI®

Dejte si poradit od špičkových šéfkuchařů a vyzkoušejte 
pečení v páře a horkém vzduchu. Díky této kombinaci 
získáte dokonale upečený pokrm a navíc ušetříte čas. 
Trouba ProCombi® s parním systémem FullTaste vám 
poskytne ideální kombinaci páry, vlhkosti a tepla, 
aby vyzdvihla bohatou chuť vašich potravin. Nezáleží 
na tom, zda pečete maso nebo koláče, zda grilujete 
nebo připravujete v páře. Vynikající výsledky si můžete 
vychutnávat vždy znovu.

Vlhká pára 
Uchovává více nutričních  
a aromatických látek 
Připravujte lahodná jídla s bohatou 
chutí: ryby, zeleninu, ale i rýži nebo 
kuskus. Připravujte je rychle a zdravě.

Intenzivní poloviční pára 
Ideální vyvážená na vaření a ohřívání
Připravujte jídla s vysokým obsahem 
vlhkosti včetně čerstvých a mražených 
pokrmů a vychutnávejte si vynikající 
výsledky.

Horká čtvrtinová pára 
Uchovejte pokrmy nádherně šťavnaté
Můžete si být jisti, že máte k dispozici 
správné množství páry na to, aby si 
pokrmy zachovaly svoji přirozenou 
vlhkost při tradičním pečení.
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MAXIKLASSE®

MaxiKlasse® má více místa na perfektní pokrmy – nabízí 
největší plech na pečení ve své třídě se standardními 
rozměry a až 9 úrovní v troubě. ThermiC° Air System 
zaručuje, že uvnitř cirkuluje více horkého vzduchu 
s precizní teplotou a dostane se do každého rohu, aby 
se pokrm vždy perfektně povedl.

Síla systému ThermiC° Air
Nový aerodynamický kryt ventilátoru 
zabezpečuje efektivní proudění tepla 
v celém extra velkém pečicím prostoru 
trouby, takže pečení je rychlejší 
a teplotu lze snížit až o 20 °C.

Více prostoru na pečení
Modely MaxiKlasse jsou vybaveny 
plechem MaxiTray – největším 
dostupným plechem na pečení. Díky 
20 % prostoru navíc můžete péct 
najednou více koláčků. Každý  
z nich bude mít perfektní barvu 
a texturu.

Už žádná nejistota
Teplotní sondu stačí jednoduše 
zasunout do pokrmu. Když se pokrm 
dokonale upeče, teplotní sonda vypne 
troubu za vás. Ideální k pečení velkých 
kusů masa, zapékaných zeleninových 
jídel, pokrmů pečených v těstě apod.
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AUTOSENSE

Na základě mnoha osvědčených receptů a vyspělého 
senzoru dokáže AutoSense vypočítat správnou teplotu 
a čas pečení tak, abyste vždy dosáhli perfektního výsledku. 
Díky tomu můžete popustit uzdu své kreativitě v kuchyni 
a svobodně posouvat své kulinářské hranice.

Vždy na minutu přesná
Jednoduše si zvolte typ jídla, který 
připravujete, nastavte program 
a odpočiňte si. AutoSense vás dokonce 
informuje, že je pokrm hotový, takže vy 
můžete podávat vždy dokonale upečená 
jídla a sklidit všechnu chválu.

Šetří energii za vás
Systém AutoSense monitoruje teplotu 
ve středu pokrmu a vypne troubu 
v té vteřině, kdy dosáhne nastavené 
hodnoty. To znamená až 15% úsporu 
energie v porovnání s tradičním 
pečením.

Už žádné čištění
Funkce pyrolytického čištění zahřeje 
troubu na 500 °C a spálí všechen tuk 
a zbytky pokrmů na popel. Jemný popel 
pak stačí setřít a trouba bude zářivě 
čistá jako v ten den, kdy ji nainstalovali.
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Vestavné trouby
BS836680PM

Druh trouby: multifunkční parní trouba ProCombi® Plus
Vnitřní objem (l): 73
Energetická třída: A, 20% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)
Čištění: pára
Displej a ovládání: barevný TFT 4,2“ displej, dotykové ovládání VarioGuide

Funkce:
 – funkce SousVide na přípravu pokrmů ve vakuu
 – integrovaný parní systém FullTaste®

 – 10 receptových programů SousVide (ingredience/postup), 180 přednastavených programů VarioGuide (zadávání hmotnosti/teplotní 
sonda), 40 SousVide přednastavených programů VarioGuide, 75 receptových programů (ingredience/postup)

 – systém ThermiC°Air zabezpečuje rovnoměrnou cirkulaci horkého vzduchu v celé troubě
 – funkce trouby: spodní ohřev | vyvíječ páry + ventilátor | gril | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + 
ventilátor (střídání) | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + vyvíječ páry + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor 
| kruhové těleso + ventilátor (střídání) (vlhké pečení) | kruhové těleso + ventilátor (vlhké pečení) | kruhové těleso + ventilátor (LTC – nízká 
teplota) | pára | pára (vlhké pečení) | pára + spodní ohřev + ventilátor (vlhké pečení) | pára + vyvíječ páry + ventilátor (vlhké pečení) | 
pára + ventilátor (střídání) (vlhké pečení) | pára + ventilátor (vlhké pečení) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (vlhké 
pečení) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (vysoká vlhkost) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (nízká 
vlhkost) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (střední vlhkost) | pára + kruhové těleso + vyvíječ páry + ventilátor (vlhké 
pečení) 

 – pečicí funkce: Spodní ohřev, Pečení chleba, Zapékání/Au gratin, Rozmrazování, Kynutí cesta, Sušení, Rychlý gril, Mrazené pokrmy, Plná 
pára, Gril, Vysoká vlhkost, Střední vlhkost, Nízká vlhkost, Udržování teploty, Nízkoteplotní/pomalé pečení, Vlhké horkovzdušné pečení, 
Pizza, Ohřev talířů, Zavařování, SousVide, Parní regenerace, Spodní a vrchní ohřev, Horkovzdušné pečení, Turbo gril, Příprava jogurtu

 – funkce nízkoteplotního pečení
 – funkce rychlého zahřátí trouby
 – automatická nabídka teplot
 – funkce ohřátí a udržování teploty pokrmů
 – možnost pečení na 3 úrovních najednou
 – rozšířené časové funkce
 – dětská bezpečnostní pojistka
 – při otevření dvířek se ventilátor zastaví
 – na dotyk chladná dvířka IsoFront® Plus
 – tiché a hladké zavírání dvířek SoftMotion™

Vybavení:
 – teplotní sonda
 – ergonomická nádržka na vodu
 – 1 odkapávací pekáč šedý smalt
 – 1 plech Patisserie (pečení koláčků ap.)
 – 1 sada s děrovaným pekáčem
 – 2 plechy na pečení šedý smalt
 – teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Cena: 47 047 Kč platí pro Českou republiku
 1 757 € platí pro Slovensko

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550
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BS836480PM

Druh trouby: multifunkční parní trouba ProCombi® Plus
Vnitřní objem (l): 73
Energetická třída: A, 20% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)
Čištění: pára
Displej a ovládání: velký LCD displej ProSight Plus, skleněný panel a dotykové ovládání pro rychlý přístup, vyspělé funkce včetně paměti

Funkce:
 – funkce SousVide na přípravu pokrmů ve vakuu
 – integrovaný parní systém FullTaste®

 – 10 receptových programů SousVide (ingredience/postup), 180 přednastavených programů VarioGuide (zadávání hmotnosti/teplotní 
sonda), 40 SousVide přednastavených programů VarioGuide, 75 receptových programů (ingredience/postup)

 – systém ThermiC°Air zabezpečuje rovnoměrnou cirkulaci horkého vzduchu v celé troubě
 – funkce trouby: spodní ohřev | vyvíječ páry + ventilátor | gril | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + 
ventilátor (střídání) | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + vyvíječ páry + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor 
| kruhové těleso + ventilátor (střídání) (vlhké pečení) | kruhové těleso + ventilátor (vlhké pečení) | kruhové těleso + ventilátor (LTC – nízká 
teplota) | pára | pára (vlhké pečení) | pára + spodní ohřev + ventilátor (vlhké pečení) | pára + vyvíječ páry + ventilátor (vlhké pečení) | 
pára + ventilátor (střídání) (vlhké pečení) | pára + ventilátor (vlhké pečení) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (vlhké 
pečení) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (vysoká vlhkost) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (nízká 
vlhkost) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (střední vlhkost) | pára + kruhové těleso + vyvíječ páry + ventilátor (vlhké 
pečení) 

 – pečicí funkce: Spodní ohřev, Pečení chleba, Zapékání/Au gratin, Rozmrazování, Kynutí cesta, Sušení, Rychlý gril, Mrazené pokrmy, Plná 
pára, Gril, Vysoká vlhkost, Střední vlhkost, Nízká vlhkost, Udržování teploty, Nízkoteplotní/pomalé pečení, Vlhké horkovzdušné pečení, 
Pizza, Ohřev talířů, Zavařování, SousVide, Parní regenerace, Vrchní ohřev, Spodní a vrchní ohřev, Horkovzdušné pečení, Turbo gril, 
Příprava jogurtu

 – funkce nízkoteplotního pečení
 – funkce rychlého zahřátí trouby
 – automatická nabídka teplot
 – funkce ohřátí a udržování teploty pokrmů
 – možnost pečení na 3 úrovních najednou
 – rozšířené časové funkce
 – indikace zbytkového tepla
 – dětská bezpečnostní pojistka
 – při otevření dvířek se ventilátor zastaví
 – na dotyk chladná dvířka IsoFront® Plus
 – tiché a hladké zavírání dvířek SoftMotion™

Vybavení:
 – teplotní sonda
 – ergonomická nádržka na vodu
 – 1 odkapávací pekáč šedý smalt
 – 1 plech Patisserie (pečení koláčků ap.)
 – 1 sada s děrovaným pekáčem
 – 2 plechy na pečení šedý smalt
 – teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Cena: 41 165 Kč platí pro Českou republiku
 1 533 € platí pro Slovensko

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550



Vestavné trouby
BS931470NM

Druh trouby: multifunkční parní trouba ProCombi®
Vnitřní objem (l): 73
Energetická třída: A, 20% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)
Čištění: pára
Displej a ovládání: vyspělé dotykové rozhraní NaviSight™, skleněný panel, plně textový displej a intuitivní navigace otočným ovladačem

Funkce:
 – integrovaný parní systém FullTaste®

 – 180 automatický programů VarioGuide (zadávání hmotnosti/teplotní sonda), 75 receptových programů (ingredience/postup)
 – systém ThermiC°Air zabezpečuje rovnoměrnou cirkulaci horkého vzduchu v celé troubě
 – funkce trouby: spodní ohřev | gril | gril + spodní ohřev | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + ventilátor 
| kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (udržení vlhkosti) | kruhové těleso 
+ ventilátor (LTC – nízká teplota) | pára (10 %) | pára (10 %) + ventilátor | pára (10 %) + kruhové těleso (20 %) + ventilátor (30 °C fix) | pára 
(30 %) + kruhové těleso (70 %) + ventilátor | pára + spodní ohřev + ventilátor | pára + ventilátor (100 %) | pára + kruhové těleso + spodní 
ohřev + ventilátor | pára (25 %) + kruhové těleso (75 %) + ventilátor | pára (50 %) + kruhové těleso (50 %) + ventilátor

 – pečicí funkce: Au Gratin, Spodní ohřev, Pečení chleba, Rozmrazování, Kynutí cesta, Sušení, Rychlý gril, Mrazené pokrmy, Plná pára, Gril, 
Poloviční pára a ohřev, Udržování teploty, Vlhké horkovzdušné pečení, Pizza, Ohřev talířů, Zavařování, Čtvrtinová pára a ohřev, Pomalé 
pečení, Parní přihřívání, Spodní a vrchní ohřev, Horkovzdušné pečení, Turbo gril

 – funkce nízkoteplotního pečení
 – funkce rychlého zahřátí trouby
 – automatická nabídka teplot
 – funkce ohřátí a udržování teploty pokrmů
 – možnost pečení na 3 úrovních najednou
 – rozšířené časové funkce
 – dětská bezpečnostní pojistka
 – indikace zbytkového tepla
 – při otevření dvířek se ventilátor zastaví
 – na dotyk chladná dvířka IsoFront® Plus
 – tiché a hladké zavírání dvířek SoftMotion™

Vybavení:
 – teplotní sonda
 – 1 odkapávací pekáč šedý smalt
 – 1 plech Patisserie (pečení koláčků ap.)
 – 1 sada s děrovaným pekáčem
 – 2 koláčové plechy na pečení šedý smalt
 – teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Cena: 39 988 Kč platí pro Českou republiku
 1 486 € platí pro Slovensko

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550
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BS731470NM

Druh trouby: multifunkční parní trouba ProCombi®
Vnitřní objem (l): 73
Energetická třída: A, 20% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)
Čištění: pára
Displej a ovládání: velký LCD displej ProSight™, skleněný panel a dotykové ovládání pro rychlý přístup

Funkce:
 – integrovaný parní systém FullTaste®

 – 25 automatických programů (zadávání hmotnosti/teplotní sonda)
 – systém ThermiC°Air zabezpečuje rovnoměrnou cirkulaci horkého vzduchu v celé troubě
 – funkce trouby: spodní ohřev | gril | gril + spodní ohřev | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + ventilátor 
| kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (30 °C fix) | kruhové těleso + 
ventilátor (LTC – nízká teplota) | pára (10 %) | pára (10 %) + ventilátor | pára (30 %) + kruhové těleso (70 %) + ventilátor | pára + ventilátor 
(100 %) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (25 %/75 %) | pára + 
kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (50 %/50 %)

 – pečicí funkce: Spodní ohřev, Pečení chleba, Rozmrazování, Rychlý gril, Mrazené pokrmy, Plná pára, Gril, Poloviční pára a ohřev, 
Udržování teploty, Vlhké horkovzdušné pečení, Pizza, Čtvrtinová pára a ohřev, Pomalé pečení, SousVide, Parní přihřívání, Spodní 
a vrchní ohřev, Horkovzdušné pečení, Turbo gril

 – funkce nízkoteplotního pečení
 – funkce rychlého zahřátí trouby
 – automatická nabídka teplot
 – možnost pečení na 3 úrovních najednou
 – rozšířené časové funkce
 – indikace zbytkového tepla
 – dětská bezpečnostní pojistka
 – při otevření dvířek se ventilátor zastaví
 – na dotyk chladná dvířka IsoFront® Top
 – tiché a hladké zavírání dvířek SoftMotion™

Vybavení:
 – teplotní sonda
 – 1 koláčový smaltovaný plech na pečení šedý smalt
 – 1 odkapávací pekáč šedý smalt
 – 1 sada s děrovaným pekáčem
 – teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Cena: 37 635 Kč platí pro Českou republiku
 1 404 € platí pro Slovensko

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550



Vestavné trouby
BY931460NM

Druh trouby: multifunkční trouba MaxiKlasse™
Vnitřní objem (l): 74
Energetická třída: A, 30% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)
Čištění: pyrolýza Pyroluxe® Plus, 3 cykly
Displej a ovládání: vyspělé dotykové rozhraní NaviSight™, skleněný panel, plně textový displej a intuitivní navigace otočným ovladačem

Funkce:
 – pokročilá senzorová technologie AutoSense zjišťuje hmotnost a velikost pokrmů a automaticky zvolí optimální nastavení pro každé jídlo
 – bezúdržbový systém Odour Control
 – 76 přednastavených programů pro neomezené množství receptů (zadávání hmotnosti/teplotní sonda), 20 vlastních oblíbených 
programů

 – systém ThermiC°Air zabezpečuje rovnoměrnou cirkulaci horkého vzduchu v celé troubě
 – funkce trouby: spodní ohřev | gril | gril + spodní ohřev | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + ventilátor 
| kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (30 °C fix) | kruhové těleso + 
ventilátor (udržení vlhkosti) | kruhové těleso + ventilátor (LTC nízká teplota)

 – funkce nízkoteplotního pečení
 – funkce rychlého zahřátí trouby
 – automatická nabídka teplot
 – možnost pečení na 3 úrovních najednou
 – rozšířené časové funkce
 – připomínka čištění
 – dětská bezpečnostní pojistka
 – bezpečnostní funkce zamknutí
 – při otevření dvířek se ventilátor zastaví
 – na dotyk chladná dvířka IsoFront® Top
 – tiché a hladké zavírání dvířek SoftMotion™

Vybavení:
 – teplotní sonda
 – 1 odkapávací pekáč šedý smalt
 – 2 koláčové plechy na pečení šedý smalt
 – teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Cena: 30 576 Kč platí pro Českou republiku
 1 145 € platí pro Slovensko

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550



35Vestavné trouby VA
ŘEN

Í / TRO
U

BY

Cena: 27 047 Kč platí pro Českou republiku
 1 016 € platí pro Slovensko

BP931460NM

Druh trouby: multifunkční trouba MaxiKlasse™
Vnitřní objem (l): 74
Energetická třída: A, 20% úspora energie oproti hodnotám 
stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby 
(≥65 l)
Čištění: pyrolýza Pyroluxe® Plus, 3 cykly
Displej a ovládání: vyspělé dotykové rozhraní NaviSight™, 
skleněný panel, plně textový displej a intuitivní navigace otočným 
ovladačem
Funkce:
 – 90 receptových/automatických programů (zadávání hmotnosti/
teplotní sonda), 20 vlastních oblíbených programů

 – bezúdržbový systém Odour Control
 – systém ThermiC°Air zabezpečuje rovnoměrnou cirkulaci 
horkého vzduchu v celé troubě

 – funkce trouby: spodní ohřev | gril | gril + spodní ohřev | gril + 
spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + 
ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové 
těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (30 °C fix) | 
kruhové těleso + ventilátor (udržení vlhkosti) | kruhové těleso + 
ventilátor (LTC – nízká teplota)

 – funkce nízkoteplotního pečení
 – funkce rychlého zahřátí trouby
 – funkce ohřátí a udržování teploty pokrmů
 – automatická nabídka teplot
 – možnost pečení na 3 úrovních najednou
 – rozšířené časové funkce
 – možnost elektronického nastavení trouby
 – dětská bezpečnostní pojistka
 – připomínka čištění
 – při otevření dvířek se ventilátor zastaví
 – na dotyk chladná dvířka IsoFront® Top
 – tiché a hladké zavírání dvířek SoftMotion™

Vybavení:
 – teplotní sonda
 – 1 běžný rošt chromovaný
 – 1 odkapávací pekáč šedý smalt
 – 2 koláčové plechy na pečení šedý smalt
 – teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 29 400 Kč platí pro Českou republiku
 1 098 € platí pro Slovensko

BP831660NM

Druh trouby: multifunkční trouba MaxiKlasse™
Vnitřní objem (l): 74
Energetická třída: A, 30% úspora energie oproti hodnotám 
stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby 
(≥65 l)
Čištění: pyrolýza Pyroluxe® Plus, 3 cykly
Displej a ovládání: barevný TFT 4,2“ displej ExSight®, dotykové 
ovládání

Funkce:
 – 110 automatických programů (zadávání hmotnosti/teplotní 
sonda), 20 vlastních oblíbených programů, 50 receptových 
programů (ingredience/postup)

 – systém ThermiC°Air zabezpečuje rovnoměrnou cirkulaci 
horkého vzduchu v celé troubě

 – funkce trouby: spodní ohřev | gril | gril + spodní ohřev | gril + 
spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + 
ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové 
těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (30 °C fix) | 
kruhové těleso + ventilátor (udržení vlhkosti) | kruhové těleso + 
ventilátor (LTC – nízká teplota)

 – funkce nízkoteplotního pečení
 – funkce rychlého zahřátí trouby
 – automatická nabídka teplot
 – funkce ohřátí a udržování teploty pokrmů
 – možnost pečení na 3 úrovních najednou
 – dětská bezpečnostní pojistka
 – bezpečnostní funkce zamknutí
 – při otevření dvířek se ventilátor zastaví
 – na dotyk chladná dvířka IsoFront® Top
 – tiché a hladké zavírání dvířek SoftMotion™

Vybavení:
 – teplotní sonda
 – 1 běžný rošt chromovaný
 – 2 koláčové smaltované plechy na pečení
 – 1 odkapávací pekáč šedý smalt
 – teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Vestavné trouby

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 24 694 Kč platí pro Českou republiku
 910 € platí pro Slovensko

BP731460NM

Druh trouby: multifunkční trouba MaxiKlasse™
Vnitřní objem (l): 74
Energetická třída: A, 30% úspora energie oproti hodnotám 
stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby 
(≥65 l)
Čištění: pyrolýza Pyroluxe® Plus, 3 cykly
Displej a ovládání: velký LCD displej ProSight™, skleněný panel 
a dotykové ovládání pro rychlý přístup
Funkce:
 – 20 automatických programů (zadávání hmotnosti/teplotní 
sonda)

 – funkce CleanAir zajišťuje svěží vzduch v kuchyni
 – systém ThermiC°Air zabezpečuje rovnoměrnou cirkulaci 
horkého vzduchu v celé troubě

 – funkce trouby: spodní ohřev | gril | gril + spodní ohřev | gril + 
spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + 
ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové 
těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (30 °C fix) | 
kruhové těleso + ventilátor (udržení vlhkosti) | kruhové těleso + 
ventilátor (LTC – nízká teplota)

 – funkce nízkoteplotního pečení
 – funkce rychlého zahřátí trouby
 – automatická nabídka teplot
 – možnost pečení na 3 úrovních najednou
 – rozšířené časové funkce
 – indikace zbytkového tepla
 – připomínka čištění
 – dětská bezpečnostní pojistka
 – bezpečnostní funkce zamknutí
 – při otevření dvířek se ventilátor zastaví
 – na dotyk chladná dvířka IsoFront® Top
 – tiché a hladké zavírání dvířek SoftMotion™

Vybavení:
 – teplotní sonda
 – 1 běžný rošt chromovaný
 – 1 koláčový smaltovaný plech na pečení
 – 1 odkapávací pekáč šedý smalt
 – teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Cena: 22 341 Kč platí pro Českou republiku
 839 € platí pro Slovensko

BP531310NB

Druh trouby: multifunkční trouba MaxiKlasse™
Vnitřní objem (l): 74
Energetická třída: A, 20% úspora energie oproti hodnotám 
stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby 
(≥65 l)
Čištění: pyrolýza Pyroluxe® Plus, 2 cykly
Displej a ovládání: časový displej OptiSight™, zasunovací
ovladače
Funkce:
 – systém ThermiC°Air zabezpečuje rovnoměrnou cirkulaci 
horkého vzduchu v celé troubě

 – funkce trouby: spodní ohřev | ventilátor + světlo | gril | gril + 
spodní ohřev | gril + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor 
(30 °C fix) | kruhové těleso + ventilátor + světlo | kruhové těleso 
+ spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev 
+ ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + 
ventilátor + světlo | gril + spodní ohřev

 – funkce rychlého zahřátí trouby
 – automatická nabídka teplot
 – možnost pečení na 3 úrovních najednou
 – indikace zbytkového tepla
 – elektronický časovač
 – možnost elektronického nastavení trouby
 – dětská bezpečnostní pojistka
 – bezpečnostní funkce zamknutí
 – připomínka čištění
 – při otevření dvířek se ventilátor zastaví
 – na dotyk chladná dvířka IsoFront® Top
 – tiché a hladké zavírání dvířek SoftMotion™

Vybavení:
 – 1 běžný rošt chromovaný
 – 1 koláčový smaltovaný plech na pečení šedý smalt
 – 1 odkapávací pekáč šedý smalt
 – teleskopické výsuvy

Barva: černá

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550
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Vestavné trouby

Cena: 21 165 Kč platí pro Českou republiku
 792 € platí pro Slovensko

BP501350NM

Druh trouby: multifunkční trouba MaxiKlasse™
Vnitřní objem (l): 74
Energetická třída: A, 20% úspora energie oproti hodnotám 
stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby 
(≥65 l)
Čištění: pyrolýza Pyroluxe® Plus, 2 cykly
Displej a ovládání: časový displej OptiSight™, zasunovací
ovladače
Funkce:
 – funkce PlusSteam
 – systém ThermiC°Air zabezpečuje rovnoměrnou cirkulaci 
horkého vzduchu v celé troubě

 – funkce trouby: spodní ohřev | ventilátor + světlo | gril | gril + 
spodní ohřev | gril + spodní ohřev | gril + ventilátor | kruhové 
těleso + ventilátor (30 °C fix) | kruhové těleso + ventilátor + 
světlo | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové 
těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | 
kruhové těleso + ventilátor + vyvíječ páry

 – funkce rychlého zahřátí trouby
 – automatická nabídka teplot
 – možnost pečení na 3 úrovních najednou
 – indikace zbytkového tepla
 – elektronický časovač
 – možnost elektronického nastavení trouby
 – dětská bezpečnostní pojistka
 – bezpečnostní funkce zamknutí
 – připomínka čištění
 – při otevření dvířek se ventilátor zastaví
 – na dotyk chladná dvířka IsoFront® Top

Vybavení:
 – 1 běžný rošt chromovaný
 – 1 koláčový smaltovaný plech na pečení šedý smalt
 – 1 odkapávací pekáč šedý smalt
 – teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 21 165 Kč platí pro Českou republiku
 792 € platí pro Slovensko

BP501310NM

Druh trouby: multifunkční trouba MaxiKlasse™
Vnitřní objem (l): 74
Energetická třída: A, 20% úspora energie oproti hodnotám 
stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby 
(≥65 l)
Čištění: pyrolýza Pyroluxe® Plus, 2 cykly
Displej a ovládání: časový displej OptiSight™, zasunovací
ovladače
Funkce: 
 – systém ThermiC°Air zabezpečuje rovnoměrnou cirkulaci 
horkého vzduchu v celé troubě

 – funkce trouby: spodní ohřev | ventilátor + světlo | gril | gril + 
spodní ohřev | gril + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor 
(30 °C fix) | kruhové těleso + ventilátor + světlo | kruhové těleso 
+ spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev 
+ ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + 
ventilátor + světlo | gril + spodní ohřev

 – funkce rychlého zahřátí trouby
 – automatická nabídka teplot
 – možnost pečení na 3 úrovních najednou
 – indikace zbytkového tepla
 – elektronický časovač
 – možnost elektronického nastavení trouby
 – dětská bezpečnostní pojistka
 – bezpečnostní funkce zamknutí
 – připomínka čištění
 – při otevření dvířek se ventilátor zastaví
 – na dotyk chladná dvířka IsoFront® Top

Vybavení:
 – 1 běžný rošt chromovaný
 – 1 koláčový smaltovaný plech na pečení šedý smalt
 – 1 odkapávací pekáč šedý smalt
 – teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550



Vestavné trouby

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 21 165 Kč platí pro Českou republiku
 780 € platí pro Slovensko

BE731410NM

Druh trouby: multifunkční trouba MaxiKlasse™
Vnitřní objem (l): 74
Energetická třída: A, 30% úspora energie oproti hodnotám 
stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby 
(≥65 l)
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Displej a ovládání: velký LCD displej ProSight™, skleněný panel 
a dotykové ovládání pro rychlý přístup
Funkce:
 – 20 automatických programů (zadávání hmotnosti/teplotní 
sonda)

 – systém ThermiC°Air zabezpečuje rovnoměrnou cirkulaci 
horkého vzduchu v celé troubě

 – funkce trouby: spodní ohřev | gril | gril + spodní ohřev | gril + 
spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + 
ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové 
těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (30 °C fix) | 
kruhové těleso + ventilátor (udržení vlhkosti) | kruhové těleso + 
ventilátor (LTC – nízká teplota)

 – funkce nízkoteplotního pečení
 – funkce rychlého zahřátí trouby
 – automatická nabídka teplot
 – možnost pečení na 3 úrovních najednou
 – rozšířené časové funkce
 – indikace zbytkového tepla
 – možnost elektronického nastavení trouby
 – dětská bezpečnostní pojistka
 – bezpečnostní funkce zamknutí
 – při otevření dvířek se ventilátor zastaví
 – na dotyk chladná dvířka IsoFront® Top
 – tiché a hladké zavírání dvířek SoftMotion™
 – sklopné vrchní ohřevné těleso umožňuje snadné čištění

Vybavení:
 – teplotní sonda
 – 1 běžný rošt chromovaný
 – 1 koláčový smaltovaný plech na pečení
 – 1 odkapávací pekáč šedý smalt
 – teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Cena: 17 635 Kč platí pro Českou republiku
 663 € platí pro Slovensko

BE501310NM

Druh trouby: multifunkční trouba MaxiKlasse™
Vnitřní objem (l): 74
Energetická třída: A, 20% úspora energie oproti hodnotám 
stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby 
(≥65 l)
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Displej a ovládání: časový displej OptiSight™, zasunovací
ovladače
Funkce:
 – systém ThermiC°Air zabezpečuje rovnoměrnou cirkulaci 
horkého vzduchu v celé troubě

 – funkce trouby: spodní ohřev | ventilátor + světlo | gril | gril + 
spodní ohřev | gril + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor 
(30 °C fix) | kruhové těleso + ventilátor + světlo | kruhové těleso 
+ spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev 
+ ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + 
ventilátor + světlo

 – funkce rychlého zahřátí trouby
 – automatická nabídka teplot
 – možnost pečení na 3 úrovních najednou
 – indikace zbytkového tepla
 – elektronický časovač
 – možnost elektronického nastavení trouby
 – dětská bezpečnostní pojistka
 – při otevření dvířek se ventilátor zastaví
 – na dotyk chladná dvířka IsoFront® Plus

Vybavení:
 – 1 běžný rošt chromovaný
 – 1 koláčový smaltovaný plech na pečení šedý smalt
 – 1 odkapávací pekáč šedý smalt
 – teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550
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Druh trouby: multifunkční trouba MaxiKlasse™
Vnitřní objem (l): 74
Energetická třída: A, 20% úspora energie oproti hodnotám 
stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby 
(≥65 l)
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Displej a ovládání: interaktivní LCD displej UniSight™, zasunovací 
ovladače
Funkce:
 – systém ThermiC°Air zabezpečuje rovnoměrnou cirkulaci horkého 

vzduchu v celé troubě
 – funkce trouby: spodní ohřev | ventilátor + světlo | gril | gril + horní 

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

 – možnost pečení na 3 úrovních najednou
 – elektronický časovač
 – elektronická minutka
 – možnost elektronického nastavení trouby
 – na dotyk chladná dvířka IsoFront® Plus
 – sklopné vrchní ohřevné těleso umožňuje snadné čištění

Vybavení:
 – 1 běžný rošt chromovaný
 – 1 koláčový smaltovaný plech na pečení
 – 1 odkapávací pekáč šedý smalt

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 14 106 Kč platí pro Českou republiku
 521 € platí pro Slovensko

BE3003001M

Druh trouby: multifunkční trouba MaxiKlasse™
Vnitřní objem (l): 74
Energetická třída:   A 
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Displej a ovládání: interaktivní LCD displej UniSight™, zasunovací 
ovladače

Funkce:
 – systém ThermiC°Air zabezpečuje rovnoměrnou cirkulaci horkého 

vzduchu v celé troubě
 – funkce PlusSteam
 – funkce trouby: spodní ohřev | ventilátor + světlo | gril | gril + horní 

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

 – možnost pečení na 3 úrovních najednou
 – elektronický časovač
 – elektronická minutka
 – možnost elektronického nastavení trouby
 – sklopné vrchní ohřevné těleso umožňuje snadné čištění
 – na dotyk chladná dvířka IsoFront® Plus

Vybavení:
 – 1 běžný rošt chromovaný
 – 1 koláčový smaltovaný plech na pečení
 – 1 odkapávací pekáč šedý smalt

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 15 282 Kč platí pro Českou republiku
 569 € platí pro Slovensko

BE300350NM



Vestavné trouby

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 13 518 Kč platí pro Českou republiku
 510 € platí pro Slovensko

BE3002001M

Druh trouby: multifunkční trouba MaxiKlasse™
Vnitřní objem (l): 74
Energetická třída: A, 20% úspora energie oproti hodnotám 
stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby 
(≥65 l)
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Displej a ovládání: interaktivní LCD displej UniSight™, zasunovací 
ovladače

Funkce:
 – systém ThermiC°Air zabezpečuje rovnoměrnou cirkulaci horkého 

vzduchu v celé troubě
 – funkce trouby: spodní ohřev | ventilátor + světlo | gril | gril + horní 

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

 – možnost pečení na 3 úrovních najednou
 – elektronická minutka
 – možnost elektronického nastavení trouby
 – na dotyk chladná dvířka IsoFront® Plus
 – sklopné vrchní ohřevné těleso umožňuje snadné čištění

Vybavení:
 – teplotní sonda
 – 1 běžný rošt chromovaný
 – 1 koláčový smaltovaný plech na pečení
 – 1 odkapávací pekáč šedý smalt

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 13 871 Kč platí pro Českou republiku
 521 € platí pro Slovensko

BC301300NM

Druh trouby: multifunkční trouba MaxiKlasse™
Vnitřní objem (l): 74
Energetická třída: A, 20% úspora energie oproti hodnotám 
stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby 
(≥65 l)
Čištění: katalýza
Displej a ovládání: interaktivní LCD displej UniSight™, zasunovací 
ovladače

Funkce:
 – systém ThermiC°Air zabezpečuje rovnoměrnou cirkulaci horkého 

vzduchu v celé troubě
 – funkce trouby: spodní ohřev | ventilátor + světlo | gril | gril + horní 

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

 – možnost pečení na 3 úrovních najednou
 – elektronický časovač
 – elektronická minutka
 – možnost elektronického nastavení trouby
 – na dotyk chladná dvířka IsoFront® Plus

Vybavení:
 – 1 běžný rošt chromovaný
 – 1 koláčový smaltovaný plech na pečení
 – 1 odkapávací pekáč šedý smalt 
 – teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
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Proč by měl omezený prostor ohrozit váš styl?  
Pro naši řadu kompaktních modelů je charakteristický 
nejen vysoký výkon, ale i možnost zkombinovat a sladit 
všechny spotřebiče, jak se vám zlíbí. Jejich jednotný 
stylový design z nich vytvoří nádherný celek.

KOMPAKTNÍ SPOTŘEBIČE
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Kompaktní trouby 
Nezáleží na tom, jaký typ tepelné úpravy 
pokrmů upřednostňujete – pečení, 
grilování, mikrovlnný ohřev nebo parní 
přípravu. Z naší řady kompaktních trub 
si určitě vyberete model podle svých 
představ.

Kompaktní automat na espreso
Vychutnávejte si kávu tak, jak ji 
máte rádi. Kupříkladu i se zařízením 
cappuccinatore na spařování 
a napěňování mléka ve speciální konvici 
a samozřejmě s precizní kontrolou nad 
přípravou kávy a mléka.

Kompaktní ohřevné zásuvky
K dispozici v různých velikostech, určené 
k perfektní integraci v kuchyni.



Kompaktní trouby

Druh trouby: kompaktní multifunkční parní trouba ProCombi® Plus 
Vnitřní objem (l): 44
Energetická třída: A, 20% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)
Čištění: pára
Displej a ovládání: velký LCD displej ProSight Plus, skleněný panel a dotykové ovládání pro rychlý přístup, vyspělé funkce včetně paměti

Funkce:
 – funkce SousVide na přípravu pokrmů ve vakuu
 – 10 receptových programů SousVide (ingredience/postup), 180 přednastavených programů VarioGuide (zadávání hmotnosti/teplotní sonda), 

40 SousVide přednastavených programů VarioGuide, 75 receptových programů (ingredience/postup)
 – integrovaný parní systém FullTaste®

 – funkce trouby: spodní ohřev | vyvíječ páry + ventilátor | gril | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + ventilá-
tor (střídání) | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + vyvíječ páry + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové 
těleso + ventilátor (střídání) (vlhké pečení) | kruhové těleso + ventilátor (LTC – nízká teplota) | pára | pára (vlhké pečení) | pára + spodní ohřev 
+ ventilátor (vlhké pečení) | pára + vyvíječ páry + ventilátor (vlhké pečení) | pára + ventilátor (střídání) (vlhké pečení) | pára + ventilátor (vlhké 
pečení) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (vlhké pečení) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (vysoká vlhkost) 
| pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (nízká vlhkost) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (střední vlhkost) | pára 
+ kruhové těleso + vyvíječ páry + ventilátor (vlhké pečení) 

 – pečicí funkce: Spodní ohřev, Pečení chleba, Zapékání/Au gratin, Rozmrazování, Kynutí cesta, Sušení, Rychlý gril, Mrazené pokrmy, Plná pára, 
Gril, Vysoká vlhkost, Střední vlhkost, Nízká vlhkost, Udržování teploty, Nízkoteplotní/pomalé pečení, Vlhké horkovzdušné pečení, Pizza, 
Ohřev talířů, Zavařování, SousVide, Parní regenerace, Vrchní ohřev, Horkovzdušné pečení, Turbo gril, Příprava jogurtu

 – funkce nízkoteplotního pečení 
 – funkce rychlého zahřátí trouby
 – automatická nabídka teplot
 – funkce ohřátí a udržování teploty pokrmů
 – možnost pečení na 2 úrovních najednou
 – rozšířené časové funkce
 – indikace zbytkového tepla
 – možnost elektronického nastavení trouby
 – dětská bezpečnostní pojistka
 – při otevření dvířek se ventilátor zastaví
 – na dotyk chladná dvířka IsoFront® Plus
 – tiché a hladké zavírání dvířek SoftMotion™

Vybavení:
 – teplotní sonda
 – 1 běžný rošt chromovaný
 – 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
 – 1 odkapávací pekáč šedý smalt
 – 1 sada s děrovaným pekáčem

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

KS8454801M

Rozměry V x Š x H (mm): 455 x 594 x 567

Cena: 32 929 Kč platí pro Českou republiku
 1 239 € platí pro Slovensko
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Rozměry V x Š x H (mm): 455 x 594 x 567

Cena: 21 165 Kč platí pro Českou republiku
 780 € platí pro Slovensko

KM8403101M

Druh trouby: kompaktní multifunkční trouba s integrovanou 
mikrovlnnou funkcí
Vnitřní objem (l): 43
Energetická třída:   A 
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Displej a ovládání: velký LCD displej ProSight Plus, skleněný panel 
a dotykové ovládání pro rychlý přístup, vyspělé funkce včetně 
paměti

Funkce:
 – 90 receptových/automatických programů (zadávání hmotnosti/

teplotní sonda) 
 – funkce trouby: spodní ohřev | ventilátor + světlo | gril | gril + spodní 

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

 – funkce nízkoteplotního pečení 
 – funkce rychlého zahřátí trouby
 – mikrovlnný výkon: 1 000 W
 – automatická nabídka teplot
 – funkce ohřátí a udržování teploty pokrmů
 – možnost pečení na 2 úrovních najednou
 – rozšířené časové funkce
 – indikace zbytkového tepla
 – možnost elektronického nastavení trouby
 – dětská bezpečnostní pojistka
 – bezpečnostní funkce zamknutí
 – při otevření dvířek se ventilátor zastaví
 – na dotyk chladná dvířka IsoFront® Plus

Vybavení:
 – 1 běžný rošt chromovaný
 – 1 koláčový smaltovaný plech na pečení

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Druh trouby: kompaktní multifunkční trouba 
Vnitřní objem (l): 44
Energetická třída:   A 
Čištění: pyrolýza Pyroluxe® Plus, 3 cykly
Displej a ovládání: velký LCD displej ProSight Plus, skleněný panel 
a dotykové ovládání pro rychlý přístup, vyspělé funkce včetně 
paměti

Funkce:
 – 90 přednastavených programů, 20 oblíbených programů
 – funkce trouby: spodní ohřev | ventilátor + světlo | gril | gril + 

spodní ohřev | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev 
+ ventilátor (fs) | gril + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev 
+ ventilátor (fs) | kruhové těleso + ventilátor (fs) | kruhové těleso + 
ventilátor (LTC – nízká teplota) | horní ohřev + gril + ventilátor (fp)

 – funkce nízkoteplotního pečení 
 – funkce rychlého zahřátí trouby
 – automatická nabídka teplot
 – funkce ohřátí a udržování teploty pokrmů
 – možnost pečení na 2 úrovních najednou
 – rozšířené časové funkce
 – indikace zbytkového tepla
 – možnost elektronického nastavení trouby
 – dětská bezpečnostní pojistka
 – při otevření dvířek se ventilátor zastaví
 – na dotyk chladná dvířka IsoFront® Top
 – tiché a hladké zavírání dvířek SoftMotion™

Vybavení:
 – teplotní sonda
 – 1 běžný rošt chromovaný
 – 1 koláčový smaltovaný plech na pečení
 – 1 odkapávací pekáč šedý smalt

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Rozměry V x Š x H (mm): 455 x 594 x 567

Cena: 27 047 Kč platí pro Českou republiku
 1 016 € platí pro Slovensko

KP8404001M



Kompaktní trouby

Rozměry V x Š x H (mm): 455 x 594 x 567

Cena: 17 635 Kč platí pro Českou republiku
 651 € platí pro Slovensko

KE8404101M

Druh trouby: kompaktní multifunkční trouba 
Vnitřní objem (l): 44
Energetická třída: A, 20% úspora energie oproti hodnotám 
stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby 
(≥65 l)
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Displej a ovládání: velký LCD displej ProSight Plus, skleněný panel 
a dotykové ovládání pro rychlý přístup, vyspělé funkce včetně 
paměti

Funkce:
 – 90 receptových/automatických programů (zadávání hmotnosti/

teplotní sonda) 
 – funkce trouby: spodní ohřev | ventilátor + světlo | gril | gril + 

spodní ohřev | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev 
+ ventilátor (fs) | gril + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev 
+ ventilátor (fs) | kruhové těleso + ventilátor (fs) | kruhové těleso + 
ventilátor (LTC – nízká teplota) | horní ohřev + gril + ventilátor (fp)

 – funkce nízkoteplotního pečení 
 – funkce rychlého zahřátí trouby
 – automatická nabídka teplot
 – funkce ohřátí a udržování teploty pokrmů
 – možnost pečení na 2 úrovních najednou
 – rozšířené časové funkce
 – indikace zbytkového tepla
 – možnost elektronického nastavení trouby
 – dětská bezpečnostní pojistka
 – při otevření dvířek se ventilátor zastaví
 – na dotyk chladná dvířka IsoFront® Top
 – tiché a hladké zavírání dvířek SoftMotion™

Vybavení:
 – teplotní sonda
 – 1 běžný rošt chromovaný
 – 1 koláčový smaltovaný plech na pečení
 – 1 odkapávací pekáč šedý smalt

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
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Typ: mikrovlnná trouba s grilem

Vnitřní objem (l): 25,3

Ovládání: volba výkonu pomocí tlačítek, jasný digitální displej, 
elektronické hodiny s měřením času

Mikrovlnný výkon: 900 W, 5 úrovní

Výkon grilu: 1 000 W

Funkce:
 – funkce Rychlý start s plným výkonem s intervaly 30 s, možnost 
naprogramovat 3 funkce za sebou

 – automatické programy rozmrazování podle váhy
 – automatické programy vaření podle váhy
 – signál při ukončení ohřevu

Vybavení:
 – způsoby tepelné úpravy: gril | mikrovlny | gril a mikrovlny
 – vnitřní osvětlení
 – dětská pojistka
 – příslušenství: rámeček | grilovací stojan | nízký grilovací stojan
 – průměr otočného talíře: 325 mm
 – možnosti vestavby v kombinaci s jinými spotřebiči: nad troubu | 
pod troubu

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Rozměry V x Š x H (mm): 459 x 594 x 417

Cena: 17 282 Kč platí pro Českou republiku
 647 € platí pro Slovensko

MCD2664E-M

Typ: mikrovlnná trouba

Vnitřní objem (l): 25,3

Ovládání: volba výkonu pomocí tlačítek, jasný digitální displej, 
elektronické hodiny s měřením času

Mikrovlnný výkon: 900 W, 5 úrovní

Funkce:
 – funkce Rychlý start s plným výkonem s intervaly 30 s, možnost 
naprogramovat 3 funkce za sebou

 – automatické programy rozmrazování podle váhy
 – automatické programy vaření podle váhy
 – signál při ukončení ohřevu

Vybavení:
 – způsoby tepelné úpravy: mikrovlny
 – vnitřní osvětlení
 – dětská pojistka
 – příslušenství: rámeček
 – průměr otočného talíře: 325 mm
 – možnosti vestavby: pod pracovní desku | nad troubu | pod 
troubu

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Rozměry V x Š x H (mm): 459 x 594 x 417

Cena: 15 753 Kč platí pro Českou republiku
 588 € platí pro Slovensko

MC2664E-M



Typ: mikrovlnná trouba

Vnitřní objem (l): 16,8 

Ovládání: volba výkonu pomocí tlačítek, jasný digitální displej, 
elektronické hodiny s měřením času

Mikrovlnný výkon: 800 W, 5 úrovní

Funkce:
 – funkce Rychlý start s plným výkonem s intervaly 30 s, možnost 
naprogramovat 3 funkce za sebou

 – automatické programy rozmrazování podle váhy
 – automatické programy vaření podle váhy
 – signál při ukončení ohřevu

Vybavení:
 – způsoby tepelné úpravy: mikrovlny
 – vnitřní osvětlení
 – dětská pojistka
 – příslušenství: rámeček
 – průměr otočného talíře: 272 mm
 – možnosti vestavby: nad troubu

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Rozměry V x Š x H (mm): 371 x 594 x 296

Cena: 12 929 Kč platí pro Českou republiku
 470 € platí pro Slovensko

Mikrovlnné trouby
MC1763E-M

Typ: mikrovlnná trouba s grilem

Vnitřní objem (l): 23 

Ovládání: dotykové ovládání pro volbu výkonu, jasný digitální 
displej LED

Mikrovlnný výkon: 900 W, 8 úrovní

Výkon grilu: 1 000 W

Funkce:
 – automatické programy rozmrazování podle váhy
 – automatické programy vaření podle váhy
 – signál při ukončení ohřevu

Vybavení:
 – způsoby tepelné úpravy: gril | mikrovlny | gril a mikrovlny
 – vnitřní osvětlení
 – příslušenství: grilovací stojan
 – průměr otočného talíře: 315 mm

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Rozměry V x Š x H (mm): 388 x 596 x 400

Cena: 11 753 Kč platí pro Českou republiku
 435 € platí pro Slovensko

MSD2543S-M
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Zásuvky

Typ: vestavná vakuovací zásuvka

Výška (cm): 14

Funkce:
 – vzduchotěsné zabalení a skladování potravin, aby si zachovaly 
více vlhkosti a aby koření a pochutiny intenzivněji pronikly do 
pokrmů při tepelné úpravě ve vakuu SousVide

 – optimální opakovatelný způsob utěsnění zaručuje perfektní 
výsledky

 – vakuovací zásuvka pomáhá uchovávat potraviny čerstvé delší čas

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Rozměry V x Š x H (mm): 140 x 560 x 550

Cena: 58 812 Kč platí pro Českou republiku
 2 192 € platí pro Slovensko

VS91404-M

Typ: vestavná ohřívací zásuvka 

Kapacita: max. 6 kusů nádobí běžné velikosti

Výška (cm): 14

Funkce:
 – ohřívání nádobí | rozmrazování | ohřívání jídla | kynutí těsta
 – nastavitelný rozsah teplot: 30–80 °C
 – ideální způsob ohřívání talířů, rozmrazování choulostivých 
pokrmů a udržování teplých jídel

 – cirkulace teplého vzduchu pro rovnoměrnou distribuci tepla
 – zcela vytažitelná

Vybavení:
 – odnímatelná protiskluzová podložka

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Rozměry V x Š x H (mm): 140 x 560 x 550

Cena: 11 753 Kč platí pro Českou republiku
 439 € platí pro Slovensko

KD91404M



Kávovar

Typ: plně automatický vestavný kávovar 

Ovládání:  digitální displej a elektronické dotykové ovládání

Funkce:
 – podsvícení kávovaru
 – automatické funkce pro espreso, dlouhou kávu, horkou vodu  
a páru

 – funkce CoffeeTaste pro nastavení intenzity kávy
 – funkce Automatický start
 – funkce MultiCup až na 6 šálků kávy
 – funkce pro přípravu cappuccina
 – volba množství kávy
 – funkce pro přípravu dvou stejných šálků kávy
 – kapacita mlýnku na kávu: 200 g
 – vhodné na předemletou kávu
 – kapacita nádrže na vodu: 1,8 l

Vybavení:
 – termokonvice MultiCup až na 6 šálků kávy
 – dva oddělené ohřívače na kávu a horkou vodu

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Rozměry V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550

Cena: 58 812 Kč platí pro Českou republiku
 2 192 € platí pro Slovensko

PE4571-M
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VARNÉ DESKY

Výběr varné desky je otázkou osobních preferencí. 
Nová kolekce proto nabízí širokou řadu rozmanitých 
spotřebičů. Plyn v kombinaci s automatickým 
zapalováním znamená okamžité teplo. Elektrické 
sklokeramické a indukční varné desky pozvedají ovládání 
na novou úroveň.

Dotykové ovládání DirectTouch

Indukční varná deska

Ukazatel zbytkového tepla 
OptiHeat

Displej TFT MaxiSight®

Časovač Eco – maximální  
využití tepla

Funkce Stop+Go – dočasné 
snížení varného výkonu

Funkce ProCook – oblasti 
s přednastavenými teplotami

Časoměr CountUp – měřič  
aktuální doby vaření

MaxiSense® Combi – flexibilní 
indukční zóny

Funkce pro varné desky

MaxiSense® – flexibilní indukční 
zóny

Dotykové ovládání

Automatické zapalování

Litinové podpěry 

Bezpečnostní termopojistka

Trojitý hřebenový hořák  
(Wok) 

Modulární systém CrystalLine 

Rozměry

Šířka 91 cm

Šířka 90 cm

Šířka 78 cm

Šířka 77 cm

Šířka 74 cm

Šířka 58 cm

Šířka 36 cm

Šířka 71 cm

Šířka 60 cm

Šířka 59 cm

Funkce Hob2Hood
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Funkce Bridge

Funkce ProFry

Funkce FlexiBridge

Funkce MaxiSense® Plus Funkce Flush Burner
FLUSH
BURNER
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Indukční technologie představuje nejrychlejší, 
nejbezpečnější a energeticky nejúčinnější způsob 
vaření na varné desce. Varná nádoba se zahřívá přímo 
a předehřívání není nutné. Indukční varné desky 
MaxiSense® navíc úžasně vypadají. Jejich elegantní, 
úhledný design perfektně doplní ty nejkrásnější 
kuchyně.

INDUKCE

Nic není rychlejší
Indukční technologie MaxiSense® 

představuje ten nejrychlejší způsob 
vaření. Obsah varné nádoby se začne 
vařit rychleji než na srovnatelném 
plynovém nebo konvenčním  
elektrickém vařiči.

Precizní síla
Teplo můžete přizpůsobovat 
a kontrolovat precizně a s extrémní 
citlivostí. Můžete nastavit skutečně 
intenzivní teplo nebo mírný ohřev, 
při kterém bez problémů rozpustíte 
čokoládu i přímo v rendlíku.

Extra bezpečný
Všechny indukční varné desky AEG jsou 
vybaveny funkcí rozpoznávání varné 
nádoby. Dokážou určit tvar a velikost 
varné nádoby, takže zajišťují, že se ohřívá 
pouze dno varné nádoby a okolní povrchy 
zůstanou bezpečně chladné na dotyk.

Indukční technologie 
Cívky vytvářejí magnetické pole, které 
se přizpůsobí velikosti a tvaru varné 
nádoby a zahřívá jen její dolní část. 
Okolní plochy zůstávají chladné.  
Na ohřev varné nádoby se využije až 
90 % spotřebované energie.

Tradiční způsoby ohřevu
Zde dochází k plýtvání vysokého podílu 
energie, protože se ohřívají i plochy  
v blízkosti varné zóny a okolní vzduch. 
Při používání plynové varné desky se 
na ohřev varné nádoby využije jen 55 % 
spotřebované energie.
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Varná deska je vybavena velkou senzorovou varnou 
oblastí FreeZone. S ní můžete položit hrnce a pánve, 
kam jen chcete; na jejich velikosti a tvaru nezáleží.

MAXISENSE®
 
COMBI

FreeZone: vařte, kde jen chcete
S naší extra velkou varnou oblastí 
FreeZone s rozměry 470 x 300 mm si 
můžete vychutnávat naprostou flexibilitu 
při vaření. 20 malých samonastavitelných 
cívek vám umožní položit až tři varné 
nádoby tam, kam chcete. A nezáleží na 
jejich velikosti ani tvaru.

Vařte, duste, ohřívejte
Vyspělá funkce ProCook dokáže 
na varné desce vytvořit takzvanou 
francouzskou zónu s předdefinovanými 
nastaveními: horká vpředu a teplá 
vzadu. Takže stačí varnou nádobu 
přesunout tak, aby se ohřívala při 
správné teplotě.

Dotykový barevný displej FullTouch
Zavádíme intuitivní interaktivní 
ovládání. Velký, plně dotykový barevný 
displej zobrazuje polohu každé varné 
nádoby a nastavený výkon a textová 
hlášení vám přinášejí snadnou navigaci 
a snadný přístup k doplňkovým funkcím, 
nastavením a pomocným nabídkám.
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Vyberte si ideální velikost až do 90 cm a těšte se 
z přizpůsobivých spotřebičů, které vám umožní vařit přesně 
podle vašich představ až na pěti varných zónách. Nová 
řada indukčních varných desek MaxiSense® Plus obsahuje 
nejvyspělejší a nejflexibilnější spotřebiče na trhu.

MAXISENSE®
 
PLUS

Objevte nejvyšší flexibilitu
MaxiSense® Plus s pěti varnými zónami 
vám umožní používat všechny možné 
varné nádoby: od malých pánviček až 
po obrovské hrnce.

Precizní dotykové ovládání 
Výkonový stupeň si můžete přizpůsobit 
okamžitě, jednoduše a přesně jedním 
dotykem.

4 zóny v 1
FlexiBridge představuje varnou plochu 
složenou ze čtyř segmentů a umožní 
vám používat jakékoliv varné nádoby.

VA
ŘEN

Í / VA
RN

É D
ESK

Y





61

Zažijte absolutní flexibilitu při vaření: okamžité teplo, 
precizní ovládání, praktické funkce a bezpečné 
používání. Naše široká řada indukčních varných 
desek MaxiSense® je ztělesněním špičkového výkonu 
a oceněného působivého designu. To vše proto, abyste 
měli chuť a inspiraci připravovat úžasná jídla znovu 
a znovu.

MAXISENSE®
 

Řada MaxiSight®

MaxiSight® je prvním plnobarevným 
displejem na varné desce v Evropě 
a poskytuje jasné a přehledné informace 
o každé varné zóně včetně funkcí 
časovače, teploty a indikace průběhu 
vaření.

Speciální funkce PureBlack
Ovladače a varné zóny jsou viditelné 
pouze tehdy, když je potřebujete. Pokud 
jsou vypnuty, uvidíte jen jednolitý černý, 
ničím nerušený povrch.

ProCook
Vytvoří tři varné oblasti na intenzivní 
a střední vaření nebo mírné přihřívání.  
Vy prostě přesuňte hrnec na 
požadovanou oblast a z prudkého varu 
je okamžitě jemné ohřívání.
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Indukční varné desky

Rozměry Š x H (mm): 780 x 520

Cena: 58 812 Kč platí pro Českou republiku
 2 192 € platí pro Slovensko

HKH81700FB

* prostor pro instalaci

Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: dotykové, velký, vyspělý barevný displej MaxiSight™, vpředu vpravo

Funkce:
 – flexibilní deska MaxiSense® Combi s velkou zónou FreeZone až na 3 hrnce/pánve,  
která se automaticky přizpůsobí nádobí

 – funkce ProCook rozdělí desku na oblasti s přednastavenými teplotami
 – funkce Split umožní nastavit dvě teploty pod jednou nádobou
 – indikace zbytkového tepla OptiHeat
 – detekce hrnců a pánví
 – indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
 – automatické rychlé zahřátí
 – blokování ovládání
 – dětská pojistka
 – zabezpečení desky: automatické vypnutí
 – zvukový signál
 – přičítací časoměr CountUp
 – časovač Eco Timer – využití zbytkového tepla
 – indikátory zbytkového tepla: TFT displej

Varné zóny: 
 – pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
 – pravá zadní: indukční, 2 300/3 700 W/210 mm
 – varná zóna FreeZone

Barva a provedení:  tmavě šedá, se zkosenými hranami
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Rozměry Š x H (mm): 910 x 520

Cena: 31 753 Kč platí pro Českou republiku
 1 180 € platí pro Slovensko

HK956970FB

* prostor pro instalaci

Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch vlevo, ve středu a vpravo vpředu

Funkce:
 – flexibilní deska MaxiSense® Plus
 – šéfkuchařský režim Chef rozdělí desku na tři varné oblasti
 – funkce Bridge spojuje dvě varné zóny v jednu
 – indikace zbytkového tepla OptiHeat
 – podsvícené ukazatele
 – detekce hrnců a pánví
 – indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
 – automatické rychlé zahřátí
 – funkce Stop+Go
 – blokování ovládání
 – dětská pojistka
 – zabezpečení desky: automatické vypnutí
 – zvukový signál
 – přičítací časoměr CountUp
 – časovač Eco Timer – využití zbytkového tepla

Varné zóny: 
 – levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/180 x 210 mm
 – levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/180 x 210 mm
 – střední přední: indukční, 2 300/3 200 W/180 x 210 mm
 – střední zadní: indukční, 2 300/3 200 W/180 x 210 mm
 – pravá přední: indukční, 2 300/3 200 W/180 x 210 mm
 – pravá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/180 x 210 mm

Vybavení: 
 – 6 varných zón  

Barva a provedení:  černá, se zkosenými hranami

Indukční varné desky



Indukční varné desky

Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, barevný 
displej MaxiSight™, ve středu vpředu

Funkce:
 – flexibilní deska MaxiSense®

 – indikace zbytkového tepla OptiHeat
 – detekce hrnců a pánví
 – indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
 – automatické rychlé zahřátí
 – funkce Stop+Go
 – blokování ovládání
 – dětská pojistka
 – zabezpečení desky: automatické vypnutí
 – zvukový signál
 – časové funkce
 – přičítací časoměr CountUp
 – časovač Eco Timer – využití zbytkového tepla

Varné zóny: 
 – levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
 – levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
 – pravá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
 – pravá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm

Barva a provedení: stříbrná

Rozměry Š x H (mm): 780 x 520

Cena: 30 576 Kč platí pro Českou republiku
 1 121 € platí pro Slovensko

HK894400FS

Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, barevný 
displej MaxiSight™, ve středu vpředu

Funkce:
 – flexibilní deska MaxiSense®

 – funkce Gril
 – indikace zbytkového tepla OptiHeat
 – detekce hrnců a pánví
 – indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
 – automatické rychlé zahřátí
 – funkce Stop+Go
 – blokování ovládání
 – dětská pojistka
 – zabezpečení desky: automatické vypnutí
 – zvukový signál
 – časové funkce
 – přičítací časoměr CountUp
 – časovač Eco Timer – využití zbytkového tepla

Varné zóny: 
 – levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
 – levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
 – pravá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
 – pravá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm

Barva a provedení:  tmavě šedá, se zkosenými hranami

Rozměry Š x H (mm): 780 x 520

Cena: 30 576 Kč platí pro Českou republiku
 1 121 € platí pro Slovensko

HK894400FG

* prostor pro instalaci * prostor pro instalaci
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Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 28 224 Kč platí pro Českou republiku
 1 027 € platí pro Slovensko

Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, barevný 
displej MaxiSight™, vpředu vpravo

Funkce:
 – flexibilní deska MaxiSense®

 – senzor ProFry pro perfektní smažení
 – funkce Bridge spojuje dvě varné zony v jednu
 – indikace zbytkového tepla OptiHeat
 – detekce hrnců a pánví
 – indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
 – automatické rychlé zahřátí
 – funkce Stop+Go
 – blokování ovládání
 – dětská pojistka
 – zabezpečení desky: automatické vypnutí
 – zvukový signál
 – přičítací časoměr CountUp
 – časovač Eco Timer – využití zbytkového tepla

Varné zóny: 
 – levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
 – levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
 – pravá: dvojokruhová | indukční, 1 800/2 800/ 
3 500/3 700 W/180/280 mm

Barva a provedení:  tmavě šedá, se zkosenými hranami

HK693320FG

* prostor pro instalaci

Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: kruhové dotykové posuvné DirectTouch, 
digitální ukazatel pro každou zónu, ve středu vpředu

Funkce:
 – flexibilní deska MaxiSense®

 – funkce Gril
 – indikace zbytkového tepla OptiHeat
 – podsvícené ukazatele
 – detekce hrnců a pánví
 – indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
 – automatické rychlé zahřátí
 – funkce Stop+Go
 – blokování ovládání
 – dětská pojistka
 – zabezpečení desky: automatické vypnutí
 – zvukový signál
 – časové funkce
 – přičítací časoměr CountUp
 – časovač Eco Timer – využití zbytkového tepla

Varné zóny: 
 – levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
 – levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
 – pravá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
 – pravá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenými hranami, čistý černý 
design PureBlack. Ovladače a varné zóny jsou viditelné, jen když 
je varná deska zapnutá. Jinak uvidíte jen jednolitý černý lesklý 
povrch.

Rozměry Š x H (mm): 780 x 520

Cena: 28 224 Kč platí pro Českou republiku
 1 051 € platí pro Slovensko

HK874400FB

* prostor pro instalaci



Indukční varné desky

Rozměry Š x H (mm): 710 x 520

Cena: 23 518 Kč platí pro Českou republiku
 874 € platí pro Slovensko

Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch,  
digitální ukazatel pro každou zónu, vlevo a vpravo

Funkce:
 – flexibilní deska MaxiSense®

 – technologie propojení varné desky s odsavačem Hob2Hood
 – indikace zbytkového tepla OptiHeat
 – podsvícené ukazatele
 – detekce hrnců a pánví
 – indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
 – automatické rychlé zahřátí
 – funkce Stop+Go
 – blokování ovládání
 – dětská pojistka
 – zabezpečení desky: automatické vypnutí
 – zvukový signál
 – časové funkce
 – přičítací časoměr CountUp
 – časovač Eco Timer – využití zbytkového tepla

Varné zóny: 
 – levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
 – levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
 – pravá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
 – pravá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm

Barva a provedení:  černá, se zkosenými hranami

HK764400FB

* prostor pro instalaci

Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch,  
ve středu vpředu

Funkce:
 – flexibilní deska MaxiSense®Plus
 – funkce FlexiBridge
 – funkce PowerSlide
 – technologie propojení varné desky s odsavačem Hob2Hood
 – indikace zbytkového tepla OptiHeat
 – detekce hrnců a pánví
 – indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
 – automatické rychlé zahřátí
 – funkce Stop+Go
 – blokování ovládání
 – dětská pojistka
 – zabezpečení desky: automatické vypnutí
 – zvukový signál
 – přičítací časoměr CountUp
 – časovač Eco Timer – využití zbytkového tepla

Varné zóny:
 – levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/220 mm
 – levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/220 mm
 – střední přední: indukční, 1 800/2 800/3 500/3 700 W 
/180/280 mm

 – pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
 – pravá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm

Vybavení:
 – 5 varných zón
 – extrémně jednoduchý koncept instalace OptiFix™

Barva a provedení:  černá, nerezový rámeček

Rozměry Š x H (mm): 896 x 516

Cena: 27 047 Kč platí pro Českou republiku
 1 004 € platí pro Slovensko

HKP95510XB

* prostor pro instalaci
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Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch,
digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:
 – flexibilní deska MaxiSense®Plus
 – funkce ProCook rozdělí desku na oblasti s přednastavenými 
teplotami

 – funkce FlexiBridge
 – technologie propojení varné desky s odsavačem Hob2Hood
 – indikace zbytkového tepla OptiHeat
 – detekce hrnců a pánví
 – indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
 – automatické rychlé zahřátí
 – podsvícené ukazatele
 – blokování ovládání
 – dětská pojistka
 – zabezpečení desky: automatické vypnutí
 – zvukový signál
 – přičítací časoměr CountUp
 – časovač Eco Timer – využití zbytkového tepla
 – časové funkce

Varné zóny:
 – levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/220 mm
 – levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/220 mm
 – střední zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
 – pravá přední: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm

Barva a provedení:  černá, nerezový rámeček

Rozměry Š x H (mm): 766 x 516

Cena: 21 165 Kč platí pro Českou republiku
 792 € platí pro Slovensko

HKP85410XB

Rozměry Š x H (mm): 780 x 520

Cena: 22 341 Kč platí pro Českou republiku
 839 € platí pro Slovensko

Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální 
ukazatel pro každou zónu, ve středu vpředu

Funkce:
 – senzor ProFry pro perfektní smažení
 – technologie propojení varné desky s odsavačem Hob2Hood
 – podsvícené ukazatele
 – indikace zbytkového tepla OptiHeat
 – detekce hrnců a pánví
 – indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
 – automatické rychlé zahřátí
 – funkce Stop+Go
 – blokování ovládání
 – dětská pojistka
 – zabezpečení desky: automatické vypnutí
 – zvukový signál
 – časové funkce
 – přičítací časoměr CountUp
 – časovač Eco Timer – využití zbytkového tepla

Varné zóny: 
 – levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
 – levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
 – pravá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
 – pravá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm

Barva a provedení:  černá, se zkosenými hranami

HKM85411FB

* prostor pro instalaci * prostor pro instalaci



Indukční varné desky

Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: dotykové
digitální ukazatel pro každou zónu, vlevo a vpravo

Funkce:
 – flexibilní deska MaxiSense®

 – indikace zbytkového tepla OptiHeat
 – funkce Bridge spojuje dvě varné zóny v jednu
 – detekce hrnců a pánví
 – indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
 – automatické rychlé zahřátí
 – podsvícené ukazatele
 – funkce Stop+Go
 – blokování ovládání
 – dětská pojistka
 – zabezpečení desky: automatické vypnutí
 – zvukový signál
 – přičítací časoměr CountUp
 – časovač Eco Timer – využití zbytkového tepla
 – časové funkce

Varné zóny:
 – levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
 – levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
 – pravá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
 – pravá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm

Barva a provedení: čistý černý design PureBlack, se zkosenými 
hranami. Ovladače a varné zóny jsou viditelné, jen když je varná 
deska zapnutá. Jinak uvidíte jen jednolitý černý lesklý povrch.

Rozměry Š x H (mm): 710 x 520

Cena: 19 988 Kč platí pro Českou republiku
 745 € platí pro Slovensko

HK774400FB

* prostor pro instalaci

Rozměry Š x H (mm): 576 x 516

Cena: 19 988 Kč platí pro Českou republiku
 745 € platí pro Slovensko

Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální 
ukazatel pro každou zónu, ve středu vpředu

Funkce:
 – flexibilní deska MaxiSense®

 – funkce Bridge spojuje dvě varné zóny v jednu
 – indikace zbytkového tepla OptiHeat
 – podsvícené ukazatele
 – detekce hrnců a pánví
 – indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
 – automatické rychlé zahřátí
 – funkce Stop+Go
 – blokování ovládání
 – dětská pojistka
 – zabezpečení desky: automatické vypnutí
 – zvukový signál
 – časové funkce
 – přičítací časoměr CountUp
 – časovač Eco Timer – využití zbytkového tepla

Varné zóny: 
 – levá přední: indukční, 1 800/2 600 W/180 mm
 – levá zadní: indukční, 1 800/2 600 W/180 mm
 – pravá přední: indukční, 1 800/2 600 W/180 mm
 – pravá zadní: indukční, 1 800/2 600 W/180 mm

Barva a provedení:  černá, nerezový rámeček

HK654400XB

* prostor pro instalaci
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Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 17 635 Kč platí pro Českou republiku
 663 € platí pro Slovensko

Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch,  
digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:
 – technologie propojení varné desky s odsavačem Hob2Hood
 – indikace zbytkového tepla OptiHeat
 – podsvícené ukazatele
 – detekce hrnců a pánví
 – indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
 – automatické rychlé zahřátí
 – funkce Stop+Go
 – blokování ovládání
 – dětská pojistka
 – zabezpečení desky: automatické vypnutí
 – zvukový signál
 – časové funkce
 – přičítací časoměr CountUp
 – časovač Eco Timer – využití zbytkového tepla

Varné zóny: 
 – levá přední: indukční, 2 300/3 700 W/210 mm
 – levá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm
 – pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
 – pravá zadní: oválná pro pečení ryb | indukční, 2 300/3 200 W/ 
170 x 265 mm

Vybavení: 
 – univerzální zóna pro speciální nádobí 

Barva a provedení:  černá, se zkosenými hranami

HK6542H1FB

* prostor pro instalaci
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Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch,
digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:
 – flexibilní deska MaxiSense®Plus
 – funkce ProCook rozdělí desku na oblasti s přednastavenými 
teplotami

 – funkce FlexiBridge
 – technologie propojení varné desky s odsavačem Hob2Hood
 – indikace zbytkového tepla OptiHeat
 – detekce hrnců a pánví
 – indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
 – automatické rychlé zahřátí
 – podsvícené ukazatele
 – blokování ovládání
 – dětská pojistka
 – zabezpečení desky: automatické vypnutí
 – zvukový signál
 – přičítací časoměr CountUp
 – časovač Eco Timer – využití zbytkového tepla
 – časové funkce

Varné zóny:
 – levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/220 mm
 – levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/220 mm
 – pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
 – pravá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenými hranami

Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 19 988 Kč platí pro Českou republiku
 745 € platí pro Slovensko

HKP65410FB

* prostor pro instalaci



Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální 
ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:
 – technologie propojení varné desky s odsavačem Hob2Hood
 – indikace zbytkového tepla OptiHeat
 – podsvícené ukazatele
 – detekce hrnců a pánví
 – indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
 – automatické rychlé zahřátí
 – funkce Stop+Go
 – blokování ovládání
 – dětská pojistka
 – zabezpečení desky: automatické vypnutí
 – zvukový signál
 – časové funkce
 – přičítací časoměr CountUp
 – časovač Eco Timer – využití zbytkového tepla

Varné zóny: 
 – levá přední: indukční, 2 300/3 700 W/210 mm
 – levá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm
 – pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
 – pravá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm

Barva a provedení:  černá, nerezový rámeček

Rozměry Š x H (mm): 576 x 516

Cena: 16 459 Kč platí pro Českou republiku
 616 € platí pro Slovensko

HK6542H0XB

* prostor pro instalaci

Indukční varné desky

Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch,  
digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:
 – flexibilní deska MaxiSense®

 – technologie propojení varné desky s odsavačem Hob2Hood
 – funkce Bridge spojuje dvě varné zóny v jednu
 – indikace zbytkového tepla OptiHeat
 – podsvícené ukazatele
 – detekce hrnců a pánví
 – indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
 – automatické rychlé zahřátí Automax
 – funkce Stop+Go
 – blokování ovládání
 – dětská pojistka
 – zabezpečení desky: automatické vypnutí
 – zvukový signál
 – přičítací časoměr CountUp
 – časovač Eco Timer – využití zbytkového tepla

Varné zóny: 
 – levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
 – levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
 – střední přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
 – pravá zadní: indukční, 2 300/3 600 W/240 mm

Barva a provedení:  černá, se zkosenými hranami

Rozměry Š x H (mm): 710 x 520

Cena: 17 635 Kč platí pro Českou republiku
 663 € platí pro Slovensko

HK754400FB

* prostor pro instalaci
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Typ varné desky: kombinace sálavých a indukčních zón

Typ a pozice ovládání: dotykové, digitální ukazatel pro každou 
zónu, vpředu vpravo

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

Varné zóny: 
 – levá přední: indukční, 2 300/3 700 W/210 mm
 – levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W/145 mm
 – pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
 – pravá zadní: dvojokruhová oválná | Hilight s rychlým zahříváním, 
1 500/2 400 W/170 x 265 mm

Vybavení: 
 – oválná zóna

Barva a provedení:  černá, nerezový rámeček

Rozměry Š x H (mm): 576 x 516

Cena: 11 753 Kč platí pro Českou republiku
 439 € platí pro Slovensko

HK634150XB

* prostor pro instalaci

Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: dotykové, vpředu vpravo

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

Varné zóny: 
 – levá přední: indukční, 2 300/3 700 W/210 mm
 – levá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm
 – pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
 – pravá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm

Barva a provedení:  černá, nerezový rámeček

Rozměry Š x H (mm): 576 x 516

Cena: 15 282 Kč platí pro Českou republiku
 569 € platí pro Slovensko

HK634200XB

* prostor pro instalaci



Elektrické varné desky

Rozměry Š x H (mm): 896 x 516

Cena: 18 459 Kč platí pro Českou republiku
 686 € platí pro Slovensko

Typ varné desky: elektrická sklokeramická

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch,  
ve středu vpředu

Funkce:
 – indikace zbytkového tepla OptiHeat
 – podsvícené ukazatele
 – automatické rychlé zahřátí
 – funkce Stop+Go
 – blokování ovládání
 – dětská pojistka
 – zabezpečení desky: automatické vypnutí
 – zvukový signál
 – časové funkce
 – přičítací časoměr CountUp
 – časovač Eco Timer – využití zbytkového tepla

Varné zóny: 
 – levá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 800 W/180 mm
 – levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W/145 mm
 – střední zadní: Hilight s rychlým zahříváním | Paella | trojokruhová, 
1 050/1 950/2 700 W/145/210/270 mm

 – pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 800 W/180 mm
 – pravá zadní: dvojokruhová oválná | Hilight s rychlým zahříváním, 
1 400/2 200 W/170 x 265 mm

Vybavení: 
 – mimořádně široká varná deska s profesionálním rozvržením 
a zónou Paella

Barva a provedení:  černá, nerezový rámeček

HK955070XB

* prostor pro instalaci

Typ varné desky: elektrická sklokeramická

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch,  
ve středu vpředu

Funkce:
 – indikace zbytkového tepla OptiHeat
 – podsvícené ukazatele
 – automatické rychlé zahřátí
 – funkce Stop+Go
 – blokování ovládání
 – dětská pojistka
 – zabezpečení desky: automatické vypnutí
 – zvukový signál
 – časové funkce
 – přičítací časoměr CountUp
 – časovač Eco Timer – využití zbytkového tepla

Varné zóny: 
 – levá přední: dvojokruhová | Hilight s rychlým zahříváním, 
700/1700 W/120/180 mm

 – levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W/145 mm
 – střední zadní: Hilight s rychlým zahříváním | Paella | trojokruhová, 
1 050/1 950/2 700 W/145/210/270 mm

 – pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním | dvojokruhová 
oválná, 1 400/2 200 W/170 x 265 mm

Vybavení: 
 – dvojokruhová, trojokruhová a oválná zóna

Barva a provedení:  černá, se zkosenými hranami

Rozměry Š x H (mm): 780 x 520

Cena: 16 929 Kč platí pro Českou republiku
 639 € platí pro Slovensko

HK854080FB

* prostor pro instalaci
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Elektrické varné desky

Typ varné desky: elektrická sklokeramická

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch,  
digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:
 – indikace zbytkového tepla OptiHeat
 – podsvícené ukazatele
 – automatické rychlé zahřátí
 – funkce Stop+Go
 – blokování ovládání
 – dětská pojistka
 – zabezpečení desky: automatické vypnutí
 – zvukový signál
 – časové funkce
 – přičítací časoměr CountUp
 – časovač Eco Timer – využití zbytkového tepla

Varné zóny: 
 – levá přední: trojokruhová | Hilight s rychlým zahříváním,  
800/1 600/2 300 W/120/175/210 mm

 – levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W/145 mm
 – pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W/145 mm
 – pravá zadní: dvojokruhová oválná | Hilight s rychlým zahříváním, 
1 500/2 400 W/170 x 265 mm

Vybavení: 
 – trojokruhová a oválná zóna

Barva a provedení:  černá, se zkosenými hranami

Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 11 165 Kč platí pro Českou republiku
 416 € platí pro Slovensko

HK654070FB

* prostor pro instalaci

Typ varné desky: elektrická sklokeramická

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch,  
digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:
 – indikace zbytkového tepla OptiHeat
 – podsvícené ukazatele
 – automatické rychlé zahřátí
 – funkce Stop+Go
 – blokování ovládání
 – dětská pojistka
 – zabezpečení desky: automatické vypnutí
 – zvukový signál
 – časové funkce
 – přičítací časoměr CountUp
 – časovač Eco Timer – využití zbytkového tepla

Varné zóny: 
 – levá přední: trojokruhová | Hilight s rychlým zahříváním,  
800/1 600/2 300 W/120/175/210 mm

 – levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W/145 mm
 – pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W/145 mm
 – pravá zadní: dvojokruhová oválná | Hilight s rychlým zahříváním, 
1 500/2 400 W/170 x 265 mm

Vybavení: 
 – trojokruhová a oválná zóna

Barva a provedení:  černá, nerezový rámeček

Rozměry Š x H (mm): 576 x 516

Cena: 11 165 Kč platí pro Českou republiku
 416 € platí pro Slovensko

HK654070XB

* prostor pro instalaci



Elektrické varné desky

Rozměry Š x H (mm): 576 x 516

Cena: 9 047 Kč platí pro Českou republiku
 345 € platí pro Slovensko

Typ varné desky: elektrická sklokeramická

Typ a pozice ovládání: dotykové, digitální ukazatel pro každou 
zónu, vpředu vpravo

Funkce:
 – podsvícené ukazatele
 – automatické rychlé zahřátí Automax
 – funkce Stop+Go
 – blokování ovládání
 – dětská pojistka
 – zabezpečení desky: automatické vypnutí
 – zvukový signál
 – časové funkce
 – indikátory zbytkového tepla: 7 segmentů

Varné zóny: 
 – levá přední: dvojokruhová | Hilight s rychlým zahříváním,  
750/2 200 W/120/210 mm

 – levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W/145 mm
 – pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W/145 mm
 – pravá zadní: dvojokruhová | Hilight s rychlým zahříváním, 
700/1700 W/120/180 mm

Vybavení: 
 – extrémně jednoduchý koncept instalace OptiFix™

Barva a provedení:  černá, nerezový rámeček

HK634021XB

* prostor pro instalaci

Rozměry Š x H (mm): 580 x 510

Cena: 11 165 Kč platí pro Českou republiku
 427 € platí pro Slovensko

Typ varné desky: elektrická sklokeramická

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch,  
digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:
 – indikace zbytkového tepla OptiHeat
 – podsvícené ukazatele
 – automatické rychlé zahřátí
 – funkce Stop+Go
 – blokování ovládání
 – dětská pojistka
 – zabezpečení desky: automatické vypnutí
 – zvukový signál
 – časové funkce
 – přičítací časoměr CountUp
 – časovač Eco Timer – využití zbytkového tepla

Varné zóny: 
 – levá přední: trojokruhová | Hilight s rychlým zahříváním,  
800/1 600/2 300 W/120/175/210 mm

 – levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W/145 mm
 – pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W/145 mm
 – pravá zadní: dvojokruhová oválná | Hilight s rychlým zahříváním, 
1 500/2 400 W/170 x 265 mm

Vybavení: 
 – trojokruhová a oválná zóna

Barva a provedení: černá, bez rámečku,  
plně integrovatelná do pracovní desky

HK654070IB

* prostor pro instalaci
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Naše plynové varné desky se stanou ohniskem vaší 
kuchyně. Poskytují okamžité teplo a umožňují úsporné  
a precizní ovládání.

PLYN

Plyn na skle
Ultimativní designový jazyk. 
Stylové litinové podstavce varných 
nádob zkombinované s elegantní 
sklokeramikou ztělesňují všestrannost 
a preciznost plynových varných desek.

Perfektní integrace SemiFlush
Naše varné desky zvané plyn na skle 
s instalací SemiFlush se zdají jakoby 
zapuštěné do pracovní desky a dodají 
vaší kuchyni nádech elegance.

Špičkový rám OptiFit® 
Nový rám OptiFit® z kvalitní nerezavějící 
oceli umožňuje snadnou instalaci a navíc 
chrání skleněný povrch spotřebiče.
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FLUSH
BURNER

Plynové varné desky

Typ varné desky: plyn na skle

Typ a pozice ovládání:  otočné knoflíky, ve středu vpředu

Funkce:
 – integrované elektrické zapalování ovladačem
 – bezpečnostní termopojistka

Varné zóny: 
 – levá přední: malý hořák, 1 000 W/85 | 5 mm
 – levá zadní: střední hořák, 2 000 W/107 | 5 mm
 – střední zadní: velký hořák, 2 900 W/128 | 5 mm
 – pravá přední: malý hořák, 1 000 W/85 | 5 mm
 – pravá zadní: střední hořák, 2 000 W/107 | 5 mm

Vybavení: 
 – 5 litinových podpěr
 – hořáky Flush Burner
 – jednoduché čištění rozptylovače plamene

Barva a provedení:  černá, zarovnané hořáky

Rozměry Š x H (mm): 740 x 510

Cena: 18 812 Kč platí pro Českou republiku
 705 € platí pro Slovensko

HG795840NB

Typ varné desky: plyn na skle

Typ a pozice ovládání:  otočné knoflíky, ve středu vpředu

Funkce:
 – integrované elektrické zapalování ovladačem
 – bezpečnostní termopojistka

Varné zóny: 
 – levá přední: malý hořák, 1 000 W/85 | 5 mm
 – levá zadní: velký hořák, 2 900 W/128 | 5 mm
 – pravá přední: střední hořák, 2 000 W/107 | 5 mm
 – pravá zadní: střední hořák, 2 000 W/107 | 5 mm

Vybavení: 
 – 4 litinové podpěry
 – hořáky Flush Burner
 – jednoduché čištění rozptylovače plamene

Barva a provedení:  černá, zarovnané hořáky

Rozměry Š x H (mm): 595 x 520

Cena: 15 282 Kč platí pro Českou republiku
 575 € platí pro Slovensko

HG694840NB

FLUSH
BURNER
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Typ varné desky: plyn na skle

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, elektronický indikátor 
LED pro nastavení plamene, ve středu vpředu

Funkce:
 – integrované elektrické zapalování ovladačem
 – bezpečnostní termopojistka

Varné zóny: 
 – levá přední: malý hořák, 1 000 W/54 mm
 – levá zadní: velký hořák, 2 900 W/100 mm
 – pravá přední: střední hořák, 1 900 W/70 mm
 – pravá zadní: střední hořák, 1 900 W/70 mm

Vybavení: 
 – 2 extra stabilní litinové podpěry
 – souprava pro připojení k plynu

Barva a provedení:  černá

Rozměry Š x H (mm): 590 x 523

Cena: 11 518 Kč platí pro Českou republiku
 422 € platí pro Slovensko

HG694340NB
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Typ varné desky: plyn na skle

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, ve středu vpředu

Funkce:
 – integrované elektrické zapalování ovladačem
 – bezpečnostní termopojistka
 – možnost intenzivního vaření ve woku

Varné zóny:
 – levá přední: Mariane | trojitý velký hořák, 3 800 W/122 mm
 – levá zadní: Mariane | střední hořák, 1 900 W/70 mm
 – pravá přední: Mariane | malý hořák, 1 000 W/54 mm
 – pravá zadní: Mariane | střední hořák, 1 900 W/70 mm

Vybavení:
 – 4 litinové podpěry
 – souprava pro připojení k plynu
 – trojkruhový hořák

Barva a provedení: černá, rámeček OptiFit Frame™,
design UltraFlat

Rozměry Š x H (mm): 576 x 516

Cena: 11 518 Kč platí pro Českou republiku
 434 € platí pro Slovensko

HG694550XB



Typ varné desky: plynová

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpředu vpravo

Funkce:
 – integrované elektrické zapalování ovladačem
 – bezpečnostní termopojistka

Varné zóny:
 – levá přední: trojitý velký hořák, 4 000 W/122 mm
 – levá zadní: střední hořák, 2 000 W/70 mm
 – pravá přední: malý hořák, 1 000 W/54 mm
 – pravá zadní: střední hořák, 2 000 W/70 mm

Vybavení:
 – 2 litinové podpěry
 – souprava pro připojení k plynu
 – trojkruhový hořák

Barva a provedení: nerez, design UltraFlat

Rozměry Š x H (mm): 595 x 525

Cena: 9 753 Kč platí pro Českou republiku
 364 € platí pro Slovensko

HG654421UM

Plynové varné desky

Typ varné desky: plynová

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpředu vpravo

Funkce:
 – integrované elektrické zapalování ovladačem
 – bezpečnostní termopojistka
 – možnost intenzivního vaření ve woku

Varné zóny:
 – levá přední: Mariane | trojitý velký hořák, 4 000 W/122 mm
 – levá zadní: Mariane | střední hořák, 2 000 W/70 mm
 – pravá přední: Mariane | malý hořák, 1 000 W/54 mm
 – pravá zadní: Mariane | střední hořák, 2 000 W/70 mm

Vybavení:
 – 2 litinové podpěry
 – souprava pro připojení k plynu
 – trojkruhový hořák

Barva a provedení: nerez

Rozměry Š x H (mm): 595 x 510

Cena: 6 459 Kč platí pro Českou republiku
 234 € platí pro Slovensko

HG654550SM
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Řada CrystalLine vám umožní vybudovat si profesionální 
kuchyňské prostředí přesně podle vašich představ.  
K dispozici máte kromě standardních možností 
i indukční wok, plynovou varnou desku, a dokonce gril 
Teppanyaki.

CRYSTALLINE

Moduly CrystalLine:
1 plyn na skle
2 indukční varné desky
3 sklokeramika
4 indukční wok

1

3

2

4

VA
ŘEN

Í / VA
RN

É D
ESK

Y



Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch,
digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu

Funkce:
 – funkce spojení zón Bridge
 – indikace zbytkového tepla OptiHeat
 – podsvícené ukazatele
 – detekce hrnců a pánví
 – indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
 – automatické rychlé zahřátí
 – funkce Stop+Go
 – blokování ovládání
 – dětská pojistka
 – zabezpečení desky: automatické vypnutí
 – blokování ovládání
 – dětská pojistka
 – zvukový signál
 – přičítací časoměr CountUp
 – časovač Eco
 – časovač

Varné zóny:
 – zóna pro vaření ryb | indukční, 2 300/3 200 W/170 x 265 mm 
(vpředu)

 – zóna na ryby | indukční, 2 300/3 200 W/170 x 265 mm (vzadu)

Barva a provedení: černá, bez rámečku, modulární systém

Rozměry Š x H (mm): 360 x 520Rozměry Š x H (mm): 360 x 520

Cena: 19 400 Kč platí pro Českou republiku
 721 € platí pro Slovensko

Cena: 39 988 Kč platí pro Českou republiku
 1 486 € platí pro Slovensko

Modulární systém CrystalLine

Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch,
digitální ukazatel, vpravo

Funkce:
 – možnost intenzivního vaření ve woku
 – indikace zbytkového tepla OptiHeat
 – podsvícené ukazatele
 – detekce hrnců a pánví
 – indukční zóna s funkcí zvýšení výkonu
 – funkce Stop+Go
 – blokování ovládání
 – dětská pojistka
 – zabezpečení desky: automatické vypnutí
 – zvukový signál
 – přičítací časoměr CountUp
 – časovač Eco
 – časovač

Varné zóny:
 – indukční, 2 300 W/3 200 W/300 mm

Výbava:
 – pánev wok

Barva a provedení: černá, bez rámečku, modulární systém

HC451501EB HC452401EB

* prostor pro instalaci
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Typ varné desky: elektrická sklokeramická

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch,
digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu

Funkce:
 – indikace zbytkového tepla OptiHeat
 – podsvícené ukazatele
 – automatické rychlé zahřátí
 – funkce Stop+Go
 – blokování ovládání
 – dětská pojistka
 – zabezpečení desky: automatické vypnutí
 – zvukový signál
 – přičítací časoměr CountUp
 – časovač Eco
 – časovač

Varné zóny:
 – Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W/145 mm (vpředu)
 – Hilight s rychlým zahříváním | trojokruhová, 800/1 600/2 300 
W/120/175/210 mm

Barva a provedení: černá, bez rámečku, modulární systém

Rozměry Š x H (mm): 360 x 520

Cena: 14 929 Kč platí pro Českou republiku
 545 € platí pro Slovensko

HC452021EB

* prostor pro instalaci
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V našich odsavačích nové kolekce se sklo snoubí 
s nerezem v precizně vyvážené kompozici perfektně 
sladěné se zbytkem kuchyně.

ODSAVAČE PAR
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R

Hob2Hood: varná deska a odsavač 
komunikují
Varná deska automaticky zapne 
osvětlení odsavače a reguluje výkon 
odsávání za vás, aby ovzduší v kuchyni 
zůstalo svěží a abyste se vy mohli 
zaměřit na vaření. 

Osvětlení LED
Jaké světlo potřebujete? Jasné 
ostré nebo jemné a měkké? Stačí 
dotyk vašeho prstu a osvětlení LED 
se stmívačem se přizpůsobí vašim 
potřebám.

Displej DirectTouch 
Skleněný dotykový displej umožňuje 
okamžité nastavení a ovládání konečky 
prstů. 

Vítěz ocenění za design 
iFdesignaward 2013 
Naše odsavače získaly uznání za 
výjimečný úspěch v oblasti designu 
v podobě ocenění iF. Výrobky 
hodnotí mezinárodní porota 
složená z renomovaných odborníků 
a designérů.

Odtah vzduchu

Vnitřní cirkulace vzduchu

Dotykové ovládání

Funkce pro odsavače Rozměry

Šířka 90 cm

Šířka 60 cm

Šířka 55 cm

Funkce Hob2Hood Funkce Breeze



Odsavače par

Typ odsavače: ostrůvkový, šířka 90 cm

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle, 
možnost dálkového ovládání (není přiloženo)

Počet rychlostí: 3 + intenzivní

Výkon:  intenzivní režim: 713 m3/h 
max./min. 384/288 m3/h

Hlučnost:  max./min. 69/51 dB(A) 
intenzivní režim: 73 dB(A)

Osvětlení: LED, 4x

Funkce:
 – možnost nastavení recirkulace vzduchu
 – indikace znečištění tukového filtru
 – indikace znečištění uhlíkového filtru

Typ uhlíkového filtru: type 15

Barva: nerez

X79464MI1

Typ odsavače: komínový, šířka 90 cm

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání s LCD
displejem na skle, možnost dálkového ovládání (není přiloženo)

Počet rychlostí: 2 + 2 intenzivní

Výkon:  intenzivní režim: 740 m3/h 
max./min. 445/310 m3/h

Hlučnost:  max./min. 52/46 dB(A) 
intenzivní režim: 63 dB(A)

Osvětlení: stmívatelné LED, 2x

Funkce:
funkce Hob2Hood
 – obvodové odsávání
 – možnost nastavení recirkulace vzduchu
 – indikace znečištění tukového filtru
 – indikace znečištění uhlíkového filtru
 – včetně uhlíkového filtru

Výbava: k dokoupení komínek K2000X

Typ uhlíkového filtru: EFF62, opakovaně použitelný

Barva: nerez 

X89474MV01

Rozměry V x Š x H (mm): 898 x 392

Cena: 29 400 Kč platí pro Českou republiku
 1 094 € platí pro Slovensko

Rozměry V x Š x H (mm): 620 x 898 x 609

Cena: 23 518 Kč platí pro Českou republiku
 882 € platí pro Slovensko
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Typ odsavače: komínový, šířka 60 cm

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání s LCD 
displejem na skle, možnost dálkového ovládání (není přiloženo)

Počet rychlostí: 3 + intenzivní

Výkon:  intenzivní režim: 530 m3/h 
max./min. 470/240 m3/h

Hlučnost:  max./min. 68/46 dB(A) 
intenzivní režim: 66 dB(A)

Osvětlení: LED, 2x

Funkce:
možnost nastavení recirkulace vzduchu
 – indikace znečištění tukového filtru
 – indikace znečištění uhlíkového filtru
 – včetně uhlíkového filtru

Typ uhlíkového filtru: EFF72

Barva: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 790 x 598 x 470

X66453MD10

Cena: 19 753 Kč platí pro Českou republiku
 741 € platí pro Slovensko

Typ odsavače: komínový, šířka 90 cm

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání s LCD 
displejem na skle, možnost dálkového ovládání (není přiloženo)

Počet rychlostí: 3 + intenzivní

Výkon:  intenzivní režim: 510 m3/h 
max./min. 480/275 m3/h

Hlučnost:  max./min. 68/57 dB(A) 
intenzivní režim: 70 dB(A)

Osvětlení: LED, 2x

Funkce:
 – funkce Hob2Hood
 – možnost nastavení recirkulace vzduchu
 – indikace znečištění tukového filtru
 – indikace znečištění uhlíkového filtru
 – včetně uhlíkového filtru

Typ uhlíkového filtru: EFF72

Barva: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 790 x 898 x 470

Cena: 21 165 Kč platí pro Českou republiku
 788 € platí pro Slovensko

X69454MD10



Odsavače par

Typ odsavače: komínový, šířka 80 cm

Způsob ovládání: tlačítka

Počet rychlostí: 3 

Výkon: max./min. 647/256 m3/h

Hlučnost: max./min. 67/47 dB(A)

Osvětlení: halogenové bodové, 2x

Funkce:
obvodové odsávání
 – možnost nastavení recirkulace vzduchu

Výbava: k dokoupení komínek K5010M

Typ uhlíkového filtru: type 57

Barva: černá

X68165BV10

Rozměry V x Š x H (mm): 800 x 339

Cena: 18 812 Kč platí pro Českou republiku
 706 € platí pro Slovensko

Typ odsavače: komínový, šířka 90 cm

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle, 
možnost dálkového ovládání (není přiloženo)

Počet rychlostí: 3 + intenzivní

Výkon:  intenzivní režim: 713 m3/h 
max./min. 384/288 m3/h

Hlučnost:  max./min. 69/51 dB(A) 
intenzivní režim: 73 dB(A)

Osvětlení: LED, 2x

Funkce:
možnost nastavení recirkulace vzduchu
 – indikace znečištění tukového filtru
 – indikace znečištění uhlíkového filtru

Typ uhlíkového filtru: type 15

Barva: nerez

X79464MK1

Rozměry V x Š x H (mm): 620 x 898 x 455,5

Cena: 14 106 Kč platí pro Českou republiku
 529 € platí pro Slovensko
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Typ odsavače: komínový, šířka 90 cm

Způsob ovládání: elektronická tlačítka

Počet rychlostí: 2 + 2 intenzivní

Výkon:  intenzivní režim: 625 m3/h 
max./min. 352/256 m3/h

Hlučnost:  max./min. 56/49 dB(A) 
intenzivní režim: 69 dB(A)

Osvětlení: LED, 2x

Funkce:
funkce Hob2Hood
 – funkce Breeze
 – možnost nastavení recirkulace vzduchu
 – indikace znečištění tukového filtru
 – indikace znečištění uhlíkového filtru

Typ uhlíkového filtru: type 15, opakovaně použitelný

Barva: nerez

X69264MD1

Typ odsavače: komínový, šířka 60 cm

Způsob ovládání: elektronická tlačítka

Počet rychlostí: 2 + 2 intenzivní

Výkon:  intenzivní režim: 625 m3/h 
max./min. 352/256 m3/h

Hlučnost:  max./min. 56/49 dB(A) 
intenzivní režim: 69 dB(A)

Osvětlení: LED, 2x

Funkce:
funkce Hob2Hood
 – funkce Breeze
 – možnost nastavení recirkulace vzduchu
 – indikace znečištění tukového filtru
 – indikace znečištění uhlíkového filtru

Typ uhlíkového filtru: type 15, opakovaně použitelný

Barva: nerez

X66264MD1

Rozměry V x Š x H (mm): 645 x 598 x 500

Cena: 11 753 Kč platí pro Českou republiku
 435 € platí pro Slovensko

Rozměry V x Š x H (mm): 645 x 898 x 500

Cena: 12 929 Kč platí pro Českou republiku
 482 € platí pro Slovensko



Odsavače par

Typ odsavače: výsuvný, šířka 90 cm

Způsob ovládání: tlačítka

Počet rychlostí: 3

Výkon: max./min. 603/224 m3/h

Hlučnost: max./min. 66/48 dB(A)

Osvětlení: LED, 2x

Funkce:
možnost nastavení recirkulace vzduchu

Typ uhlíkového filtru: type 60

Barva: šedá

X69164MP2

Rozměry V x Š x H (mm): 898 x 280

Cena: 7 635 Kč platí pro Českou republiku
 282 € platí pro Slovensko

Typ odsavače: výsuvný, šířka 60 cm

Způsob ovládání: tlačítka

Počet rychlostí: 3

Výkon: max./min. 603/224 m3/h

Hlučnost: max./min. 66/48 dB(A)

Osvětlení: LED, 2x

Funkce:
možnost nastavení recirkulace vzduchu

Výbava: k dokoupení čelní lišta BF-6070 

Typ uhlíkového filtru: type 60

Barva: šedá

X66164MP1

Rozměry V x Š x H (mm): 598 x 280

Cena: 7 047 Kč platí pro Českou republiku
 259 € platí pro Slovensko
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Typ odsavače: pro individuálně vytvořený komín, šířka 55 cm

Způsob ovládání: elektronický posuvný ovladač pro kontinuální 
ovládání

Počet rychlostí: 2 motory, kontinuální nastavení

Výkon:  max./min. 352/165 m3/h

Hlučnost:  max./min. 71/53 dB(A)

Osvětlení: žárovka, 1x

Funkce:
možnost nastavení recirkulace vzduchu

Typ uhlíkového filtru: type 150

Barva: šedá

Rozměry V x Š x H (mm): 142 x 548 x 302

Cena: 4 694 Kč platí pro Českou republiku
 176 € platí pro Slovensko

AACH020D000005

DL6250-ML

minimální vzdálenost

Typ odsavače: tradiční, šířka 60 cm

Způsob ovládání:  knoflíková tlačítka pro 3 rychlosti

Počet rychlostí: 3

Výkon:  max./min. 280/170 m3/h

Hlučnost:  max./min. 65/54 dB(A)

Osvětlení: halogenová žárovka, 2x

Funkce:
možnost nastavení recirkulace vzduchu

Typ uhlíkového filtru: type 48

Barva: nerez

Rozměry Š x H (mm): 560 x 310

Cena: 3 988 Kč platí pro Českou republiku
 153 € platí pro Slovensko

DU4361-M

AACH050D000001

600 mm od elektrického sporáku
650 mm od plynového sporáku
700 mm od kamen na uhlí a olej
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Chlazení

1 Kombinované chladničky 100
2 Chladničky 105
3 Mrazničky 107

CHLAZENÍ

Při současném hektickém životním tempu  
už nemáme čas každý den nakupovat.  
S našimi spotřebiči ProFresh Plus vybavenými 
technologií TwinTech™ si však můžete dopřát 
čerstvé potraviny každý den. Postarají se 
o to, aby potraviny vydržely déle čerstvé 
a aby lépe vypadaly i lépe chutnaly.
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97

CHLAZENÍ

Chladničky a mrazničky AEG jsou synonymem vynikající 
energetické účinnosti. Mezi množstvím vestavných 
modelů si určitě najdete takovou kombinaci chladničky 
a mrazničky, která bude přesně vyhovovat vašim 
potřebám.
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NoFrost – automatické 
rozmrazování v mrazničce

Funkce Dovolená

Technologie chlazení 
mrazničky: LowFrost

Vizuální a akustický alarm

Coolmatic – funkce intenzivního 
chlazení

LED osvětlení

Frostmatic – funkce 
rychlozmrazování

LCD displej

Funkce

Hlučnost (dB(A)): 34

Hlučnost (dB(A)): 35

Hlučnost (dB(A)): 36

Hlučnost (dB(A)): 37

Hlučnost (dB(A)): 38

Hlučnost (dB(A)): 39

Rozměry

Výška 178 cm

Výška 82 cm

Hlučnost

Energetická třída A+++

Energetická třída A++

Energetická třída A+

Energetická třída

Technologie TwinTech

flexibilní uspořádání přihrádek 
CustomFlex™CUSTOMFLEX
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PROFRESH

Technologie ProFresh byla testována německým 
institutem SGS Institut Fresenius GmbH* a její účinnost 
se potvrdila: potraviny si uchovají svou původní čerstvost 
déle. Například při skladování hlávkového salátu:  
i o týden později stejně šťavnatý, křupavý a chutný.

* Testy provedl institut SGS Institut Fresenius GmbH, Taunusstein, Německo.  
Podrobné výsledky testů jsou k dispozici v zákaznickém centru Electrolux  
nebo institutu SGS (tel.: +49 (0) 40 88309-321 / 320; e-mail: ulrich.ellinghaus@sgs.com 
nebo anke.thomsen@sgs.com)

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

MaxiBox
Nejlepší řešení při skladování velkých 
potravin díky kapacitě 44 litrů.

Potraviny zůstanou déle čerstvé
Profesionální chlazení TwinTech® se 
samostatným chlazením chladničky 
a mrazničky. Bez kompromisů – ideální 
vláčnost a průtok vzduchu v obou 
odděleních.
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Kombinované chladničky s mrazničkou dole
SCS91800C0

Druh kombinace: kombinovaná chladnička s mrazničkou dole
Instalace: plná integrace s pevnými dvířky 
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Technologie chlazení mrazničky: statické LowFrost
Energetická třída: A+++ 
Čistý objem chladničky (l): 192
Čistý objem zóny s teplotou 0 °C (l): 0
Čistý objem mrazničky (l): 75
Ovládání: dotykové s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky, se 
dvěma termostaty

Funkce:
 – funkce Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
 – funkce Frostmatic pro rychlé zmrazení
 – funkce Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během 
dovolené

 – vizuální a akustický alarm při otevřených dvířkách
 – vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě

Vybavení:
 – poličky: 3 | plná šířka + 1 flexi polička | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
 – zásuvky chladničky: 2 | poloviční šířka | průhledné plastové
 – osvětlení chladničky: 1 | interní LED | po straně
 – držák vajec: 2 na 6 vajíček
 – poličky mrazničky: 2 | široké | skleněné
 – zásuvky mrazničky: 3 | plná šířka | průhledné plastové
 – FlexiSpace: vyjímatelné skleněné poličky v mrazničce
 – automatické zavírání dvířek
 – zaměnitelné otevírání dvířek

Hlučnost (dB(A)): 34

Rozměry V x Š x H (mm): 1 768 x 556 x 549

Cena: 28 224 Kč platí pro Českou republiku
 1 061 € platí pro Slovensko
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Druh kombinace: kombinovaná chladnička s mrazničkou dole
Instalace: plná integrace s pevnými dvířky 
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Technologie chlazení mrazničky: statické LowFrost
Energetická třída: A+
Čistý objem chladničky (l): 112
Čistý objem zóny s teplotou 0 °C (l): 70
Čistý objem mrazničky (l): 51
Ovládání: dotykové s LCD displejem, samostatné ovládání 
mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty

Funkce:
 – funkce Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
 – funkce Frostmatic pro rychlé zmrazení
 – vizuální a akustický alarm při otevřených dvířkách
 – vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě

Vybavení:
 – technologie DynamicAir: ventilátor pro cirkulaci vzduchu 
a rovnoměrnou teplotu v chladničce

 – zásuvky LongFresh umožňují skladovat potraviny až třikrát déle
 – poličky: 2 | plná šířka + 1 flexi polička | skleněné s obrubou 
vpředu a vzadu

 – osvětlení chladničky: 1 | interní LED
 – držák vajec: 2 na 6 vajíček
 – zásuvky s teplotou 0 °C: 2 | průhledné plastové
 – poličky mrazničky: 1 | široká | skleněná
 – zásuvky mrazničky: 2 | plná šířka, průhledný plast
 – FlexiSpace: vyjímatelné skleněné poličky v mrazničce
 – zaměnitelné otevírání dvířek

Hlučnost (dB(A)): 38

Rozměry V x Š x H (mm): 1 768 x 556 x 549

Cena: 28 224 Kč platí pro Českou republiku
 1 061 € platí pro Slovensko

SCZ71800F1

Druh kombinace: kombinovaná chladnička s mrazničkou dole
Instalace: plná integrace se spřaženými dvířky 
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické
Technologie chlazení mrazničky: NoFrost
Energetická třída: A++
Čistý objem chladničky (l): 200
Čistý objem mrazničky (l): 63
Ovládání: dotykové s LCD displejem, samostatné ovládání 
mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty

Funkce:
 – funkce Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
 – funkce Frostmatic pro rychlé zmrazení
 – funkce Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti 
pachům a plísním během dovolené

 – vizuální a akustický alarm při otevřených dvířkách
 – vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě

Vybavení:
 – vzduchový filtr CleanAir
 – technologie DynamicAir: ventilátor pro cirkulaci vzduchu 
a rovnoměrnou teplotu v chladničce

 – poličky: 3 | plná šířka + 1 flexi polička | skleněné s obrubou 
vpředu a vzadu

 – osvětlení chladničky: 1 | FanHigh | interní LED
 – držák vajec: 2 na 6 vajíček
 – poličky mrazničky: 2 | široké | skleněné
 – FlexiSpace: vyjímatelné skleněné poličky v mrazničce
 – zaměnitelné otevírání dvířek

Hlučnost (dB(A)): 39

Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 540 x 547

Cena: 24 694 Kč platí pro Českou republiku
 931 € platí pro Slovensko

SCT81800S1

AARF030D000004
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Kombinované chladničky s mrazničkou dole

Druh kombinace: kombinovaná chladnička s mrazničkou dole
Instalace: plná integrace se spřaženými dvířky 
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické
Technologie chlazení mrazničky: NoFrost
Energetická třída: A+
Čistý objem chladničky (l): 200
Čistý objem mrazničky (l): 63
Ovládání: dotykové s LCD displejem, samostatné ovládání 
mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty

Funkce:
 – funkce Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
 – funkce Frostmatic pro rychlé zmrazení
 – funkce Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti 
pachům a plísním během dovolené

 – vizuální a akustický alarm při otevřených dvířkách
 – vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě

Vybavení:
 – technologie DynamicAir: ventilátor pro cirkulaci vzduchu 
a rovnoměrnou teplotu v chladničce

 – poličky: 3 | plná šířka + 1 flexi polička | skleněné s obrubou 
vpředu a vzadu

 – osvětlení chladničky: 1 | interní LED | po straně
 – držák vajec: 2 na 6 vajíček
 – poličky mrazničky: 2 | široké | skleněné
 – FlexiSpace: vyjímatelné skleněné poličky v mrazničce
 – zaměnitelné otevírání dvířek

Hlučnost (dB(A)): 39

Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 540 x 549

Cena: 22 341 Kč platí pro Českou republiku
 849 € platí pro Slovensko

SCT71800S1

AARF030D000004

Druh kombinace: kombinovaná chladnička s mrazničkou dole
Instalace: plná integrace s pevnými dvířky 
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Technologie chlazení mrazničky: statické LowFrost
Energetická třída: A++
Čistý objem chladničky (l): 192
Čistý objem mrazničky (l): 75
Ovládání: dotykové s LCD displejem, samostatné ovládání 
mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty

Funkce:
 – funkce Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
 – funkce Frostmatic pro rychlé zmrazení
 – funkce Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti 
pachům a plísním během dovolené

 – vizuální a akustický alarm při otevřených dvířkách
 – vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě

Vybavení:
 – poličky: 3 | plná šířka + 1 flexi polička | skleněné s obrubou 
vpředu a vzadu

 – zásuvky chladničky: 2 | poloviční šířka | průhledné plastové
 – osvětlení chladničky: 1 | interní LED | po straně
 – držák vajec: 2 na 6 vajíček
 – poličky mrazničky: 2 | široké | skleněné
 – zásuvky mrazničky: 3 | plná šířka | průhledné plastové
 – FlexiSpace: vyjímatelné skleněné poličky v mrazničce
 – automatické zavírání dvířek
 – zaměnitelné otevírání dvířek

Hlučnost (dB(A)): 35

Rozměry V x Š x H (mm): 1 768 x 556 x 549

Cena: 21 165 Kč platí pro Českou republiku
 802 € platí pro Slovensko

SCS81800C0
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Druh kombinace: kombinovaná chladnička s mrazničkou dole
Instalace: plná integrace s pevnými dvířky 
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Technologie chlazení mrazničky: statické LowFrost
Energetická třída: A+
Čistý objem chladničky (l): 192
Čistý objem mrazničky (l): 75
Ovládání: dotykové s LCD displejem, samostatné ovládání 
mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty

Funkce:
 – funkce Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
 – funkce Frostmatic pro rychlé zmrazení
 – funkce Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti 
pachům a plísním během dovolené

 – vizuální a akustický alarm při otevřených dvířkách
 – vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě

Vybavení:
 – poličky: 3 | plná šířka + 1 flexi polička | skleněné s obrubou 
vpředu a vzadu

 – zásuvky chladničky: 2 | poloviční šířka | průhledné plastové
 – osvětlení chladničky: 1 | interní LED | po straně
 – držák vajec: 2 na 6 vajíček
 – poličky mrazničky: 2 | široké | skleněné
 – zásuvky mrazničky: 3 | plná šířka | průhledné plastové
 – FlexiSpace: vyjímatelné skleněné poličky v mrazničce
 – automatické zavírání dvířek
 – zaměnitelné otevírání dvířek

Hlučnost (dB(A)): 35

Rozměry V x Š x H (mm): 1 768 x 556 x 549

Cena: 19 988 Kč platí pro Českou republiku
 755 € platí pro Slovensko

SCS71800C0

Druh kombinace: kombinovaná chladnička s mrazničkou dole
Instalace: plná integrace s pevnými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Technologie chlazení mrazničky: statické LowFrost
Energetická třída: A++
Čistý objem chladničky (l): 192
Čistý objem mrazničky (l): 75
Ovládání: elektronické s LED indikací

Funkce:
 – funkce Frostmatic pro rychlé zmrazení

Vybavení:
 – flexibilní uspořádání přihrádek CustomFlex™ 
 – poličky chladničky: 3 | plná šířka + 1 flexi polička | skleněné 
s obrubou vpředu a vzadu

 – zásuvky chladničky: 2 | poloviční šířka | průhledné plastové
 – osvětlení chladničky: 1 | interní LED | po straně
 – držák vajec: 2 na 6 vajíček
 – poličky mrazničky: 2 | široké | skleněné
 – zásuvky mrazničky: 3 | plná šířka | průhledné plastové
 – FlexiSpace: vyjímatelné skleněné poličky v mrazničce
 – škrabka na led
 – zaměnitelné otevírání dvířek

Hlučnost (dB(A)): 36

Rozměry V x Š x H (mm): 1 780 x 560 x 550

Cena: 19 988 Kč platí pro Českou republiku
 755 € platí pro Slovensko

SCS61800FF

CUSTOMFLEX



Kombinované chladničky s mrazničkou dole

Druh kombinace: kombinovaná chladnička s mrazničkou dole
Instalace: plná integrace se spřaženými dvířky 
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
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

Funkce:
 – integrace se systémem PerfektFit™

Vybavení:
 – poličky: 4 | plná šířka | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
 – zásuvky chladničky: 2 | poloviční šířka | průhledné plastové
 – osvětlení chladničky: 1 | 15 W | žárovka | interní
 – držák vajec: 2 na 6 vajíček
 – poličky mrazničky: 2 | široké | skleněné
 – zásuvky mrazničky: 3 | plná šířka | průhledné plastové
 – FlexiSpace: vyjímatelné skleněné poličky v mrazničce
 – zaměnitelné otevírání dvířek
 – škrabka na led
 – vyjímatelné zásuvky a police v mrazničce
 – zaměnitelné otevírání dvířek

Hlučnost (dB(A)): 36

Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 540 x 547

Cena: 14 106 Kč platí pro Českou republiku
 543 € platí pro Slovensko

SCS51800S1

AARF030D000004
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Typ chladničky:  chladnička pro plnou integraci s pevnými dvířky
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Technologie chlazení: DynamicAir
Energetická třída: A+
Čistý objem chladicího prostoru (l): 310
Ovládání:  LCD displej s vyspělým dotykovým ovládáním

Funkce:
 – funkce Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
 – funkce Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti 
pachům a plísním během dovolené

 – zvukový a světelný alarm při otevřených dvířkách

Vybavení:
 – technologie DynamicAir: ventilátor pro cirkulaci vzduchu 
a rovnoměrnou teplotu v chladničce

 – poličky: 4 | plná šířka + 1 flexi polička | skleněné s obrubou 
vpředu a vzadu 

 – posuvný držák na láhve
 – držák vajec: 2 na 6 vajíček
 – oddělovač lahví
 – osvětlení chladničky: 1 | interní LED | po straně
 – zaměnitelné otevírání dvířek

Hlučnost (dB(A)): 35

Rozměry V x Š x H (mm): 1 780 x 560 x 550

Cena: 23 518 Kč platí pro Českou republiku
 873 € platí pro Slovensko

SKD71800C0
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Typ chladničky:  chladnička pro plnou integraci s pevnými dvířky
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Technologie chlazení: DynamicAir
Energetická třída: A++
Čistý objem chladničky (l): 200  
Čistý objem zóny s teplotou 0 °C (l): 75
Ovládání:  LCD displej s vyspělým dotykovým ovládáním

Funkce:
 – funkce Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
 – dynamické chlazení
 – zvukový a světelný alarm při otevřených dvířkách

Vybavení:
 – technologie DynamicAir: ventilátor pro cirkulaci vzduchu 
a rovnoměrnou teplotu v chladničce

 – zásuvky zóny LongFresh s teplotou 0 °C: 3 | průhledné plastové
 – poličky: 3 | plná šířka + 1 flexi polička | skleněné s obrubou 
vpředu a vzadu

 – držák vajec: 2 na 6 vajíček
 – oddělovač lahví
 – osvětlení chladničky: 1 | interní LED
 – zaměnitelné otevírání dvířek

Hlučnost (dB(A)): 37

Rozměry V x Š x H (mm): 1 780 x 560 x 550

Cena: 30 576 Kč platí pro Českou republiku
 1 143 € platí pro Slovensko

SKZ81800C0



Chladničky

Typ chladničky:  chladnička pro plnou integraci s pevnými dvířky
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Technologie chlazení: statické
Energetická třída: A+
Čistý objem chladicího prostoru (l): 136
Ovládání:  mechanické ovládání teploty

Vybavení:
 – poličky: 3 | plná šířka | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
 – držák vajec: 1 na 6 vajíček
 – osvětlení chladničky: 1 | interní | LED
 – oblé rohy
 – zaměnitelné otevírání dvířek
 – nastavitelné nožky

Hlučnost (dB(A)): 36

Rozměry V x Š x H (mm): 820 x 600 x 550

Cena: 10 576 Kč platí pro Českou republiku
 414 € platí pro Slovensko

SKS58200F0

Kolem spotřebiče musí být zajištěn 
volný prostor na větrání. 
Pozor!
Podstavec musí být namontován ve 
vzdálenosti min. 25 mm od dvířek.

Typ chladničky:  chladnička pro plnou integraci s pevnými dvířky
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Technologie chlazení: statické
Energetická třída: A+
Čistý objem chladicího prostoru (l): 100
Objem oddílu mrazničky **** (l): 17
Ovládání:  mechanické ovládání teploty

Vybavení:
 – poličky: 2 | plná šířka | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
 – držák vajec: 1 na 6 vajíček
 – osvětlení chladničky: 1 | interní | LED
 – oblé rohy
 – zaměnitelné otevírání dvířek
 – nastavitelné nožky

Hlučnost (dB(A)): 38

Rozměry V x Š x H (mm): 820 x 600 x 550

Cena: 10 576 Kč platí pro Českou republiku
 414 € platí pro Slovensko

SKS58240F0

Kolem spotřebiče musí být zajištěn 
volný prostor na větrání. 
Pozor!
Podstavec musí být namontován ve 
vzdálenosti min. 25 mm od dvířek.
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Rozměry V x Š x H (mm): 820 x 600 x 550

Cena: 14 929 Kč platí pro Českou republiku
 567 € platí pro Slovensko

AGS58200F0

Kolem spotřebiče musí být zajištěn 
volný prostor na větrání. 
Pozor!
Podstavec musí být namontován ve 
vzdálenosti min. 25 mm od dvířek.

107Mrazničky

Typ mrazničky:  šuplíková mraznička pro plnou integraci 
s pevnými dvířky

Odmrazování: automatické
Technologie chlazení: beznámrazový systém NoFrost
Energetická třída: A+
Čistý objem mrazničky (l): 204
Ovládání: vyspělé elektronické dotykové ovládání s LCD 
displejem

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

 – vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
 – vizuální a akustický alarm při otevřených dvířkách
 – dětská pojistka

Vybavení:
 – FlexiSpace: vyjímatelné skleněné police
 – zásuvky: 5 | plná šířka | průhledné plastové
 – přihrádky s odklápěcími dvířky: 2 | průhledné plastové
 – zaměnitelné otevírání dvířek
 – 2 chladicí akumulátory

Hlučnost (dB(A)): 39

Rozměry V x Š x H (mm): 1 780 x 560 x 550

Cena: 23 518 Kč platí pro Českou republiku
 884 € platí pro Slovensko

AGN71800C0

Typ mrazničky:  šuplíková mraznička pro plnou integraci 
s pevnými dvířky

Odmrazování: manuální
Technologie chlazení: statické
Energetická třída: A+
Čistý objem mrazničky (l): 98
Ovládání:  externí elektronické ovládání

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

 – vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
 – vizuální a akustický alarm při otevřených dvířkách

Vybavení:
 – zásuvky: 3 | plná šířka | průhledné plastové
 – zmrazovací tác
 – zaměnitelné otevírání dvířek
 – 2 chladicí akumulátory
 – zaměnitelné otevírání dvířek

Hlučnost (dB(A)): 38





Myčky nádobí

1  Myčky nádobí vestavné  
plně integrované, 60 cm 114

2  Myčky nádobí vestavné  
s ovládacím panelem, 60 cm 122

3  Myčky nádobí vestavné  
plně integrované, 45 cm 124

4  Myčky nádobí vestavné  
s ovládacím panelem, 45 cm 126

MYTÍ

Když sáhnete po extra velké pánvi nebo 
velkém servírovacím podnose, neměli byste 
se zamýšlet nad tím, zda si s nimi později 
myčka poradí. Myčky ProClean™ nabízejí 
kapacitu až 15 sad nádobí, špičkovou účinnost 
mytí v každém koši i v každém koutě myčky 
a optimální péči o choulostivé sklo a poháry.
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MYČKY

Při přípravě fantastických pokrmů potřebujete, aby vám 
sekundovala ta správná zařízení. Potřebujete myčku, 
která zvládne mnohem více než jen pár běžných hrnců 
a pánví. Naše myčky ProClean™ jsou navrženy tak, aby 
zvládly všechno.
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Účinnost sušení: A

30minutový program

ProZone

Funkce AutoOff

Pro 70 °C

Indikace zbývajícího času  
na podlaze

Šetrný program pro sklo

AutoSense 45–70 °C

Funkce

Energetická třída A+++

Energetická třída A++

Energetická třída A+

Energetická třída

Energetická třída A

Funkce ProBoost

Držáky sklenic na pivo

Držáky SoftGrip

Satelitní sprchovací rameno 
ProClean

Vyjímatelná zásuvka na příbory

Invertorový motor

Vodní senzor

Program pro tiché mytí v noci

Funkce MultiTab

SpotControl: dvoubarevný 
indikátor na podlaze

Výškově nastavitelný horní koš

Počet jídelních souprav: 15

Počet jídelních souprav: 13

Počet jídelních souprav: 12

Měkké hroty SoftSpikes

Technologie WaterSave 
s poloviční spotřebou vody

Funkce Odložený start

Počet jídelních souprav: 9

Technologie WaterSave 
se spotřebou vody 6,9 lWATERSAVE

6.9L
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Nová generace myček ProClean™ svými inovacemi 
zavádí nový standard v mytí nádobí a dokáže si poradit 
i s těmi nejnáročnějšími výzvami. Zároveň jsou modely 
ProClean™ však natolik jemné, že jim můžete s důvěrou 
svěřit i ty nejcennější choulostivé poháry.

PROCLEAN™

Prvotřídní mytí 
S 5 sprchovými rovinami, satelitním 
sprchovým ramenem s dvojitým 
otáčením a funkcí AutoSense, která 
přizpůsobí cyklus podle aktuální náplně 
tak, abyste dosáhli pokaždé vynikající 
výsledky, si můžete být jisti, že vaše 
nádobí bude skutečně čisté.

Nejlepší ochrana skla
Díky speciálnímu programu na sklo 
a měkkým gumovým příchytkám 
a hrotům, které přidržují sklo jemně 
a spolehlivě, nyní můžete bezpečně mýt 
i choulostivé poháry.

Více prostoru a flexibility
V myčce ProClean™ s 10 litry vnitřního 
objemu navíc, které zvyšují kapacitu 
o 25 %, najdete vhodné místo pro 
každý kus nádobí. Polohu košů můžete 
zvýšit nebo snížit, abyste do myčky bez 
problémů vložili i velké nebo zvláštně 
tvarované nádoby.
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Plně integrované vestavné myčky nádobí, 60 cm

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570

Cena: 28 224 Kč platí pro Českou republiku
 1 051 € platí pro Slovensko

F99735VI1P

Typ myčky: plně integrovaná, 60 cm
Vnitřní prostor: ProClean™
Počet jídelních souprav: 15
Energetická třída: A+++
Počet programů/teplot: 8/5
Spotřeba vody (l): 11

Druhy programů: Opláchnutí | ProZone | Extra tichý | Pro 70 °C |
Sklo 45 °C | Eco 50 °C | AutoSense 45–70 °C | 30 min 60 °C

Funkce:
 – funkce AutoOff
 – funkce ExtraHygiene
 – funkce ExtraDry
 – TimeBeam: indikace zbývajícího času na podlaze
 – funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
 – funkce TimeSaver
 – funkce My Favorite
 – funkce Automatické otevírání dvířek při sušení
 – extrémně tichý program: jen 37 dB

Vybavení:
 – vícejazyční LCD displej
 – technologie AirDry
 – systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
 – satelitní sprchovací rameno ProClean™ a pět úrovní sprchování
 – zásuvka na příbory s nerezovým madlem, speciální oddíl pro nože,  
vysouvací systém „Premium rail“

 – invertorový motor
 – vodní senzor zjišťuje úroveň znečištění nádobí a přizpůsobuje spotřebu vody
 – horní koš s 12 držáky sklenic na víno SoftGrip, 2 skládací držáky, 2 sklopné drátěné 
držáky pro sklenice, 4 měkké hroty SoftSpikes, sklopné poličky na šálky, nerezové 
madlo AEG

 – dolní koš se 6 sklopnými držáky na talíře, držák na pivní sklenice, sklopné poličky 
na šálky se 6 držáky sklenic na víno SoftGrip, nerezové madlo

 – hadice AquaControl
 – možnost připojení na teplou vodu až 60 °C
 – vnitřní osvětlení

Hlučnost (dB(A)): 39

* kvůli nastavitelným nožičkám
Výška soklu při výšce spotřebiče  
820 mm: 40–140 mm
Výška soklu při výšce spotřebiče  
900 mm: 120–220 mm
Příslušenství: max. výška spotřebiče  
940 mm
Výška soklu při výšce spotřebiče  
940 mm: 160–260 mm
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Plně integrované vestavné myčky nádobí, 60 cm

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570

Cena: 25 871 Kč platí pro Českou republiku
 969 € platí pro Slovensko

F99725VI1P

Typ myčky: plně integrovaná, 60 cm
Vnitřní prostor: ProClean™
Počet jídelních souprav: 15
Energetická třída: A+++
Počet programů/teplot: 8/5
Spotřeba vody (l): 11

Druhy programů: Opláchnutí | ProZone | Extra tichý | Pro 70 °C |
Sklo 45 °C | Eco 50 °C | AutoSense 45–70 °C | 30 min 60 °C

Funkce:
 – funkce AutoOff
 – funkce ExtraHygiene
 – funkce ExtraDry
 – TimeBeam: indikace zbývajícího času na podlaze
 – funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
 – funkce TimeSaver
 – funkce My Favorite
 – funkce Automatické otevírání dvířek při sušení
 – extrémně tichý program: jen 37 dB

Vybavení:
 – vícejazyčný LCD displej
 – technologie AirDry
 – systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
 – satelitní sprchovací rameno ProClean™ a pět úrovní sprchování
 – invertorový motor
 – vodní senzor zjišťuje úroveň znečištění nádobí a přizpůsobuje spotřebu vody
 – možnost připojení na teplou vodu až 60 °C
 – horní koš s 12 držáky sklenic na víno SoftGrip, 2 skládací držáky, 2 sklopné drátěné 
držáky pro sklenice, 4 měkké hroty SoftSpikes, sklopné poličky na šálky, nerezové 
madlo AEG 

 – dolní koš se 6 sklopnými držáky na talíře, držák na pivní sklenice, sklopné poličky 
na šálky se 6 držáky sklenic na víno SoftGrip, zásuvka na příbory s nerezovým 
madlem, speciální oddíl pro nože

 – vnitřní osvětlení

Hlučnost (dB(A)): 39

* kvůli nastavitelným nožičkám
Výška soklu při výšce spotřebiče  
820 mm: 40–140 mm
Výška soklu při výšce spotřebiče  
900 mm: 120–220 mm
Příslušenství: max. výška spotřebiče  
940 mm
Výška soklu při výšce spotřebiče  
940 mm: 160–260 mm



Plně integrované vestavné myčky nádobí, 60 cm

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570

Cena: 23 518 Kč platí pro Českou republiku
 886 € platí pro Slovensko

F88725VI1P

Typ myčky: plně integrovaná, 60 cm
Vnitřní prostor: ProClean™
Počet jídelních souprav: 15
Energetická třída: A+++
Počet programů/teplot: 8/5
Spotřeba vody (l): 11

Druhy programů: Extra tichý | ProZone | Opláchnutí | Sklo 45 °C |
Pro 70 °C | 30 min 60 °C | AutoSense 45–70 °C | Eco 50 °C

Funkce:
 – funkce AutoOff
 – funkce ExtraHygiene
 – funkce ExtraDry
 – TimeBeam: indikace zbývajícího času na podlaze
 – funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
 – funkce TimeSaver
 – funkce Automatické otevírání dvířek
 – extrémně tichý program: jen 40 dB

Vybavení:
 – dotykové ovládání
 – technologie AirDry
 – systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
 – satelitní sprchovací rameno ProClean™ a pět úrovní sprchování
 – panel s textem a symboly 
 – invertorový motor
 – vodní senzor zjišťuje úroveň znečištění nádobí a přizpůsobuje spotřebu vody
 – možnost připojení na teplou vodu až 60 °C
 – hadice AquaControl
 – horní koš s 12 držáky sklenic na víno SoftGrip, 2 skládací držáky, 2 sklopné drátěné 
držáky pro sklenice, 4 měkké hroty SoftSpikes, sklopné poličky na šálky, nerezové 
madlo AEG 

 – dolní koš se 6 sklopnými držáky na talíře, držák na pivní sklenice, sklopné poličky 
na šálky se 6 držáky sklenic na víno SoftGrip, zásuvka na příbory s nerezovým 
madlem, speciální oddíl pro nože

 – vnitřní osvětlení

Hlučnost (dB(A)): 42

* kvůli nastavitelným nožičkám
Výška soklu při výšce spotřebiče  
820 mm: 40–140 mm
Výška soklu při výšce spotřebiče  
900 mm: 120–220 mm
Příslušenství: max. výška spotřebiče  
940 mm
Výška soklu při výšce spotřebiče  
940 mm: 160–260 mm
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Plně integrované vestavné myčky nádobí, 60 cm

Typ myčky: plně integrovaná, 60 cm
Vnitřní prostor: ProClean™
Počet jídelních souprav: 15
Energetická třída: A++
Počet programů/teplot: 8/5
Spotřeba vody (l): 11

Druhy programů: 30 min 60 °C | Sklo 45 °C | Pro 70 °C | 
Opláchnutí | Eco 50 °C | Extra tichý | 60 min 55 °C |  
AutoSense 45–70 °C
Funkce:
 – funkce AutoOff
 – funkce ExtraHygiene
 – funkce ExtraDry
 – SpotControl: dvoubarevný indikátor na podlaze
 – funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
 – funkce TimeSaver
 – extrémně tichý program: jen 41 dB

Vybavení:
 – systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
 – satelitní sprchovací rameno ProClean™ a pět úrovní sprchování
 – zásuvka na příbory s plastovým madlem
 – invertorový motor
 – vodní senzor zjišťuje úroveň znečištění nádobí a přizpůsobuje 
spotřebu vody

 – možnost připojení na teplou vodu až 60 °C
 – hadice AquaControl
 – horní koš se 2 sklopnými držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro 
sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes, sklopné poličky na šálky, 
plastové madlo AEG

 – dolní koš se 6 sklopnými držáky na talíře, sklopné poličky na 
šálky se 6 držáky sklenic na víno SoftGrip, plastové madlo

Hlučnost (dB(A)): 43

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570

Cena: 22 341 Kč platí pro Českou republiku
 827 € platí pro Slovensko

F78700VI1P

Typ myčky: plně integrovaná, 60 cm
Vnitřní prostor: ProClean™
Počet jídelních souprav: 13
Energetická třída: A++
Počet programů/teplot: 8/5
Spotřeba vody a energie: 7,5 l/0,961 kWh při programu Eco 50 °C

Druhy programů: ProZone | Opláchnutí | 30 min 60 °C | 
AutoSense 45–70 °C | Eco 50 °C | Extra tichý | Sklo 45 °C |  
Pro 70 °C
Funkce:
 – funkce AutoOff
 – technologie WaterSave s poloviční spotřebou vody 7,5 litrů
 – funkce ExtraHygiene
 – TimeBeam: indikace zbývajícího času na podlaze
 – funkce MultiTab
 – funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
 – funkce TimeSaver
 – extrémně tichý program: jen 42 dB

Vybavení:
 – dotykové ovládání
 – systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
 – satelitní sprchovací rameno ProClean™ a pět úrovní sprchování
 – zásuvka na příbory s nerezovým madlem, speciální oddíl  

pro nože
 – invertorový motor
 – vodní senzor
 – možnost připojení na teplou vodu až 60 °C
 – hadice AquaControl
 – horní koš s 12 držáky sklenic na víno SoftGrip, 2 skládací 
držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 4 měkké hroty 
SoftSpikes, sklopné poličky na šálky, nerezové madlo AEG 

 – dolní koš se 4 sklopnými držáky na talíře, držák na pivní sklenice, 
sklopné poličky na šálky, nerezové madlo 

Hlučnost (dB(A)): 44

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570

Cena: 21 740 Kč platí pro Českou republiku
 804 € platí pro Slovensko

F88612VI0P

* kvůli nastavitelným nožičkám
Výška soklu při výšce spotřebiče  
820 mm: 40–140 mm
Výška soklu při výšce spotřebiče  
900 mm: 120–220 mm
Příslušenství: max. výška spotřebiče  
940 mm
Výška soklu při výšce spotřebiče  
940 mm: 160–260 mm



Plně integrované vestavné myčky nádobí, 60 cm

Typ myčky: plně integrovaná, 60 cm
Vnitřní prostor: ProClean™
Počet jídelních souprav: 13
Energetická třída: A++
Počet programů/teplot: 7/5
Spotřeba vody a energie: 6,9 l/0,932 kWh při programu Eco 50 °C

Druhy programů: Opláchnutí | Pro 70 °C | ProZone | Extra tichý | 
Eco 50 °C | AutoSense 45–70 °C | 30 min 60 °C

Funkce:
 – funkce AutoOff
 – technologie WaterSave s nízkou spotřebou vody 6,9 litrů
 – funkce ExtraHygiene
 – SpotControl: dvoubarevný indikátor na podlaze
 – funkce MultiTab
 – funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
 – funkce TimeSaver
 – extrémně tichý program: jen 42 dB

Vybavení:
 – systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
 – satelitní sprchovací rameno ProClean™ a pět úrovní sprchování
 – panel s textem a symboly
 – příborový košík
 – invertorový motor
 – vodní senzor zjišťuje úroveň znečištění nádobí a přizpůsobuje 
spotřebu vody

 – možnost připojení na teplou vodu až 60 °C
 – hadice AquaControl
 – horní koš se 2 sklopnými držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro 
sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes, 6 držáků sklenic na víno 
SoftGrip, sklopné poličky na šálky, plastové madlo AEG

 – dolní koš se 4 sklopnými držáky na talíře, plastové madlo

Hlučnost (dB(A)): 44

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570

Cena: 21 165 Kč platí pro Českou republiku
 792 € platí pro Slovensko

F67622VI0P

WATERSAVE
6.9L

Typ myčky: plně integrovaná, 60 cm
Vnitřní prostor: ProClean™
Počet jídelních souprav: 13
Energetická třída: A++
Počet programů/teplot: 8/5
Spotřeba vody (l): 10,2

Druhy programů: Sklo 45 °C | 30 min 60 °C | 60 min 55 °C | 
Opláchnutí | Pro 70 °C | Eco 50 °C | Extra tichý | AutoSense 
45–70 °C
Funkce:
 – funkce AutoOff
 – funkce ExtraHygiene
 – funkce ExtraDry
 – SpotControl: dvoubarevný indikátor na podlaze
 – funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
 – funkce TimeSaver
 – extrémně tichý program: jen 41 dB

Vybavení:
 – systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
 – satelitní sprchovací rameno ProClean™ a pět úrovní sprchování
 – příborový košík
 – horní koš se 2 sklopnými držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro 

sklenice, 4 měkké hroty SoftSpikes, 6 držáků sklenic na víno 
SoftGrip, sklopné poličky na šálky, plastové madlo AEG

 – dolní koš se 4 sklopnými držáky na talíře, plastové madlo
 – invertorový motor
 – vodní senzor zjišťuje úroveň znečištění nádobí a přizpůsobuje 
spotřebu vody

 – možnost připojení na teplou vodu až 60 °C
 – hadice AquaControl

Hlučnost (dB(A)): 43

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570

Cena: 21 165 Kč platí pro Českou republiku
 792 € platí pro Slovensko

F78600VI1P
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Plně integrované vestavné myčky nádobí, 60 cm

Typ myčky: plně integrovaná, 60 cm
Vnitřní prostor: ProClean™
Počet jídelních souprav: 15
Energetická třída: A+++
Počet programů/teplot: 6/4
Spotřeba vody (l): 11

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

Funkce:
 – funkce AutoOff
 – funkce ExtraHygiene
 – funkce ExtraDry
 – SpotControl: dvoubarevný indikátor na podlaze
 – funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
 – funkce TimeSaver
 – extrémně tichý program: jen 42 dB
 – funkce Automatické otevírání dvířek při sušení

Vybavení:
 – technologie AirDry
 – systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
 – satelitní sprchovací rameno ProClean™ a pět úrovní sprchování
 – panel s textem a symboly
 – invertorový motor
 – vodní senzor zjišťuje úroveň znečištění nádobí a přizpůsobuje 
spotřebu vody

 – horní koš se 2 sklopnými držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro 
sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes, 6 držáků sklenic na víno 
SoftGrip, sklopné poličky na šálky, plastové madlo AEG

 – dolní koš se 2 sklopnými držáky na talíře, zásuvka na příbory 
s plastovým madlem

 – možnost připojení na teplou vodu až 60 °C
 – hadice AquaControl

Hlučnost (dB(A)): 44

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570

Cena: 21 165 Kč platí pro Českou republiku
 792 € platí pro Slovensko

F66722VI0P

Typ myčky: plně integrovaná, 60 cm
Vnitřní prostor: ProClean™
Počet jídelních souprav: 15
Energetická třída: A++
Počet programů/teplot: 8/5
Spotřeba vody (l): 11

Druhy programů: Eco 50 °C | Opláchnutí | Pro 70 °C | 60 min 
55 °C | Extra tichý | AutoSense 45–70 °C | 30 min 60 °C | Sklo 45 °C

Funkce:
 – SpotControl: dvoubarevný indikátor na podlaze
 – funkce ExtraHygiene
 – funkce MultiTab
 – funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
 – funkce TimeSaver

 
Vybavení:
 – systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
 – satelitní sprchovací rameno ProClean™ a pět úrovní sprchování
 – držáky SoftGrip
 – měkké hroty SoftSpikes
 – vyjímatelná zásuvka na příbory
 – invertorový motor
 – vodní senzor
 – hadice AquaControl
 – výškově nastavitelný horní košík

 

Hlučnost (dB(A)): 43

Rozměry V x Š x H (mm): 820/900 x 600 x 570

Cena: 18 812 Kč platí pro Českou republiku
 710 € platí pro Slovensko

F78702VI0P

* kvůli nastavitelným nožičkám
Výška soklu při výšce spotřebiče  
820 mm: 40–140 mm
Výška soklu při výšce spotřebiče  
900 mm:  120–220 mm
Příslušenství: max. výška spotřebiče  
940 mm
Výška soklu při výšce spotřebiče  
940 mm:  160–260 mm



Plně integrované vestavné myčky nádobí, 60 cm

Typ myčky: plně integrovaná, 60 cm
Vnitřní prostor: standard
Počet jídelních souprav: 13
Energetická třída: A+++
Počet programů/teplot: 6/4
Spotřeba vody (l): 9,9

Druhy programů: 30 min 60 °C | AutoSense 45–70 °C | Eco 50 °C | 
Sklo 45 °C | Pro 70 °C | Opláchnutí

Funkce:
 – funkce AutoOff
 – SpotControl: dvoubarevný indikátor na podlaze
 – funkce XtraDry
 – funkce TimeSaver
 – funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
 – funkce Automatické otevírání dvířek při sušení

Vybavení:
 – technologie AirDry
 – panel s textem a symboly
 – měkké hroty SoftSpikes
 – výškově nastavitelný horní koš
 – příborový košík
 – invertorový motor
 – vodní senzor
 – hadice AquaControl
 – možnost připojení na teplou vodu až 60 °C

Hlučnost (dB(A)): 42

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

Cena: 16 459 Kč platí pro Českou republiku
 616 € platí pro Slovensko

F56390VI1

Typ myčky: plně integrovaná, 60 cm
Vnitřní prostor: standard
Počet jídelních souprav: 13
Energetická třída: A++
Počet programů/teplot: 5/4
Spotřeba vody (l): 9,9

Druhy programů: Opláchnutí | 30 min 60 °C | AutoSense 45–70 °C 
| Eco 50 °C | Pro 70 °C

Funkce:
 – funkce AutoOff
 – funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
 – funkce TimeSaver
 – funkce MultiTab

 

Vybavení:
 – měkké hroty SoftSpikes
 – invertorový motor
 – vodní senzor
 – hadice AquaControl
 – výškově nastavitelný horní košík

Hlučnost (dB(A)): 44

Rozměry V x Š x H (mm): 820/880 x 600 x 570

Cena: 15 282 Kč platí pro Českou republiku
 580 € platí pro Slovensko

F55340VI0
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Plně integrované vestavné myčky nádobí, 60 cm

Typ myčky: plně integrovaná, 60 cm
Vnitřní prostor: standard
Počet jídelních souprav: 13
Energetická třída: A+
Počet programů/teplot: 5/4
Spotřeba vody (l): 11

Druhy programů: Opláchnutí | Pro 70 °C | 30 min 60 °C | 
AutoSense 45–70 °C | Eco 50 °C

Funkce:
 – funkce AutoOff
 – funkce ExtraDry
 – funkce Odložený start o 1 až 24 hodin

 
Vybavení:
 – příborový košík
 – horní koš se sklopnými poličkami na šálky 
 – dolní koš se 2 sklopnými držáky na talíře, drátěné madlo
 – vodní senzor zjišťuje úroveň znečištění nádobí a přizpůsobuje 
spotřebu vody

 – možnost připojení na teplou vodu až 60 °C
 – hadice AquaControl

Hlučnost (dB(A)): 47

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570

Cena: 13 871 Kč platí pro Českou republiku
 521 € platí pro Slovensko

F55310VI0



Vestavné myčky nádobí s ovládacím panelem, 60 cm

Typ myčky: vestavná, 60 cm, s nerezovým panelem
Vnitřní prostor: ProClean™
Počet jídelních souprav: 15
Energetická třída: A+++
Počet programů/teplot: 7/4
Spotřeba vody (l): 11
Druhy programů: AutoSense 45–70 °C | 30 min 60 °C | Sklo 45 °C |
Extra tichý | Eco 50 °C | Pro 70 °C | Opláchnutí
Funkce:
 – funkce AutoOff
 – funkce ExtraHygiene
 – funkce ExtraDry
 – funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
 – funkce TimeSaver
 – funkce Automatické otevírání dvířek při sušení
 – extrémně tichý program: jen 37 dB

Vybavení:
 – dotykové ovládání
 – technologie AirDry
 – systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
 – satelitní sprchovací rameno ProClean™ a pět úrovní sprchování
 – panel s textem a symboly
 – 3místný displej
 – invertorový motor
 – vodní senzor zjišťuje úroveň znečištění nádobí a přizpůsobuje 
spotřebu vody

 – možnost přívodu 60 °C vody
 – horní koš s 12 držáky sklenic na víno SoftGrip, 2 skládací 
držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 4 měkké hroty 
SoftSpikes, sklopné poličky na šálky, nerezové madlo AEG 

 – dolní koš se 6 sklopnými držáky na talíře, držák na pivní sklenice, 
sklopné poličky na šálky se 6 držáky sklenic na víno SoftGrip, 
zásuvka na příbory s nerezovým madlem, speciální oddíl pro nože

 – vnitřní osvětlení
 – hadice AquaControl

Hlučnost (dB(A)): 39

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570

Cena: 24 694 Kč platí pro Českou republiku
 921 € platí pro Slovensko

F88720IM0P

Typ myčky: vestavná, 60 cm, s nerezovým panelem
Vnitřní prostor: ProClean™
Počet jídelních souprav: 15
Energetická třída: A+++
Počet programů/teplot: 7/4
Spotřeba vody (l): 11
Druhy programů: AutoSense 45–70 °C | 30 min 60 °C | Sklo 45 °C |
Extra tichý | Eco 50 °C | Pro 70 °C | Opláchnutí
Funkce:
 – funkce AutoOff
 – funkce ExtraHygiene
 – funkce ExtraDry
 – funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
 – funkce TimeSaver
 – funkce Automatické otevírání dvířek při sušení
 – extrémně tichý program: jen 40 dB

Vybavení:
 – dotykové ovládání
 – technologie AirDry
 – systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
 – satelitní sprchovací rameno ProClean™ a pět úrovní sprchování
 – panel s textem a symboly
 – 3místný displej
 – invertorový motor
 – vodní senzor zjišťuje úroveň znečištění nádobí a přizpůsobuje 
spotřebu vody

 – možnost přívodu 60 °C vody
 – horní koš s 12 držáky sklenic na víno SoftGrip, 2 skládací 
držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 4 měkké hroty 
SoftSpikes, sklopné poličky na šálky, nerezové madlo AEG 

 – dolní koš se 6 sklopnými držáky na talíře, držák na pivní sklenice, 
sklopné poličky na šálky se 6 držáky sklenic na víno SoftGrip, 
zásuvka na příbory s nerezovým madlem, speciální oddíl pro nože

 – vnitřní osvětlení
 – hadice AquaControl

Hlučnost (dB(A)): 42

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570

Cena: 24 694 Kč platí pro Českou republiku
 921 € platí pro Slovensko

F88710IM0P
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Vestavné myčky nádobí s ovládacím panelem, 60 cm

Typ myčky: vestavná, 60 cm, s nerezovým panelem
Vnitřní prostor: ProClean™
Počet jídelních souprav: 15
Energetická třída: A++
Počet programů/teplot: 8/6
Spotřeba vody (l): 11
Druhy programů: 30 min 60 °C | 60 min 55 °C | AutoSense 
45–70 °C | Eco 50 °C | Extra tichý | Sklo 45 °C | Pro 70 °C | ProZone
Funkce:
 – funkce AutoOff
 – funkce ProBoost
 – funkce ExtraDry
 – funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
 – funkce TimeSaver
 – extrémně tichý program: jen 41 dB

Vybavení:
 – systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
 – satelitní sprchovací rameno ProClean™ a pět úrovní sprchování
 – invertorový motor
 – vodní senzor zjišťuje úroveň znečištění nádobí a přizpůsobuje 
spotřebu vody

 – možnost přívodu 60 °C vody
 – horní koš s 12 držáky sklenic na víno SoftGrip, 2 skládací 
držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 4 měkké hroty 
SoftSpikes, sklopné poličky na šálky, plastové madlo AEG

 – dolní koš se 4 sklopnými držáky na talíře, plastové madlo 
 – zásuvka na příbory s plastovým madlem 
 – hadice AquaControl

Hlučnost (dB(A)): 43

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570

Cena: 22 341 Kč platí pro Českou republiku
 827 € platí pro Slovensko

F78705IM0P



Plně integrované vestavné myčky nádobí, 45 cm

Typ myčky: plně integrovaná, 45 cm
Vnitřní prostor: ProClean™
Počet jídelních souprav: 9
Energetická třída: A+++
Počet programů/teplot: 8/4
Spotřeba vody (l): 9,9

Druhy programů: 30 min 60 °C | AutoSense 45–70 °C
| Eco 50 °C | Extra tichý | Sklo 45 °C | Pro 70 °C | ProZone |
Opláchnutí
Funkce:
 – funkce AutoOff
 – funkce ExtraHygiene
 – funkce ExtraDry
 – TimeBeam: indikace zbývajícího času na podlaze
 – funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
 – funkce TimeSaver
 – funkce Automatické otevírání dvířek při sušení
 – extrémně tichý program: jen 42 dB
 – výškově nastavitelný horní koš 
 – horní koš se 2 měkkými hroty SoftSpikes, sklopné poličky na 
šálky, drátěné madlo 

 – dolní koš se 4 sklopnými držáky na talíře 
 – příborový košík 
 – hadice AquaControl
 – možnost připojení na teplou vodu až 60 °C

Vybavení:
 – dotykové ovládání
 – technologie AirDry
 – satelitní sprchovací rameno ProClean™ a pět úrovní sprchování
 – panel se symboly
 – invertorový motor
 – vodní senzor

Hlučnost (dB(A)): 44

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 450 x 550

Cena: 18 812 Kč platí pro Českou republiku
 699 € platí pro Slovensko

F88450VI1P

Typ myčky: plně integrovaná, 45 cm
Vnitřní prostor: ProClean™
Počet jídelních souprav: 9
Energetická třída: A++
Počet programů/teplot: 8/4
Spotřeba vody (l): 9,9

Druhy programů: 30 min 60 °C | AutoSense 45–70 °C | Eco 50 °C | 
Extra tichý | Sklo 45 °C | Pro 70 °C | ProZone | Opláchnutí

Funkce:
 – funkce AutoOff
 – SpotControl: dvoubarevný indikátor na podlaze
 – funkce MultiTab
 – funkce ExtraHygiene
 – funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
 – extrémně tichý program: jen 42 dB
 – horní koš se 2 měkkými hroty SoftSpikes, sklopné poličky na 
šálky, drátěné madlo

 – dolní koš se 4 sklopnými držáky na talíře 
 – příborový košík 
 – hadice AquaControl
 – možnost připojení na teplou vodu až 60 °C

Vybavení:
 – panel se symboly
 – satelitní sprchovací rameno ProClean™ a pět úrovní sprchování
 – měkké hroty SoftSpikes
 – výškově nastavitelný horní koš
 – příborový košík
 – vodní senzor
 – hadice AquaControl

Hlučnost (dB(A)): 45

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 450 x 550

Cena: 17 635 Kč platí pro Českou republiku
 651 € platí pro Slovensko

F78420VI1P
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Plně integrované vestavné myčky nádobí, 45 cm

Typ myčky: plně integrovaná, 45 cm
Vnitřní prostor: standard
Počet jídelních souprav: 9
Energetická třída: A+
Počet programů/teplot: 5/4
Spotřeba vody (l): 9,5

Druhy programů: 30 min 60 °C | AutoSense 45–70 °C | Eco 50 °C |
Pro 70 °C | Opláchnutí

Funkce:
 – funkce AutoOff
 – SpotControl: dvoubarevný indikátor na podlaze
 – funkce MultiTab
 – funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
 – možnost přívodu 60 °C vody

Vybavení:
 – panel se symboly
 – příborový košík
 – vodní senzor
 – hadice AquaControl

Hlučnost (dB(A)): 47

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 446 x 550

Cena: 12 929 Kč platí pro Českou republiku
 486 € platí pro Slovensko

F55410VI1



Vestavné myčky nádobí s ovládacím panelem, 45 cm

Typ myčky: vestavná, 45 cm, s nerezovým panelem
Vnitřní prostor: ProClean™
Počet jídelních souprav: 9
Energetická třída: A+++
Počet programů/teplot: 8/4
Spotřeba vody (l): 9,9

Druhy programů: AutoSense 45–70 °C | 30 min 60 °C | Sklo 45 °C |
Extra tichý | Eco 50 °C | Pro 70 °C | ProZone | Opláchnutí

Funkce:
 – funkce AutoOff
 – funkce ExtraHygiene
 – funkce ExtraDry
 – funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
 – funkce TimeSaver
 – funkce Automatické otevírání dvířek při sušení
 – extrémně tichý program: jen 42 dB

Vybavení:
 – technologie AirDry
 – satelitní sprchovací rameno ProClean™ a pět úrovní sprchování
 – panel se symboly
 – 3místný displej
 – invertorový motor
 – vodní senzor zjišťuje úroveň znečištění nádobí a přizpůsobuje 
spotřebu vody

 – horní koš se 2 měkkými hroty SoftSpikes, sklopné poličky na 
šálky, drátěné madlo 

 – dolní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
 – příborový košík 
 – hadice AquaControl
 – možnost připojení na teplou vodu až 60 °C

Hlučnost (dB(A)): 44

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 450 x 550

Cena: 18 812 Kč platí pro Českou republiku
 698 € platí pro Slovensko

F78460IM0P
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Praní

1 Pračky se sušičkou 132

PRANÍ

Naše nové pračky, sušičky a pračky se sušičkou 
jsou tak jemné a precizní, že jim můžete 
bez váhání svěřit i nejchoulostivější textilie. 
Se spotřebiči nové řady AEG si už nikdy 
nemusíte dělat starosti s prádlem. Všem oděvům 
poskytnou tu nejjemnější péči, aby perfektně 
vypadaly a dlouho vydržely. Užívejte si perfektní 
účinnost a ochranu při poloviční spotřebě 
energie v porovnání s jinými spotřebiči.
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PRAČKY SE SUŠIČKOU

2 v 1 
Perte a sušte jedním tahem, s vynikající 
účinností a bez kompromisů.

Invertorový motor  
Vysoká preciznost a nízká hlučnost  
díky bezkartáčové technologii.

OptiSense
Přesně přizpůsobí trvání cyklu 
a spotřebu vody a energie aktuální 
dávce prádla. 

Proč se spokojit s málem, když můžete mít perfektní 
pračku a sušičku v jednom spotřebiči? AEG vám přináší 
pračky se sušičkou Performance a ÖKO – vyspělá 
kombinovaná řešení „vše v jednom“, která jsou zárukou 
vynikající účinnosti bez jakýchkoliv kompromisů.

Rychlost odstřeďování: 
1400 ot./min

Maximální náplň praní/sušení

Funkce Odložený start

Funkce

Energetická třída B

Energetická třída

Zvláště velký vkládací otvor

Dětská pojistka

LCD displej



Pračka se sušičkou
L61470WDBI

Rozměry V x Š x H (mm): 820 x 596 x 544

Cena: 27 047 Kč platí pro Českou republiku
 992 € platí pro Slovensko

Typ: pračka se sušičkou pro plně integrovanou instalaci v kuchyni 
Maximální náplň praní (kg): 7
Maximální náplň sušení: (kg): 4
Maximální rychlost odstřeďování (ot./min): 1400

Druhy programů: Bavlna 95 °C | Bavlna 60 °C | Bavlna 40 °C úsporně | Bavlna 40 °C | 
Bavlna 30 °C | Bavlna 95 °C s předpírkou | Bavlna 60 °C s předpírkou | Bavlna 40 °C s 
předpírkou | Syntetika 60 °C | Syntetika 50 °C | Syntetika 40 °C | Syntetika 30 °C | Syntetika 
40 °C snadné žehlení | Jemné prádlo 40 °C | Jemné prádlo 30 °C | Vlna, ruční praní 30 °C | 
Vlna, ruční praní bez ohřevu | Máchání jemného prádla | Vypuštění | Odstřeďování | Sušení 
syntetiky | Sušení bavlny | Regenerace | Bavlna 60 °C úsporně

Funkce:
 – funkce Odložený start
 – speciální programy pro ruční praní a vlnu
 – systém regulace vody AquaControl s hlásičem úniku vody

Vybavení:
 – LCD displej
 – protipěnový systém
 – kontrola vyvažování náplně v bubnu
 – 4 nastavitelné nožičky 
 – systém AquaControl s výstrahou nabízí plnou ochranu před škodami způsobenými 
vodou

Hlučnost při praní dB(A): 56

Hlučnost při odstřeďování dB(A): 74

Hlučnost při sušení dB(A): 62





Model BS836680PM BS836480PM BS931470NM BS731470NM BY931460NM BP831660NM BP931460NM BP731460NM BP531310NB BP501350NM BP501310NM BE731410NM BE501310NM BE300350NM

Kód výrobku 944 187 502 944 187 495 944 187 504 944 187 360 944 187 514 944 187 304 944 187 508 944 187 274 944 187 463 944 187 408 944 187 450 944 187 264 944 187 428 944 187 376

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

Produktová kategorie trouba trouba trouba trouba trouba trouba trouba trouba trouba trouba trouba trouba trouba trouba

Instalace výrobku vestavná vestavná vestavná vestavná vestavná vestavná vestavná vestavná vestavná vestavná vestavná vestavná vestavná vestavná

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) 1 1 0,99 0,99 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89

Spotřeba energie při multifunkčním
pečení (kW/h) 1 1 0,79 0,79 0,69 0,69 0,69 0,69 0,79 0,79 0,79 0,69 0,79 0,79

Vnitřní objem trouby (l) 73 73 73 73 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74

Velikost vnitřního prostoru velký velký velký velký velký velký velký velký velký velký velký velký velký velký

Čas pečení při statickém pečení 53 53 53 53 51 51 51 51 51 51 51 48 48 48

Čas pečení při multifunkčním pečení 48 48 48 48 42 42 42 42 43 43 43 42 43 43

Hlučnost (dB(A)) 53 53 50 53 48 48 48 48 48 48 48 47 47 47

Spotřeba v pohotovostním režimu (W) 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 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 1 424 1 424 1 424 1 424

Rozměry V x Š x H (mm) 594 x 594 x 567 594 x 594 x 567 594 x 594 x 567 594 x 594 x 567 594 x 594 x 567 594 x 594 x 567 594 x 594 x 567 594 x 594 x 567 594 x 594 x 567 594 x 594 x 567 594 x 594 x 567 594 x 594 x 567 594 x 594 x 567 594 x 594 x 567

Čistá celková hmotnost (kg) 44 44 45 43,5 41,5 40,5 41 39,5 39,5 39,5 39,5 35 36,5 35,5

Vaření / Vestavné trouby

Vestavné trouby



Model BS836680PM BS836480PM BS931470NM BS731470NM BY931460NM BP831660NM BP931460NM BP731460NM BP531310NB BP501350NM BP501310NM BE731410NM BE501310NM BE300350NM

Kód výrobku 944 187 502 944 187 495 944 187 504 944 187 360 944 187 514 944 187 304 944 187 508 944 187 274 944 187 463 944 187 408 944 187 450 944 187 264 944 187 428 944 187 376

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

Produktová kategorie trouba trouba trouba trouba trouba trouba trouba trouba trouba trouba trouba trouba trouba trouba

Instalace výrobku vestavná vestavná vestavná vestavná vestavná vestavná vestavná vestavná vestavná vestavná vestavná vestavná vestavná vestavná

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) 1 1 0,99 0,99 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89

Spotřeba energie při multifunkčním
pečení (kW/h) 1 1 0,79 0,79 0,69 0,69 0,69 0,69 0,79 0,79 0,79 0,69 0,79 0,79

Vnitřní objem trouby (l) 73 73 73 73 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74

Velikost vnitřního prostoru velký velký velký velký velký velký velký velký velký velký velký velký velký velký

Čas pečení při statickém pečení 53 53 53 53 51 51 51 51 51 51 51 48 48 48

Čas pečení při multifunkčním pečení 48 48 48 48 42 42 42 42 43 43 43 42 43 43

Hlučnost (dB(A)) 53 53 50 53 48 48 48 48 48 48 48 47 47 47

Spotřeba v pohotovostním režimu (W) 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 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 1 424 1 424 1 424 1 424

Rozměry V x Š x H (mm) 594 x 594 x 567 594 x 594 x 567 594 x 594 x 567 594 x 594 x 567 594 x 594 x 567 594 x 594 x 567 594 x 594 x 567 594 x 594 x 567 594 x 594 x 567 594 x 594 x 567 594 x 594 x 567 594 x 594 x 567 594 x 594 x 567 594 x 594 x 567

Čistá celková hmotnost (kg) 44 44 45 43,5 41,5 40,5 41 39,5 39,5 39,5 39,5 35 36,5 35,5
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Vestavné trouby



Vaření / Vestavné trouby

Vestavné trouby

Model BE3003001M BC301300NM BE3002001M

Kód výrobku 944 185 952 944 187 149 944 185 878

Značka AEG AEG AEG

Produktová kategorie trouba trouba trouba

Instalace výrobku vestavná vestavná vestavná

Energetická třída A A A

Energetická třída při funkci multifunkce multifunkce multifunkce

Spotřeba energie při statickém pečení
(kW/h) 0,89 0,89 0,89

Spotřeba energie při multifunkčním
pečení (kW/h) 0,79 0,79 0,79

Vnitřní objem trouby (l) 74 74 74

Velikost vnitřního prostoru velký velký velký

Čas pečení při statickém pečení 48 48 48

Čas pečení při multifunkčním pečení 43 43 43

Hlučnost (dB(A)) 47 47 47

Spotřeba v pohotovostním režimu (W) 0,99 0,99 0,99

Plocha největšího plechu (cm²) 1 424 1 424 1 424

Rozměry V x Š x H (mm) 594 x 594 x 567 594 x 594 x 567 594 x 594 x 567

Čistá celková hmotnost (kg) 35 35 37,5
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Kompaktní trouby

Model KS8454801M KP8404001M KM8403101M KE8404101M

Kód výrobku 944 066 124 944 066 142 944 066 186 944 066 192

Značka AEG AEG AEG AEG

Produktová kategorie trouba trouba trouba trouba

Instalace výrobku vestavná vestavná vestavná vestavná

Energetická třída A A A A

Energetická třída při funkci multifunkce multifunkce multifunkce multifunkce

Spotřeba energie při statickém pečení
(kW/h) 0,87 0,79 – 0,79

Spotřeba energie při multifunkčním
pečení (kW/h) 0,64 0,59 – 0,64

Vnitřní objem trouby (l) 43 44 43 44

Velikost vnitřního prostoru střední střední střední střední

Čas pečení při statickém pečení 50 45 – 47

Čas pečení při multifunkčním pečení 51 43 – 51

Hlučnost (dB(A)) 52 48 52 48

Spotřeba v pohotovostním režimu (W) 0,99 0,99 0,99 0,99

Plocha největšího plechu (cm²) 1 424 1 424 1 424 1 424

Rozměry V x Š x H (mm) 455 x 594 x 567 455 x 594 x 567 455 x 594 x 567 455 x 594 x 567

Čistá celková hmotnost (kg) 35,2 32,7 38,5 30,8



Vaření / Mikrovlnné trouby

Mikrovlnné trouby

Model MCD2664E-M MC2664E-M MC1763E-M MSD2543S-M

Kód výrobku 947 608 579 947 608 578 947 608 577 947 607 417

Značka AEG AEG AEG AEG

Produktová kategorie mikrovlnná trouba mikrovlnná trouba mikrovlnná trouba mikrovlnná trouba

Barva
nerez s povrchovou 

úpravou proti 
otiskům prstů

nerez s povrchovou 
úpravou proti 
otiskům prstů

nerez s povrchovou 
úpravou proti 
otiskům prstů

nerez s povrchovou 
úpravou proti 
otiskům prstů

Instalace výrobku plně vestavná plně vestavná plně vestavná plně vestavná

Kombinované vaření mikrovlny / gril mikrovlny mikrovlny mikrovlny / gril

Režimy vaření gril | mikrovlny | 
mikrovlny a gril mikrovlny mikrovlny gril | mikrovlny | 

mikrovlny a gril

Rozmrazování podle času – – – univerzální 
program

Rozmrazování podle hmotnosti chléb | maso | 
drůbež | ryby

chléb | maso | 
drůbež | ryby

chléb | maso | 
drůbež | ryby

univerzální 
program

Vaření podle hmotnosti

nápoje | 
kuřecí kousky | 

zapečené ryby | 
zapečené jídlo | 
čerstvá zelenina 

| neloupané 
brambory | kebab | 
brambory | drůbež

nápoje | rybí 
filety | čerstvá 

zelenina | mražená 
hotová jídla | 

mrazená zelenina 
| neloupané 
brambory | 
brambory

nápoje | rybí 
filety | čerstvá 

zelenina | mražená 
hotová jídla | 

mrazená zelenina 
| neloupané 
brambory

–

Výkon grilu (W) 1 000 – – 1 000

Výkon (W) 900 900 800 900

Typ ovládání elektronické elektronické elektronické elektronické

Počet ovládacích knoflíků 1 1 1 –

Typ časovače otočný knoflík | 
90 min

otočný knoflík | 
90 min

otočný knoflík | 
90 min 95 min

Počet výkonových stupňů 5 5 5 8

Signalizace konec programu konec programu konec programu konec programu

Osvětlení dutiny 25 25 25 –

Přednastavené programy

dětská pojistka 
| okamžitý start 
/+ 30 sekund | 

minutka

dětská pojistka 
| okamžitý start 
/+ 30 sekund | 

minutka

dětská pojistka 
| okamžitý start 
/+ 30 sekund | 

minutka

–

Průměr otočného talíře (mm) 325 325 272 315

Šířka (mm) 594 594 594 595

Hloubka (mm) 417 417 296 400

Výška (mm) 459 459 371 388

Vestavná výška (mm) 450 450 360 380

Příkon (W) 2 400 1 300 1 200 1 450

Možnosti vestavby nad troubu | pod 
troubu

pod pracovní 
desku | nad troubu 

| pod troubu
nad troubu pod pracovní 

desku | nad troubu

Možnosti vestavby 35 35 37,5 37,5



Model VS91404-M KD91404M

Kód výrobku 947 727 278 947 006 024

Značka AEG AEG

Produktová kategorie vakuovací zásuvka ohřívací zásuvka

Instalace výrobku vestavná vestavná

Rozměry V x Š x H (mm) – 140 x 594 x 535

Čistá hmotnost (kg) 35 18

139Vaření / Zásuvky / Kávovar VA
ŘEN

Í / KO
M

PA
K

TN
Í SPO

TŘEBIČ
E

Zásuvky

Model PE4571-M

Kód výrobku 942 401 217

Značka AEG

Produktová kategorie kávovar

Instalace výrobku plně vestavný

Potřebná pojistka –

Typ osvětlení LED

Světelná lišta –

Vestavná výška (mm) 450

Výška (mm) 455

Hloubka (mm) 361

Šířka (mm) 594

Vestavná šířka (mm) 560

Čistá hmotnost (kg) 23

Vestavné rozměry (mm) 550

Kávovar



Model HKH81700FB HK956970FB HK894400FG HK894400FS HK874400FB HK693320FG HKP95510XB HK764400FB HKM85411FB HKP85410XB

Kód výrobku 949 595 406 949 595 076 949 595 289 949 595 291 949 595 198 949 595 282 949 597 121 949 595 032 949 595 410 949 597 089

Instalace výrobku samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná

Typ ovládání PCIII elektronické | Toucan PCI | TFT PCI | TFT elektronické | Raven PCI | TFT elektronické | Pelican 
14 stupňů

Budgie oddělené 
14 stupňů elektronické | Kite elektronické | Kite 

14 stupňů

Funkce ovládání

zvuková signalizace | 
automatický ohřev | zvýšení 

výkonu Booster | dětská 
pojistka | přičítávání | Eco 
časovač | zámek ovládání 
| minutka | pauza | funkce 

PowerSlide | indikace 
zbytkového tepla | vypnutí 

zvuků | časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 

ohřev | zvýšení výkonu 
Booster | funkce Bridge | 
režim Šéfkuchař (zapnutí 

v režimu spojení zón Bridge) 
| dětská pojistka | přičítávání 

| Eco časovač | zámek 
ovládání | minutka | vypnutí 
zvuků | funkce Stop+Go | 

časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 

ohřev | zvýšení výkonu 
Booster | dětská pojistka 

| funkce CookAssist | 
přičítávání | Eco časovač | 

funkce Gril | zámek ovládání 
| minutka | vypnutí zvuků | 
funkce Stop+Go | časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 

ohřev | zvýšení výkonu 
Booster | dětská pojistka 

| funkce CookAssist | 
přičítávání | Eco časovač | 

funkce Gril | zámek ovládání 
| minutka | vypnutí zvuků | 
funkce Stop+Go | časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 

ohřev | zvýšení výkonu 
Booster | dětská pojistka | 
přičítávání | Eco časovač | 

funkce Gril | zámek ovládání 
| minutka | vypnutí zvuků | 
funkce Stop+Go | časovač

4stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 

ohřev | zvýšení výkonu 
Booster | funkce Bridge 
| dětská pojistka | funkce 
CookAssist | přičítávání 
| Eco časovač | zámek 

ovládání | minutka | vypnutí 
zvuků | funkce Stop+Go | 

časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 

ohřev | zvýšení výkonu 
Booster | dětská pojistka 
| přičítávání | Eco časovač 

| funkce FlexiBridge | 
propojení varné desky 
s odsavačem | zámek 

ovládání | minutka | funkce 
PowerSlide | vypnutí zvuků | 
funkce Stop+Go | časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 

ohřev | zvýšení výkonu 
Booster | dětská pojistka 
| přičítávání | Eco časovač 
| propojení varné desky 

s odsavačem | zámek 
ovládání | minutka | vypnutí 
zvuků | funkce Stop+Go | 

časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 

ohřev | zvýšení výkonu 
Booster | dětská pojistka 

| funkce CookAssist | 
přičítávání | Eco časovač 
| propojení varné desky 

s odsavačem | zámek 
ovládání | minutka | vypnutí 
zvuků | funkce Stop+Go | 

časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 

ohřev | zvýšení výkonu 
Booster | dětská pojistka 
| přičítávání | Eco časovač 

| funkce FlexiBridge | 
propojení varné desky 
s odsavačem | zámek 

ovládání | minutka | funkce 
PowerSlide | vypnutí zvuků | 
funkce Stop+Go | časovač

Elektrické zapalování – – – – – – – – – –

Materiál rámečku – – – – – – nerez – – nerez

Typ rámečku 4 zkosené hrany 4 zkosené hrany 4 zkosené hrany 4 zkosené hrany 4 zkosené hrany 4 zkosené hrany Promise XL 4 zkosené hrany 4 zkosené hrany Promise XL

Barva skla tmavě šedá černá tmavě šedá stříbrná černá tmavě šedá černá černá černá černá

Typ desky plně indukční plně indukční plně indukční plně indukční plně indukční plně indukční plně indukční plně indukční plně indukční plně indukční

Bezpečnost varné desky automatické vypnutí automatické vypnutí automatické vypnutí automatické vypnutí automatické vypnutí automatické vypnutí automatické vypnutí automatické vypnutí automatické vypnutí automatické vypnutí

Celkový elektrický příkon (W) 7 400 11 100 7 400 7 400 7 400 7 400 11 100 7 400 7 400 7 400

Levá přední varná zóna Zone Free indukční indukční indukční indukční indukční indukční indukční indukční indukční

Levá zadní varná zóna – indukční indukční indukční indukční indukční indukční indukční indukční indukční

Střední přední varná zóna – indukční – – – – indukční – – –

Střední zadní varná zóna – indukční – – – – – – – indukční

Podpěry pro varné nádoby – – – – – – – – – –

Pravá přední varná zóna indukční indukční indukční indukční indukční – indukční indukční indukční indukční

Pravá zadní varná zóna indukční indukční indukční indukční indukční dvojokruhová | indukční indukční indukční indukční –

Výkon/průměr levé přední zóny 500–3 700 W/(h)460 x 
(š)300 mm

2 300/3 200W 
/180 x 210 mm 2 300/3 200W/210 mm 2 300/3 200W/210 mm 2 300/3 200W/210 mm 2 300/3 200W/210 mm 2 300/3 200 W/220 mm 2 300/3 200W/210 mm 2 300/3 200W/210 mm 2 300/3 200 W/220 mm

Výkon/průměr levé zadní zóny – 2 300/3 200W 
/180 x 210 mm 2 300/3 200W/210 mm 2 300/3 200W/210 mm 2 300/3 200W/210 mm 2 300/3 200W/210 mm 2 300/3 200 W/220 mm 2 300/3 200W/210 mm 2 300/3 200W/210 mm 2 300/3 200 W/220 mm

Výkon/průměr střední přední zóny – 2 300/3 200W 
/180 x 210 mm – – – – 1 800/2 800/3 500 

/3 700 W/180/280 mm – – –

Výkon/průměr střední zadní zóny – 2 300/3 200W 
/180 x 210 mm – – – – – – – 2 300/3 200W/210 mm

Výkon/průměr pravé přední zóny 1 400/2 500 W/145 mm 2 300/3 200W 
/180 x 210 mm 2 300/3 200W/210 mm 2 300/3 200W/210 mm 2 300/3 200W/210 mm – 1 400/2 500 W/145 mm 2 300/3 200W/210 mm 2 300/3 200W/210 mm 1 800/2 800 W/180 mm

Výkon/průměr pravé zadní zóny 2 300/3 700 W/210 mm 2 300/3 200W 
/180 x 210 mm 2 300/3 200W/210 mm 2 300/3 200W/210 mm 2 300/3 200W/210 mm 1 800/2 800/3 500 

/3 700 W/180/280 mm 2 300/3 200 W/210 mm 2 300/3 200W/210 mm 2 300/3 200W/210 mm –

Náhradní plyn – – – – – – – – – –

Napětí (V) 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240

Rozměry Š x H (mm)  780 x 520  910 x 520  780 x 520  780 x 520  780 x 520  590 x 520  896 x 516  710 x 520  780 x 520  766 x 516

Vestavná výška (mm) 70 50 50 50 50 55 50 55 50 50

Hloubka otvoru (mm) 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490

Rádius otvoru 5 5 5 5 – 5 5 5 5 5

Šířka otvoru (mm) 750 880 750 750 750 560 880 680 750 750

Čistá hmotnost (kg) 19,44 16,32 13,16 13,16 11,96 11,56 17,24 12,28 12,36 12,78

Vaření / Varné desky

Indukční varné desky



Model HKH81700FB HK956970FB HK894400FG HK894400FS HK874400FB HK693320FG HKP95510XB HK764400FB HKM85411FB HKP85410XB

Kód výrobku 949 595 406 949 595 076 949 595 289 949 595 291 949 595 198 949 595 282 949 597 121 949 595 032 949 595 410 949 597 089

Instalace výrobku samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná

Typ ovládání PCIII elektronické | Toucan PCI | TFT PCI | TFT elektronické | Raven PCI | TFT elektronické | Pelican 
14 stupňů

Budgie oddělené 
14 stupňů elektronické | Kite elektronické | Kite 

14 stupňů

Funkce ovládání

zvuková signalizace | 
automatický ohřev | zvýšení 

výkonu Booster | dětská 
pojistka | přičítávání | Eco 
časovač | zámek ovládání 
| minutka | pauza | funkce 

PowerSlide | indikace 
zbytkového tepla | vypnutí 

zvuků | časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 

ohřev | zvýšení výkonu 
Booster | funkce Bridge | 
režim Šéfkuchař (zapnutí 

v režimu spojení zón Bridge) 
| dětská pojistka | přičítávání 

| Eco časovač | zámek 
ovládání | minutka | vypnutí 
zvuků | funkce Stop+Go | 

časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 

ohřev | zvýšení výkonu 
Booster | dětská pojistka 

| funkce CookAssist | 
přičítávání | Eco časovač | 

funkce Gril | zámek ovládání 
| minutka | vypnutí zvuků | 
funkce Stop+Go | časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 

ohřev | zvýšení výkonu 
Booster | dětská pojistka 

| funkce CookAssist | 
přičítávání | Eco časovač | 

funkce Gril | zámek ovládání 
| minutka | vypnutí zvuků | 
funkce Stop+Go | časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 

ohřev | zvýšení výkonu 
Booster | dětská pojistka | 
přičítávání | Eco časovač | 

funkce Gril | zámek ovládání 
| minutka | vypnutí zvuků | 
funkce Stop+Go | časovač

4stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 

ohřev | zvýšení výkonu 
Booster | funkce Bridge 
| dětská pojistka | funkce 
CookAssist | přičítávání 
| Eco časovač | zámek 

ovládání | minutka | vypnutí 
zvuků | funkce Stop+Go | 

časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 

ohřev | zvýšení výkonu 
Booster | dětská pojistka 
| přičítávání | Eco časovač 

| funkce FlexiBridge | 
propojení varné desky 
s odsavačem | zámek 

ovládání | minutka | funkce 
PowerSlide | vypnutí zvuků | 
funkce Stop+Go | časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 

ohřev | zvýšení výkonu 
Booster | dětská pojistka 
| přičítávání | Eco časovač 
| propojení varné desky 

s odsavačem | zámek 
ovládání | minutka | vypnutí 
zvuků | funkce Stop+Go | 

časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 

ohřev | zvýšení výkonu 
Booster | dětská pojistka 

| funkce CookAssist | 
přičítávání | Eco časovač 
| propojení varné desky 

s odsavačem | zámek 
ovládání | minutka | vypnutí 
zvuků | funkce Stop+Go | 

časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 

ohřev | zvýšení výkonu 
Booster | dětská pojistka 
| přičítávání | Eco časovač 

| funkce FlexiBridge | 
propojení varné desky 
s odsavačem | zámek 

ovládání | minutka | funkce 
PowerSlide | vypnutí zvuků | 
funkce Stop+Go | časovač

Elektrické zapalování – – – – – – – – – –

Materiál rámečku – – – – – – nerez – – nerez

Typ rámečku 4 zkosené hrany 4 zkosené hrany 4 zkosené hrany 4 zkosené hrany 4 zkosené hrany 4 zkosené hrany Promise XL 4 zkosené hrany 4 zkosené hrany Promise XL

Barva skla tmavě šedá černá tmavě šedá stříbrná černá tmavě šedá černá černá černá černá

Typ desky plně indukční plně indukční plně indukční plně indukční plně indukční plně indukční plně indukční plně indukční plně indukční plně indukční

Bezpečnost varné desky automatické vypnutí automatické vypnutí automatické vypnutí automatické vypnutí automatické vypnutí automatické vypnutí automatické vypnutí automatické vypnutí automatické vypnutí automatické vypnutí

Celkový elektrický příkon (W) 7 400 11 100 7 400 7 400 7 400 7 400 11 100 7 400 7 400 7 400

Levá přední varná zóna Zone Free indukční indukční indukční indukční indukční indukční indukční indukční indukční

Levá zadní varná zóna – indukční indukční indukční indukční indukční indukční indukční indukční indukční

Střední přední varná zóna – indukční – – – – indukční – – –

Střední zadní varná zóna – indukční – – – – – – – indukční

Podpěry pro varné nádoby – – – – – – – – – –

Pravá přední varná zóna indukční indukční indukční indukční indukční – indukční indukční indukční indukční

Pravá zadní varná zóna indukční indukční indukční indukční indukční dvojokruhová | indukční indukční indukční indukční –

Výkon/průměr levé přední zóny 500–3 700 W/(h)460 x 
(š)300 mm

2 300/3 200W 
/180 x 210 mm 2 300/3 200W/210 mm 2 300/3 200W/210 mm 2 300/3 200W/210 mm 2 300/3 200W/210 mm 2 300/3 200 W/220 mm 2 300/3 200W/210 mm 2 300/3 200W/210 mm 2 300/3 200 W/220 mm

Výkon/průměr levé zadní zóny – 2 300/3 200W 
/180 x 210 mm 2 300/3 200W/210 mm 2 300/3 200W/210 mm 2 300/3 200W/210 mm 2 300/3 200W/210 mm 2 300/3 200 W/220 mm 2 300/3 200W/210 mm 2 300/3 200W/210 mm 2 300/3 200 W/220 mm

Výkon/průměr střední přední zóny – 2 300/3 200W 
/180 x 210 mm – – – – 1 800/2 800/3 500 

/3 700 W/180/280 mm – – –

Výkon/průměr střední zadní zóny – 2 300/3 200W 
/180 x 210 mm – – – – – – – 2 300/3 200W/210 mm

Výkon/průměr pravé přední zóny 1 400/2 500 W/145 mm 2 300/3 200W 
/180 x 210 mm 2 300/3 200W/210 mm 2 300/3 200W/210 mm 2 300/3 200W/210 mm – 1 400/2 500 W/145 mm 2 300/3 200W/210 mm 2 300/3 200W/210 mm 1 800/2 800 W/180 mm

Výkon/průměr pravé zadní zóny 2 300/3 700 W/210 mm 2 300/3 200W 
/180 x 210 mm 2 300/3 200W/210 mm 2 300/3 200W/210 mm 2 300/3 200W/210 mm 1 800/2 800/3 500 

/3 700 W/180/280 mm 2 300/3 200 W/210 mm 2 300/3 200W/210 mm 2 300/3 200W/210 mm –

Náhradní plyn – – – – – – – – – –

Napětí (V) 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240

Rozměry Š x H (mm)  780 x 520  910 x 520  780 x 520  780 x 520  780 x 520  590 x 520  896 x 516  710 x 520  780 x 520  766 x 516

Vestavná výška (mm) 70 50 50 50 50 55 50 55 50 50

Hloubka otvoru (mm) 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490

Rádius otvoru 5 5 5 5 – 5 5 5 5 5

Šířka otvoru (mm) 750 880 750 750 750 560 880 680 750 750

Čistá hmotnost (kg) 19,44 16,32 13,16 13,16 11,96 11,56 17,24 12,28 12,36 12,78
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Indukční varné desky



Vaření / Varné desky

Indukční varné desky

Model HK654400XB HK774400FB HKP65410FB HK6542H1FB HK754400FB HK6542H0XB HK634200XB HK634150XB HK955070XB HK854080FB

Kód výrobku 949 595 191 949 597 106 949 597 076 949 597 018 949 595 340 949 597 014 949 595 021 949 595 095 949 595 020 949 595 017

Instalace výrobku samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná

Typ ovládání elektronické | Kite Jackdaw oddělené 
14 stupňů

elektronické | Kite 
14 stupňů Kite 14 stupňů elektronické | Kite elektronické | Kite 

14 stupňů
elektronické | Falcon 

14 stupňů elektronické | Falcon elektronické | Pelican 
14 stupňů

elektronické | Pelican 
14 stupňů

Funkce ovládání

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 

ohřev | zvýšení výkonu 
Booster | funkce Bridge | 

dětská pojistka | přičítávání 
| Eco časovač | zámek 

ovládání | minutka | ukazatel 
zbytkového tepla | vypnutí 
zvuků | funkce Stop+Go | 

časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 

ohřev | zvýšení výkonu 
Booster | funkce Bridge | 

dětská pojistka | přičítávání 
| Eco časovač | zámek 

ovládání | minutka | vypnutí 
zvuků | funkce Stop+Go | 

časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 

ohřev | zvýšení výkonu 
Booster | dětská pojistka 
| přičítávání | Eco časovač 

| funkce Fle x iBridge | 
propojení varné desky 
s odsavačem | zámek 

ovládání | minutka | funkce 
PowerSlide | vypnutí zvuků | 
funkce Stop+Go | časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 

ohřev | zvýšení výkonu 
Booster | dětská pojistka 
| přičítávání | Eco časovač 
| propojení varné desky 

s odsavačem | zámek 
ovládání | minutka | vypnutí 
zvuků | funkce Stop+Go | 

časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 

ohřev | zvýšení výkonu 
Booster | funkce Bridge | 

dětská pojistka | přičítávání 
| Eco časovač | propojení 
varné desky s odsavačem 
| zámek ovládání | minutka 

| vypnutí zvuků | funkce 
Stop+Go | časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 

ohřev | zvýšení výkonu 
Booster | dětská pojistka 
| přičítávání | Eco časovač 
| propojení varné desky 

s odsavačem | zámek 
ovládání | minutka | vypnutí 
zvuků | funkce Stop+Go | 

časovač

zvuková signalizace | 
automatický ohřev | 

zvýšení výkonu Booster 
| dětská pojistka | zámek 

ovládání | minutka | ukazatel 
zbytkového tepla | funkce 

Stop+Go | časovač

zvuková signalizace | 
automatický ohřev | 

zvýšení výkonu Booster 
| dětská pojistka | zámek 

ovládání | minutka | ukazatel 
zbytkového tepla | funkce 

Stop+Go | časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 
ohřev | dětská pojistka | 

přičítávání | Eco časovač | 
zámek ovládání | minutka | 
ukazatel zbytkového tepla 

| vypnutí zvuků | funkce 
Stop+Go | časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 
ohřev | dětská pojistka | 

přičítávání | Eco časovač | 
zámek ovládání | minutka | 
ukazatel zbytkového tepla 

| vypnutí zvuků | funkce 
Stop+Go | časovač

Elektrické zapalování – – – – – – – – – –

Materiál rámečku nerez – – – – nerez nerez nerez nerez –

Typ rámečku Promise XL 4 zkosené hrany 4 zkosené hrany 4 zkosené hrany 4 zkosené hrany Promise XL Promise XL Promise XL Promise XL 4 zkosené hrany

Barva skla černá černá černá černá černá černá černá černá černá černá

Typ desky plně indukční plně indukční plně indukční plně indukční plně indukční plně indukční plně indukční indukční kombinovaná sklokeramická sklokeramická

Bezpečnost varné desky automatické vypnutí automatické vypnutí automatické vypnutí automatické vypnutí automatické vypnutí automatické vypnutí automatické vypnutí automatické vypnutí automatické vypnutí automatické vypnutí

Celkový elektrický příkon (W) 7 400 7 400 7 400 7 400 7 400 7 400 7 400 7 300 7 900 7 800

Levá přední varná zóna indukční indukční indukční indukční indukční indukční indukční indukční Hilight dvojokruhová | Hilight

Levá zadní varná zóna indukční indukční indukční indukční indukční indukční indukční Hilight Hilight Hilight

Střední přední varná zóna – – – – indukční – – – – –

Střední zadní varná zóna – – – – – – – – Hilight | paella | 
trojokruhová

Hilight | paella | 
trojokruhová

Podpěry pro varné nádoby – – – – – – – – – –

Pravá přední varná zóna indukční indukční indukční indukční – indukční indukční indukční Hilight –

Pravá zadní varná zóna indukční indukční indukční zóna na ryby | indukční indukční indukční indukční dvojokruhová oválná | 
Hilight

dvojokruhová oválná | 
Hilight

dvojokruhová oválná | 
Hilight

Výkon/průměr levé přední zóny 1 800/2 600 W/180 mm 2 300/3 200W/210 mm 2 300/3 200 W/220 mm 2 300/3 700 W/210 mm 2 300/3 200W/210 mm 2 300/3 700 W/210 mm 2 300/3 700 W/210 mm 2 300/3 700 W/210 mm 1 800 W/180 mm 700/1 700 W/120/180 mm

Výkon/průměr levé zadní zóny 1 800/2 600 W/180 mm 2 300/3 200W/210 mm 2 300/3 200 W/220 mm 1 800/2 800 W/180 mm 2 300/3 200W/210 mm 1 800/2 800 W/180 mm 1 800/2 800 W/180 mm 1 200 W/145 mm 1 200 W/145 mm 1 200 W/145 mm

Výkon/průměr střední přední zóny – – – – 1 400/2 500 W/145 mm – – – – –

Výkon/průměr střední zadní zóny – – – – – – – – 1 050/1 950/2 700 W 
/145/210/270 mm

1 050/1 950/2 700 W 
/145/210/270 mm

Výkon/průměr pravé přední zóny 1 800/2 600 W/180 mm 2 300/3 200W/210 mm 1 400/2 500 W/145 mm 1 400/2 500 W/145 mm – 1 400/2 500 W/145 mm 1 400/2 500 W/145 mm 1 400/2 500 W/145 mm 1 800 W/180 mm –

Výkon/průměr pravé zadní zóny 1 800/2 600 W/180 mm 2 300/3 200W/210 mm 1 800/2 800 W/180 mm 2 300/3 200W/170 x 265 
mm 2 300/3 600W/240 mm 1 800/2 800 W/180 mm 1 800/2 800 W/180 mm 1 500/2 400 W 

/170 x 265 mm
1 400/2 200 W 
/170 x 265 mm

1 400/2 200 W 
/170 x 265 mm

Náhradní plyn – – – – – – – – – –

Napětí (V) 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240

Rozměry Š x H (mm)  576 x 516  710 x 520  590 x 520  590 x 520  710 x 520  576 x 516  576 x 516  576 x 516  896 x 516  780 x 520

Vestavná výška (mm) 55 55 55 55 55 55 55 55 50 50

Hloubka otvoru (mm) 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490

Rádius otvoru 5 – 5 5 5 5 5 5 5 5

Šířka otvoru (mm) 560 680 560 560 680 560 560 560 880 750

Čistá hmotnost (kg) 10,88 11,52 11,98 11,08 10,9 10,76 10,84 9,76 11,78 10,16
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Elektrické varné deskyIndukční varné desky

Indukční 
kombinované 
varné desky

Model HK654400XB HK774400FB HKP65410FB HK6542H1FB HK754400FB HK6542H0XB HK634200XB HK634150XB HK955070XB HK854080FB

Kód výrobku 949 595 191 949 597 106 949 597 076 949 597 018 949 595 340 949 597 014 949 595 021 949 595 095 949 595 020 949 595 017

Instalace výrobku samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná

Typ ovládání elektronické | Kite Jackdaw oddělené 
14 stupňů

elektronické | Kite 
14 stupňů Kite 14 stupňů elektronické | Kite elektronické | Kite 

14 stupňů
elektronické | Falcon 

14 stupňů elektronické | Falcon elektronické | Pelican 
14 stupňů

elektronické | Pelican 
14 stupňů

Funkce ovládání

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 

ohřev | zvýšení výkonu 
Booster | funkce Bridge | 

dětská pojistka | přičítávání 
| Eco časovač | zámek 

ovládání | minutka | ukazatel 
zbytkového tepla | vypnutí 
zvuků | funkce Stop+Go | 

časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 

ohřev | zvýšení výkonu 
Booster | funkce Bridge | 

dětská pojistka | přičítávání 
| Eco časovač | zámek 

ovládání | minutka | vypnutí 
zvuků | funkce Stop+Go | 

časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 

ohřev | zvýšení výkonu 
Booster | dětská pojistka 
| přičítávání | Eco časovač 

| funkce Fle x iBridge | 
propojení varné desky 
s odsavačem | zámek 

ovládání | minutka | funkce 
PowerSlide | vypnutí zvuků | 
funkce Stop+Go | časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 

ohřev | zvýšení výkonu 
Booster | dětská pojistka 
| přičítávání | Eco časovač 
| propojení varné desky 

s odsavačem | zámek 
ovládání | minutka | vypnutí 
zvuků | funkce Stop+Go | 

časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 

ohřev | zvýšení výkonu 
Booster | funkce Bridge | 

dětská pojistka | přičítávání 
| Eco časovač | propojení 
varné desky s odsavačem 
| zámek ovládání | minutka 

| vypnutí zvuků | funkce 
Stop+Go | časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 

ohřev | zvýšení výkonu 
Booster | dětská pojistka 
| přičítávání | Eco časovač 
| propojení varné desky 

s odsavačem | zámek 
ovládání | minutka | vypnutí 
zvuků | funkce Stop+Go | 

časovač

zvuková signalizace | 
automatický ohřev | 

zvýšení výkonu Booster 
| dětská pojistka | zámek 

ovládání | minutka | ukazatel 
zbytkového tepla | funkce 

Stop+Go | časovač

zvuková signalizace | 
automatický ohřev | 

zvýšení výkonu Booster 
| dětská pojistka | zámek 

ovládání | minutka | ukazatel 
zbytkového tepla | funkce 

Stop+Go | časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 
ohřev | dětská pojistka | 

přičítávání | Eco časovač | 
zámek ovládání | minutka | 
ukazatel zbytkového tepla 

| vypnutí zvuků | funkce 
Stop+Go | časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 
ohřev | dětská pojistka | 

přičítávání | Eco časovač | 
zámek ovládání | minutka | 
ukazatel zbytkového tepla 

| vypnutí zvuků | funkce 
Stop+Go | časovač

Elektrické zapalování – – – – – – – – – –

Materiál rámečku nerez – – – – nerez nerez nerez nerez –

Typ rámečku Promise XL 4 zkosené hrany 4 zkosené hrany 4 zkosené hrany 4 zkosené hrany Promise XL Promise XL Promise XL Promise XL 4 zkosené hrany

Barva skla černá černá černá černá černá černá černá černá černá černá

Typ desky plně indukční plně indukční plně indukční plně indukční plně indukční plně indukční plně indukční indukční kombinovaná sklokeramická sklokeramická

Bezpečnost varné desky automatické vypnutí automatické vypnutí automatické vypnutí automatické vypnutí automatické vypnutí automatické vypnutí automatické vypnutí automatické vypnutí automatické vypnutí automatické vypnutí

Celkový elektrický příkon (W) 7 400 7 400 7 400 7 400 7 400 7 400 7 400 7 300 7 900 7 800

Levá přední varná zóna indukční indukční indukční indukční indukční indukční indukční indukční Hilight dvojokruhová | Hilight

Levá zadní varná zóna indukční indukční indukční indukční indukční indukční indukční Hilight Hilight Hilight

Střední přední varná zóna – – – – indukční – – – – –

Střední zadní varná zóna – – – – – – – – Hilight | paella | 
trojokruhová

Hilight | paella | 
trojokruhová

Podpěry pro varné nádoby – – – – – – – – – –

Pravá přední varná zóna indukční indukční indukční indukční – indukční indukční indukční Hilight –

Pravá zadní varná zóna indukční indukční indukční zóna na ryby | indukční indukční indukční indukční dvojokruhová oválná | 
Hilight

dvojokruhová oválná | 
Hilight

dvojokruhová oválná | 
Hilight

Výkon/průměr levé přední zóny 1 800/2 600 W/180 mm 2 300/3 200W/210 mm 2 300/3 200 W/220 mm 2 300/3 700 W/210 mm 2 300/3 200W/210 mm 2 300/3 700 W/210 mm 2 300/3 700 W/210 mm 2 300/3 700 W/210 mm 1 800 W/180 mm 700/1 700 W/120/180 mm

Výkon/průměr levé zadní zóny 1 800/2 600 W/180 mm 2 300/3 200W/210 mm 2 300/3 200 W/220 mm 1 800/2 800 W/180 mm 2 300/3 200W/210 mm 1 800/2 800 W/180 mm 1 800/2 800 W/180 mm 1 200 W/145 mm 1 200 W/145 mm 1 200 W/145 mm

Výkon/průměr střední přední zóny – – – – 1 400/2 500 W/145 mm – – – – –

Výkon/průměr střední zadní zóny – – – – – – – – 1 050/1 950/2 700 W 
/145/210/270 mm

1 050/1 950/2 700 W 
/145/210/270 mm

Výkon/průměr pravé přední zóny 1 800/2 600 W/180 mm 2 300/3 200W/210 mm 1 400/2 500 W/145 mm 1 400/2 500 W/145 mm – 1 400/2 500 W/145 mm 1 400/2 500 W/145 mm 1 400/2 500 W/145 mm 1 800 W/180 mm –

Výkon/průměr pravé zadní zóny 1 800/2 600 W/180 mm 2 300/3 200W/210 mm 1 800/2 800 W/180 mm 2 300/3 200W/170 x 265 
mm 2 300/3 600W/240 mm 1 800/2 800 W/180 mm 1 800/2 800 W/180 mm 1 500/2 400 W 

/170 x 265 mm
1 400/2 200 W 
/170 x 265 mm

1 400/2 200 W 
/170 x 265 mm

Náhradní plyn – – – – – – – – – –

Napětí (V) 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240

Rozměry Š x H (mm)  576 x 516  710 x 520  590 x 520  590 x 520  710 x 520  576 x 516  576 x 516  576 x 516  896 x 516  780 x 520

Vestavná výška (mm) 55 55 55 55 55 55 55 55 50 50

Hloubka otvoru (mm) 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490

Rádius otvoru 5 – 5 5 5 5 5 5 5 5

Šířka otvoru (mm) 560 680 560 560 680 560 560 560 880 750

Čistá hmotnost (kg) 10,88 11,52 11,98 11,08 10,9 10,76 10,84 9,76 11,78 10,16



Vaření / Varné desky

Elektrické varné desky

Model HK654070FB HK654070XB HK654070IB HK634021XB HG795840NB HG694840NB HG694340NB HG694550XB HG654421UM

Kód výrobku 949 595 188 949 595 011 949 595 013 949 492 126 949 630 602 949 640 201 949 620 971 949 640 371 949 640 439

Instalace výrobku samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná

Typ ovládání elektronické | Kite elektronické | Kite elektronické | Kite elektronické | Falcon otočné knoflíky otočné knoflíky otočné knoflíky otočné knoflíky otočné knoflíky

Funkce ovládání

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 
ohřev | dětská pojistka | 

přičítávání | Eco časovač | 
zámek ovládání | minutka | 
ukazatel zbytkového tepla 

| vypnutí zvuků | funkce 
Stop+Go | časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 
ohřev | dětská pojistka | 

přičítávání | Eco časovač | 
zámek ovládání | minutka 
| vypnutí zvuků | funkce 

Stop+Go | časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 
ohřev | dětská pojistka | 

přičítávání | Eco časovač | 
zámek ovládání | minutka | 
ukazatel zbytkového tepla 

| vypnutí zvuků | funkce 
Stop+Go | časovač

zvuková signalizace | 
automatický ohřev | dětská 
pojistka | zámek ovládání 

| minutka | ukazatel 
zbytkového tepla | funkce 

Stop+Go | časovač

– – – – –

Elektrické zapalování – – – – ovladačem ovladačem ovladačem ovladačem ovladačem

Materiál rámečku – nerez – nerez – – – nerez –

Typ rámečku 4 zkosené hrany Promise XL čtverec bez rámečku Promise XL – – – Promise XL –

Barva skla černá černá černá černá – – – – –

Typ desky sklokeramická sklokeramická sklokeramická sklokeramická plyn na skle plyn na skle plyn na skle plyn na skle plynová

Bezpečnost varné desky automatické vypnutí automatické vypnutí automatické vypnutí automatické vypnutí termopojistka termopojistka termopojistka termopojistka termopojistka

Maximální výkon plynu (W) 0 0 0 0 8 900 7 900 7 700 7 700 9 000

Celkový elektrický příkon (W) 7 100 7 100 7 100 6 300 – – – – –

Levá přední varná zóna Hilight | trojokruhová Hilight | trojokruhová Hilight | trojokruhová dvojokruhová | Hilight malý hořák malý hořák malý hořák Mariane | trojitý velký 
hořák trojitý velký hořák

Levá zadní varná zóna Hilight Hilight Hilight Hilight střední hořák velký hořák velký hořák Mariane | střední hořák střední hořák

Střední přední varná zóna – – – – – – – – –

Střední zadní varná zóna – – – – velký hořák – – – –

Podpěry pro varné nádoby – – – – 5 | litinové 4 | litinové 2 | litinové 4 | litinové 2 | litinové

Pravá přední varná zóna Hilight Hilight Hilight Hilight malý hořák střední hořák střední hořák Mariane | malý hořák malý hořák

Pravá zadní varná zóna dvojokruhová oválná | 
Hilight

dvojokruhová oválná | 
Hilight

dvojokruhová oválná | 
Hilight dvojokruhová | Hilight střední hořák střední hořák střední hořák Mariane | střední hořák střední hořák

Výkon/průměr levé přední zóny 800/1 600/2 300 
W/120/175/210 mm

800/1 600/2 300 
W/120/175/210 mm

800/1 600/2 300 
W/120/175/210 mm 750/2 200 W/120/210 mm 1 000 W/85 | 5 mm 1 000 W/85 | 5 mm 1 000 W/54 mm 3 800 W/122 mm 4 000 W/122 mm

Výkon/průměr levé zadní zóny 1 200 W/145 mm 1 200 W/145 mm 1 200 W/145 mm 1 200 W/145 mm 2 000 W/107 | 5 mm 2 900 W/128 | 5 mm 2 900 W/100 mm 1 900 W/70 mm 2 000 W/70 mm

Výkon/průměr střední přední zóny – – – – – – – – –

Výkon/průměr střední zadní zóny – – – – 2 900 W/128 | 5 mm – – – –

Výkon/průměr pravé přední zóny 1 200 W/145 mm 1 200 W/145 mm 1 200 W/145 mm 1 200 W/145 mm 1 000 W/85 | 5 mm 2 000 W/107 | 5 mm 1 900 W/70 mm 1 000 W/54 mm 1 000 W/54 mm

Výkon/průměr pravé zadní zóny 1 500/2 400 W 
/170 x 265 mm

1 500/2 400 W 
/170 x 265 mm

1 500/2 400 W 
/170 x 265 mm 700/1 700 W/120/180 mm 2 000 W/107 | 5 mm 2 000 W/107 | 5 mm 1 900 W/70 mm 1 900 W/70 mm 2 000 W/70 mm

Náhradní plyn – – – – – –
G30/G31 (3+) 28-30/37 

mbar | s přídavnými 
injektory

G30/G31 (3+) 28-30/37 
mbar | G30/G31 (3B/P) 

30/30 mbar | s přídavnými 
injektory

G30/G31 (3+) 28-30/37 
mbar | G30/G31 (3B/P) 

30/30 mbar | s přídavnými 
injektory

Napětí (V) 220–240 220–240 220–240 220–240 230 230 230 220–240 230

Rozměry Š x H (mm)  590 x 520  576 x 516  580 x 510  576 x 516  740 x 510  595 x 520  590 x 523  576 x 516  595 x 525

Vestavná výška (mm) 38 38 42 38 45 45 30 53 45

Hloubka otvoru (mm) 490 490 490 490 490 490 480 490 480

Rádius otvoru 5 5 5 5 – – – – –

Šířka otvoru (mm) 560 560 560 560 560 560 560 560 560

Čistá hmotnost (kg) 7,98 7,84 7,84 7,26 17,3 14,9 14,9 11,8 10,6



145

VA
ŘEN

Í / VA
RN

É D
ESK

Y

Plynové varné desky

Model HK654070FB HK654070XB HK654070IB HK634021XB HG795840NB HG694840NB HG694340NB HG694550XB HG654421UM

Kód výrobku 949 595 188 949 595 011 949 595 013 949 492 126 949 630 602 949 640 201 949 620 971 949 640 371 949 640 439

Instalace výrobku samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná

Typ ovládání elektronické | Kite elektronické | Kite elektronické | Kite elektronické | Falcon otočné knoflíky otočné knoflíky otočné knoflíky otočné knoflíky otočné knoflíky

Funkce ovládání

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 
ohřev | dětská pojistka | 

přičítávání | Eco časovač | 
zámek ovládání | minutka | 
ukazatel zbytkového tepla 

| vypnutí zvuků | funkce 
Stop+Go | časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 
ohřev | dětská pojistka | 

přičítávání | Eco časovač | 
zámek ovládání | minutka 
| vypnutí zvuků | funkce 

Stop+Go | časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 
ohřev | dětská pojistka | 

přičítávání | Eco časovač | 
zámek ovládání | minutka | 
ukazatel zbytkového tepla 

| vypnutí zvuků | funkce 
Stop+Go | časovač

zvuková signalizace | 
automatický ohřev | dětská 
pojistka | zámek ovládání 

| minutka | ukazatel 
zbytkového tepla | funkce 

Stop+Go | časovač

– – – – –

Elektrické zapalování – – – – ovladačem ovladačem ovladačem ovladačem ovladačem

Materiál rámečku – nerez – nerez – – – nerez –

Typ rámečku 4 zkosené hrany Promise XL čtverec bez rámečku Promise XL – – – Promise XL –

Barva skla černá černá černá černá – – – – –

Typ desky sklokeramická sklokeramická sklokeramická sklokeramická plyn na skle plyn na skle plyn na skle plyn na skle plynová

Bezpečnost varné desky automatické vypnutí automatické vypnutí automatické vypnutí automatické vypnutí termopojistka termopojistka termopojistka termopojistka termopojistka

Maximální výkon plynu (W) 0 0 0 0 8 900 7 900 7 700 7 700 9 000

Celkový elektrický příkon (W) 7 100 7 100 7 100 6 300 – – – – –

Levá přední varná zóna Hilight | trojokruhová Hilight | trojokruhová Hilight | trojokruhová dvojokruhová | Hilight malý hořák malý hořák malý hořák Mariane | trojitý velký 
hořák trojitý velký hořák

Levá zadní varná zóna Hilight Hilight Hilight Hilight střední hořák velký hořák velký hořák Mariane | střední hořák střední hořák

Střední přední varná zóna – – – – – – – – –

Střední zadní varná zóna – – – – velký hořák – – – –

Podpěry pro varné nádoby – – – – 5 | litinové 4 | litinové 2 | litinové 4 | litinové 2 | litinové

Pravá přední varná zóna Hilight Hilight Hilight Hilight malý hořák střední hořák střední hořák Mariane | malý hořák malý hořák

Pravá zadní varná zóna dvojokruhová oválná | 
Hilight

dvojokruhová oválná | 
Hilight

dvojokruhová oválná | 
Hilight dvojokruhová | Hilight střední hořák střední hořák střední hořák Mariane | střední hořák střední hořák

Výkon/průměr levé přední zóny 800/1 600/2 300 
W/120/175/210 mm

800/1 600/2 300 
W/120/175/210 mm

800/1 600/2 300 
W/120/175/210 mm 750/2 200 W/120/210 mm 1 000 W/85 | 5 mm 1 000 W/85 | 5 mm 1 000 W/54 mm 3 800 W/122 mm 4 000 W/122 mm

Výkon/průměr levé zadní zóny 1 200 W/145 mm 1 200 W/145 mm 1 200 W/145 mm 1 200 W/145 mm 2 000 W/107 | 5 mm 2 900 W/128 | 5 mm 2 900 W/100 mm 1 900 W/70 mm 2 000 W/70 mm

Výkon/průměr střední přední zóny – – – – – – – – –

Výkon/průměr střední zadní zóny – – – – 2 900 W/128 | 5 mm – – – –

Výkon/průměr pravé přední zóny 1 200 W/145 mm 1 200 W/145 mm 1 200 W/145 mm 1 200 W/145 mm 1 000 W/85 | 5 mm 2 000 W/107 | 5 mm 1 900 W/70 mm 1 000 W/54 mm 1 000 W/54 mm

Výkon/průměr pravé zadní zóny 1 500/2 400 W 
/170 x 265 mm

1 500/2 400 W 
/170 x 265 mm

1 500/2 400 W 
/170 x 265 mm 700/1 700 W/120/180 mm 2 000 W/107 | 5 mm 2 000 W/107 | 5 mm 1 900 W/70 mm 1 900 W/70 mm 2 000 W/70 mm

Náhradní plyn – – – – – –
G30/G31 (3+) 28-30/37 

mbar | s přídavnými 
injektory

G30/G31 (3+) 28-30/37 
mbar | G30/G31 (3B/P) 

30/30 mbar | s přídavnými 
injektory

G30/G31 (3+) 28-30/37 
mbar | G30/G31 (3B/P) 

30/30 mbar | s přídavnými 
injektory

Napětí (V) 220–240 220–240 220–240 220–240 230 230 230 220–240 230

Rozměry Š x H (mm)  590 x 520  576 x 516  580 x 510  576 x 516  740 x 510  595 x 520  590 x 523  576 x 516  595 x 525

Vestavná výška (mm) 38 38 42 38 45 45 30 53 45

Hloubka otvoru (mm) 490 490 490 490 490 490 480 490 480

Rádius otvoru 5 5 5 5 – – – – –

Šířka otvoru (mm) 560 560 560 560 560 560 560 560 560

Čistá hmotnost (kg) 7,98 7,84 7,84 7,26 17,3 14,9 14,9 11,8 10,6



Vaření / Varné desky

Plynové varné desky

Model HG654550SM

Kód výrobku 949 640 415

Instalace výrobku samostatná

Typ ovládání otočné knoflíky

Funkce ovládání –

Elektrické zapalování ovladačem

Materiál rámečku –

Typ rámečku –

Barva skla –

Typ desky plynová

Bezpečnost varné desky termopojistka

Maximální výkon plynu (W) 9 000

Celkový elektrický příkon (W) –

Levá přední varná zóna Mariane | trojitý velký 
hořák

Levá zadní varná zóna Mariane | střední hořák

Střední přední varná zóna –

Střední zadní varná zóna –

Podpěry pro varné nádoby 2 | litinové

Pravá přední varná zóna Mariane | malý hořák

Pravá zadní varná zóna Mariane | střední hořák

Výkon/průměr levé přední zóny 4 000 W/122 mm

Výkon/průměr levé zadní zóny 2 000 W/70 mm

Výkon/průměr střední přední zóny –

Výkon/průměr střední zadní zóny –

Výkon/průměr pravé přední zóny 1 000 W/54 mm

Výkon/průměr pravé zadní zóny 2 000 W/70 mm

Náhradní plyn

G30/G31 (3+) 28-30/37 
mbar | G30/G31 (3B/P) 

30/30 mbar | s přídavnými 
injektory

Napětí (V) 220–240

Rozměry Š x H (mm)  595 x 510

Vestavná výška (mm) 40

Hloubka otvoru (mm) 480

Rádius otvoru –

Šířka otvoru (mm) 560

Čistá hmotnost (kg) 9,8
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Modulární systém CrystalLine

Model HC451501EB HC452401EB HC452021EB

Kód výrobku 949 595 441 949 595 444 949 595 442

Instalace výrobku samostatná samostatná samostatná

Typ ovládání Crystal | elektronické | 
Toucan Crystal | elektronické Crystal | elektronické | 

Toucan

Funkce ovládání

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | vypnutí zvuků 
| zvýšení výkonu Booster | 

dětská pojistka | přičítávání 
| Eco časovač | zámek 

ovládání | minutka | funkce 
Stop+Go | časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 

ohřev | zvýšení výkonu 
Booster | funkce Bridge | 

dětská pojistka | přičítávání 
| Eco časovač | zámek 

ovládání | minutka | vypnutí 
zvuků | funkce Stop+Go | 

časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 
ohřev | dětská pojistka | 

přičítávání | Eco časovač | 
zámek ovládání | minutka | 

vypnutí zvuků | funkce Stop | 
funkce Stop+Go | časovač

Elektrické zapalování – – –

Materiál rámečku – – –

Typ rámečku čtverec bez rámečku čtverec bez rámečku čtverec bez rámečku

Barva skla černá černá černá

Typ desky plně indukční plně indukční sklokeramická

Bezpečnost varné desky
automatické vypnutí | 

dětská pojistka | zámek 
ovládání

automatické vypnutí | 
dětská pojistka | zámek 

ovládání

automatické vypnutí | 
dětská pojistka

Celkový elektrický příkon (W) 3 200 3 700 3 500

Levá přední varná zóna – – Hilight

Levá zadní varná zóna – – –

Střední přední varná zóna indukční zóna na ryby | indukční –

Střední zadní varná zóna – zóna na ryby | indukční –

Podpěry pro varné nádoby – – –

Pravá přední varná zóna – – –

Pravá zadní varná zóna – – trojokruhová | Hilight

Výkon/průměr levé přední zóny – – 1 200 W/145 mm

Výkon/průměr levé zadní zóny – – –

Výkon/průměr střední přední zóny 2 300 W/3 200 W/300 mm 2 300/3 200W 
/170 x 265 mm –

Výkon/průměr střední zadní zóny – 2 300/3 200W 
/170 x 265 mm –

Výkon/průměr pravé přední zóny – – –

Výkon/průměr pravé zadní zóny – – 800/1 600/2 300 W 
/120/175/210 mm

Náhradní plyn – – –

Napětí (V) 220–240 220–240 220–240

Rozměry Š x H (mm)  360 x 520  360 x 520  360 x 520

Vestavná výška (mm) 125 55 38

Hloubka otvoru (mm) 490 490 490

Rádius otvoru 5 5 5

Šířka otvoru (mm) 340 340 340

Čistá hmotnost (kg) 9,72 7,56 5,34

Model HG654550SM

Kód výrobku 949 640 415

Instalace výrobku samostatná

Typ ovládání otočné knoflíky

Funkce ovládání –

Elektrické zapalování ovladačem

Materiál rámečku –

Typ rámečku –

Barva skla –

Typ desky plynová

Bezpečnost varné desky termopojistka

Maximální výkon plynu (W) 9 000

Celkový elektrický příkon (W) –

Levá přední varná zóna Mariane | trojitý velký 
hořák

Levá zadní varná zóna Mariane | střední hořák

Střední přední varná zóna –

Střední zadní varná zóna –

Podpěry pro varné nádoby 2 | litinové

Pravá přední varná zóna Mariane | malý hořák

Pravá zadní varná zóna Mariane | střední hořák

Výkon/průměr levé přední zóny 4 000 W/122 mm

Výkon/průměr levé zadní zóny 2 000 W/70 mm

Výkon/průměr střední přední zóny –

Výkon/průměr střední zadní zóny –

Výkon/průměr pravé přední zóny 1 000 W/54 mm

Výkon/průměr pravé zadní zóny 2 000 W/70 mm

Náhradní plyn

G30/G31 (3+) 28-30/37 
mbar | G30/G31 (3B/P) 

30/30 mbar | s přídavnými 
injektory

Napětí (V) 220–240

Rozměry Š x H (mm)  595 x 510

Vestavná výška (mm) 40

Hloubka otvoru (mm) 480

Rádius otvoru –

Šířka otvoru (mm) 560

Čistá hmotnost (kg) 9,8



Model X89474MV01 X79464MI1 X69454MD10 X66453MD10 X68165BV10 X79464MK1 X69264MD1 X66264MD1 X69164MP2 X66164MP1 DL6250-ML DU4361-M

Kód výrobku 942 492 900 942 150 478 942 492 814 942 492 854 942 150 489 942 150 453 942 150 404 942 150 405 942 150 443 942 150 441 942 122 535 942 122 747

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

Produktová kategorie odsavač odsavač odsavač odsavač odsavač odsavač odsavač odsavač odsavač odsavač odsavač odsavač

Instalace výrobku komínový ostrůvkový komínový komínový komínový komínový komínový komínový výsuvný výsuvný pro individuálně 
vytvořený komín tradiční

Otvor pro odtah (mm) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 120 125

Sací výkon při intenzivním režimu (m3/h) – – 510 530 – – – – – – – –

Sací výkon při vysokém stupni (m3/h) – – 480 470 – – – – – – 352 272

Sací výkon při nízkém stupni (m3/h) – – 275 240 – – – – – – 165 115

Typ ovládání dotykové na skle dotykové na skle dotykové na skle dotykové na skle mechanická tlačítka dotykové na skle elektronická 
tlačítka

elektronická 
tlačítka

mechanická tlačítka 
| mikro spínač

mechanická tlačítka 
| mikro spínač posuvné ovládání mechanická tlačítka

Režim odsávání ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

Typ filtru hliníkový kazetový hliníkový kazetový nerezový 
designový filtr

nerezový 
designový filtr hliníková mřížka hliníkový kazetový nerezový 

designový filtr
nerezový 

designový filtr hliníková mřížka hliníková mřížka hliníkový hliníkový kazetový

Tukový filtr 2 3 3 2 1 3 2 1 4 2 1 2

Indikace výměny tukového filtru ano ano ano ano – ano ano ano – – – –

Uhlíkový filtr 2 | přiložený 1 | příslušenství přiložený přiložený 2 | příslušenství 1 | příslušenství 1 | příslušenství 1 | příslušenství 1 | příslušenství 1 | příslušenství 1 | příslušenství | 
Long Life 1 | příslušenství

Indikace výměny uhlíkového filtru ano ano ano ano – ano ano ano – – – –

Typ uhlíkového filtru EFF62 typ 15 EFF72 EFF72 typ 57 typ 15 typ 15 typ 15 typ 60 typ 60 typ 150 typ 48

Výkon osvětlení – – 1,1 1,1 – – – – – – 11 28

Počet svítidel 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2

Typ osvětlení stmívatelné LED LED LED LED halogenové 
bodové LED LED LED LED LED PL halogenová 

žárovka

Stupně výkonu 2 + 2 intenzivní 3 + intenzivní 3 + intenzivní 3 + intenzivní 3 3 + intenzivní 2 + 2 intenzivní 2 + 2 intenzivní 3 3 plynulé 3

Hlučnost při intenzivním režimu (dB(A)) – – 70 66 – – – – – – – –

Hlučnost při vysokém stupni (dB(A)) – – 68 68 – 69 56 56 – – 71 65

Hlučnost při nízkém stupni (dB(A)) – – 57 46 – – – – – – 53 54

Hlučnost při vysokém stupni a 
recirkulaci (dB(A)) – – 62 62 – – – – – – 69 66

Hlučnost při nízkém stupni a recirkulaci 
(dB(A)) – – 45 45 – – – – – – 51 62

Spotřeba energie v pohotovostním 
režimu (W) – 0,99 – – – 0,99 – – – – – –

Spotřeba energie vo vypnutém stavu 
(W) 0,85 – 0,85 0,85 – – – – – – – –

Roční spotřeba energie (kWh/rok) 45,1 83,4 74,2 74,2 80,1 79,7 37,8 37,8 44,1 44,1 152,2 132,5

Energetická třída A+ B C C C B A A A A E E

Třída účinnosti proudění A B D D B B A A A A F F

Index účinnosti proudění 33,9 24,3 13,4 13,4 27,7 24,3 33 33 31,9 31,9 5,6 5,3

Dálkové ovládání – – – – – – – – – – – –

Režim recirkulace ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

Maximální výška (mm) – 1 130 1 060 1 060 – 1 130 1 070 1 070 395 395 – –

Výška (mm) – 620 790 790 – 620 645 645 – – 142 –

Šířka (mm) 898 898 898 598 800 898 898 598 898 598 548 599

Hloubka (mm) 392 609 470 470 339 455,5 500 500 280 280 302 513

Vaření / Odsavače par

Odsavače par



Model X89474MV01 X79464MI1 X69454MD10 X66453MD10 X68165BV10 X79464MK1 X69264MD1 X66264MD1 X69164MP2 X66164MP1 DL6250-ML DU4361-M

Kód výrobku 942 492 900 942 150 478 942 492 814 942 492 854 942 150 489 942 150 453 942 150 404 942 150 405 942 150 443 942 150 441 942 122 535 942 122 747

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

Produktová kategorie odsavač odsavač odsavač odsavač odsavač odsavač odsavač odsavač odsavač odsavač odsavač odsavač

Instalace výrobku komínový ostrůvkový komínový komínový komínový komínový komínový komínový výsuvný výsuvný pro individuálně 
vytvořený komín tradiční

Otvor pro odtah (mm) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 120 125

Sací výkon při intenzivním režimu (m3/h) – – 510 530 – – – – – – – –

Sací výkon při vysokém stupni (m3/h) – – 480 470 – – – – – – 352 272

Sací výkon při nízkém stupni (m3/h) – – 275 240 – – – – – – 165 115

Typ ovládání dotykové na skle dotykové na skle dotykové na skle dotykové na skle mechanická tlačítka dotykové na skle elektronická 
tlačítka

elektronická 
tlačítka

mechanická tlačítka 
| mikro spínač

mechanická tlačítka 
| mikro spínač posuvné ovládání mechanická tlačítka

Režim odsávání ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

Typ filtru hliníkový kazetový hliníkový kazetový nerezový 
designový filtr

nerezový 
designový filtr hliníková mřížka hliníkový kazetový nerezový 

designový filtr
nerezový 

designový filtr hliníková mřížka hliníková mřížka hliníkový hliníkový kazetový

Tukový filtr 2 3 3 2 1 3 2 1 4 2 1 2

Indikace výměny tukového filtru ano ano ano ano – ano ano ano – – – –

Uhlíkový filtr 2 | přiložený 1 | příslušenství přiložený přiložený 2 | příslušenství 1 | příslušenství 1 | příslušenství 1 | příslušenství 1 | příslušenství 1 | příslušenství 1 | příslušenství | 
Long Life 1 | příslušenství

Indikace výměny uhlíkového filtru ano ano ano ano – ano ano ano – – – –

Typ uhlíkového filtru EFF62 typ 15 EFF72 EFF72 typ 57 typ 15 typ 15 typ 15 typ 60 typ 60 typ 150 typ 48

Výkon osvětlení – – 1,1 1,1 – – – – – – 11 28

Počet svítidel 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2

Typ osvětlení stmívatelné LED LED LED LED halogenové 
bodové LED LED LED LED LED PL halogenová 

žárovka

Stupně výkonu 2 + 2 intenzivní 3 + intenzivní 3 + intenzivní 3 + intenzivní 3 3 + intenzivní 2 + 2 intenzivní 2 + 2 intenzivní 3 3 plynulé 3

Hlučnost při intenzivním režimu (dB(A)) – – 70 66 – – – – – – – –

Hlučnost při vysokém stupni (dB(A)) – – 68 68 – 69 56 56 – – 71 65

Hlučnost při nízkém stupni (dB(A)) – – 57 46 – – – – – – 53 54

Hlučnost při vysokém stupni a 
recirkulaci (dB(A)) – – 62 62 – – – – – – 69 66

Hlučnost při nízkém stupni a recirkulaci 
(dB(A)) – – 45 45 – – – – – – 51 62

Spotřeba energie v pohotovostním 
režimu (W) – 0,99 – – – 0,99 – – – – – –

Spotřeba energie vo vypnutém stavu 
(W) 0,85 – 0,85 0,85 – – – – – – – –

Roční spotřeba energie (kWh/rok) 45,1 83,4 74,2 74,2 80,1 79,7 37,8 37,8 44,1 44,1 152,2 132,5

Energetická třída A+ B C C C B A A A A E E

Třída účinnosti proudění A B D D B B A A A A F F

Index účinnosti proudění 33,9 24,3 13,4 13,4 27,7 24,3 33 33 31,9 31,9 5,6 5,3

Dálkové ovládání – – – – – – – – – – – –

Režim recirkulace ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

Maximální výška (mm) – 1 130 1 060 1 060 – 1 130 1 070 1 070 395 395 – –

Výška (mm) – 620 790 790 – 620 645 645 – – 142 –

Šířka (mm) 898 898 898 598 800 898 898 598 898 598 548 599

Hloubka (mm) 392 609 470 470 339 455,5 500 500 280 280 302 513
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Model SCS91800C0 SCZ71800F1 SCT81800S1 SCT71800S1 SCS81800C0 SCS71800C0 SCS61800FF SCS51800S1 SKZ81800C0 SKD71800C0 SKS58200F0 SKS58240F0

Kód výrobku 925 511 005 925 514 000 925 501 001 925 501 000 925 511 003 925 511 000 925 512 013 925 503 000 923 586 000 923 584 000 933 024 022 933 025 022

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

Produktová kategorie kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička chladnička chladnička chladnička chladnička

Instalace výrobku vestavná, pevná 
dvířka

vestavná, pevná 
dvířka

vestavná, spřažená 
dvířka

vestavná, spřažená 
dvířka

vestavná, pevná 
dvířka

vestavná, pevná 
dvířka

vestavná, pevná 
dvířka

vestavná, spřažená 
dvířka

vestavná, pevná 
dvířka

vestavná, pevná 
dvířka

podstavná, pevná 
dvířka

podstavná, pevná 
dvířka

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

Roční spotřeba energie (kWh) (2010/30/
EC) 153 296 233 297 230 293 230 297 130 146 118 176

Čistý objem chladničky mimo zóny 
s nižší teplotou (l) 192 112 200 200 192 192 192 202 200 310 136 100

Počet hvězdiček mrazničky – – – – – – – – – – – 4 hvězdičky

Čistý objem mrazicí přihrádky (l) – – – – – – – – – – – 17

Čistý objem chladicí přihrádky (l) – – – – – – – – 75 – – –

Čistý objem mrazničky (l) 75 51 63 63 75 75 75 75 – – – –

Technologie chlazení mrazničky statické, LowFrost statické, LowFrost FrostFree FrostFree statické, LowFrost statické, LowFrost statické, LowFrost statické, LowFrost – – – –

Akumulační doba (h) (2010/30/EC) 24 24 21 21 24 24 24 22 – – – –

Zmrazovací kapacita (kg/24 h) (2010/30/
EC) 12 8 10 10 12 12 4 4 – – – 2,5

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

Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 34 38 39 39 35 35 36 36 37 35 36 38

Rozměry V x Š x H (mm) 1 769 x 556 x 549 1 769 x 556 x 549 1 772 x 540 x 549 1 772 x 540 x 549 1 769 x 556 x 549 1 769 x 556 x 549 1 769 x 556 x 549 1 772 x 540 x 547 1 769 x 556 x 549 1 769 x 556 x 549 815 x 596 x 550 815 x 596 x 550

Čistá hmotnost (kg) 60 63 58 58 60 60 59 54 60 55 32,95 34,5

Chlazení / Chladicí spotřebiče

Kombinované chladničky s mrazničkou dole



Model SCS91800C0 SCZ71800F1 SCT81800S1 SCT71800S1 SCS81800C0 SCS71800C0 SCS61800FF SCS51800S1 SKZ81800C0 SKD71800C0 SKS58200F0 SKS58240F0

Kód výrobku 925 511 005 925 514 000 925 501 001 925 501 000 925 511 003 925 511 000 925 512 013 925 503 000 923 586 000 923 584 000 933 024 022 933 025 022

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

Produktová kategorie kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička chladnička chladnička chladnička chladnička

Instalace výrobku vestavná, pevná 
dvířka

vestavná, pevná 
dvířka

vestavná, spřažená 
dvířka

vestavná, spřažená 
dvířka

vestavná, pevná 
dvířka

vestavná, pevná 
dvířka

vestavná, pevná 
dvířka

vestavná, spřažená 
dvířka

vestavná, pevná 
dvířka

vestavná, pevná 
dvířka

podstavná, pevná 
dvířka

podstavná, pevná 
dvířka

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

Roční spotřeba energie (kWh) (2010/30/
EC) 153 296 233 297 230 293 230 297 130 146 118 176

Čistý objem chladničky mimo zóny 
s nižší teplotou (l) 192 112 200 200 192 192 192 202 200 310 136 100

Počet hvězdiček mrazničky – – – – – – – – – – – 4 hvězdičky

Čistý objem mrazicí přihrádky (l) – – – – – – – – – – – 17

Čistý objem chladicí přihrádky (l) – – – – – – – – 75 – – –

Čistý objem mrazničky (l) 75 51 63 63 75 75 75 75 – – – –

Technologie chlazení mrazničky statické, LowFrost statické, LowFrost FrostFree FrostFree statické, LowFrost statické, LowFrost statické, LowFrost statické, LowFrost – – – –

Akumulační doba (h) (2010/30/EC) 24 24 21 21 24 24 24 22 – – – –

Zmrazovací kapacita (kg/24 h) (2010/30/
EC) 12 8 10 10 12 12 4 4 – – – 2,5

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

Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 34 38 39 39 35 35 36 36 37 35 36 38

Rozměry V x Š x H (mm) 1 769 x 556 x 549 1 769 x 556 x 549 1 772 x 540 x 549 1 772 x 540 x 549 1 769 x 556 x 549 1 769 x 556 x 549 1 769 x 556 x 549 1 772 x 540 x 547 1 769 x 556 x 549 1 769 x 556 x 549 815 x 596 x 550 815 x 596 x 550

Čistá hmotnost (kg) 60 63 58 58 60 60 59 54 60 55 32,95 34,5
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Kombinované chladničky  
s mrazničkou dole Chladničky



Chlazení / Chladicí spotřebiče

Mrazničky

Model AGN71800C0 AGS58200F0

Kód výrobku 922 784 000 933 027 017

Značka AEG AEG

Produktová kategorie šuplíková 
mraznička

šuplíková 
mraznička

Instalace výrobku vestavná, pevná 
dvířka

podstavná, pevná 
dvířka

Energetická třída (2010/30/EC) A+ A+

Roční spotřeba energie (kWh) (2010/30/
EC) 303 189

Čistý objem chladničky mimo zóny 
s nižší teplotou (l) – –

Počet hvězdiček mrazničky – –

Čistý objem mrazicí přihrádky (l) – –

Čistý objem chladicí přihrádky (l) – –

Čistý objem mrazničky (l) 204 98

Technologie chlazení mrazničky FrostFree statické

Akumulační doba (h) (2010/30/EC) 24 29

Zmrazovací kapacita (kg/24 h) (2010/30/
EC) 20 18

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

Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 39 38

Rozměry V x Š x H (mm) 1 769 x 556 x 549 815 x 596 x 550

Čistá hmotnost (kg) 65 35,3



Model AGN71800C0 AGS58200F0

Kód výrobku 922 784 000 933 027 017

Značka AEG AEG

Produktová kategorie šuplíková 
mraznička

šuplíková 
mraznička

Instalace výrobku vestavná, pevná 
dvířka

podstavná, pevná 
dvířka

Energetická třída (2010/30/EC) A+ A+

Roční spotřeba energie (kWh) (2010/30/
EC) 303 189

Čistý objem chladničky mimo zóny 
s nižší teplotou (l) – –

Počet hvězdiček mrazničky – –

Čistý objem mrazicí přihrádky (l) – –

Čistý objem chladicí přihrádky (l) – –

Čistý objem mrazničky (l) 204 98

Technologie chlazení mrazničky FrostFree statické

Akumulační doba (h) (2010/30/EC) 24 29

Zmrazovací kapacita (kg/24 h) (2010/30/
EC) 20 18

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

Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 39 38

Rozměry V x Š x H (mm) 1 769 x 556 x 549 815 x 596 x 550

Čistá hmotnost (kg) 65 35,3



Model F99735VI1P F99725VI1P F88725VI1P F78700VI1P F88612VI0P F67622VI0P F78600VI1P F66722VI0P F78702VI0P F56390VI1 F55340VI0 F55310VI0 F88720IM0P F88710IM0P

Kód výrobku 911 438 316 911 438 314 911 437 328 911 434 306 911 437 331 911 434 349 911 434 307 911 434 391 911 434 311 911 536 163 911 536 106 911 536 082 911 427 320 911 427 318

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

Produktová kategorie myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka

Instalace výrobku plně integrovaná plně integrovaná plně integrovaná plně integrovaná plně integrovaná plně integrovaná plně integrovaná plně integrovaná plně integrovaná plně integrovaná plně integrovaná plně integrovaná vestavná vestavná

Počet jídelních souprav (2010/30/EC) 15 15 15 15 13 13 13 15 15 13 13 13 15 15

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) 241 241 241 270 270 262 262 241 270 234 262 295 241 241

Spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC) 0,857 0,857 0,857 0,961 0,961 0,932 0,932 0,857 0,961 0,832 0,932 1,05 0,857 0,857

Spotřeba energie ve vypnutém stavu 
(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 0,1

Spotřeba energie v pohotovostním 
režimu (W) (2010/30/EC) 5 5 5 5 5 5 5 5 0,1 5 0,99 5 5 5

Roční spotřeba vody (l) (2010/30/EC) 3 080 3 080 3 080 3 080 2 100 1 932 2 860 3 080 3 080 2 775 2 775 3 080 3 080 3 080

Účinnost sušení (2010/30/EC) A A A A A A A A A A A A A A

Referenční program (2010/30/EC) Eco 50 °C Eco 50 °C Eco 50 °C Eco 50 °C Eco 50 °C Eco 50 °C Eco 50 °C Eco 50 °C Eco 50° Eco 50 °C Eco 50° Eco 50 °C Eco 50 °C Eco 50 °C

Trvání referenčního programu (min) 
(2010/30/EC) 225 225 225 225 225 225 225 225 225 240 195 195 225 225

Čas přechodu do pohotovostního 
režimu (min) (2010/30/EC) 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 10 5 5 5

Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 39 39 42 43 44 44 43 44 43 42 44 47 40 42

Rozměry V x Š x H (mm) 818 x 596 x 550 818 x 596 x 550 818 x 596 x 550 818 x 596 x 550 818 x 596 x 550 818 x 596 x 550 818 x 596 x 550 818 x 596 x 550 820 x 600 x 570 818 x 596 x 550 820 x 600 x 570 818 x 596 x 555 818 x 596 x 575 818 x 596 x 575

Čistá hmotnost (kg) 45,57 45,57 38,67 43,57 38,67 43,57 43,57 43,57 43,57 36,92 35,74 38,82 39,57 39,57

Mytí / Myčky nádobí
Plně integrované  
vestavné myčky nádobí, 60 cm



Model F99735VI1P F99725VI1P F88725VI1P F78700VI1P F88612VI0P F67622VI0P F78600VI1P F66722VI0P F78702VI0P F56390VI1 F55340VI0 F55310VI0 F88720IM0P F88710IM0P

Kód výrobku 911 438 316 911 438 314 911 437 328 911 434 306 911 437 331 911 434 349 911 434 307 911 434 391 911 434 311 911 536 163 911 536 106 911 536 082 911 427 320 911 427 318

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

Produktová kategorie myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka

Instalace výrobku plně integrovaná plně integrovaná plně integrovaná plně integrovaná plně integrovaná plně integrovaná plně integrovaná plně integrovaná plně integrovaná plně integrovaná plně integrovaná plně integrovaná vestavná vestavná

Počet jídelních souprav (2010/30/EC) 15 15 15 15 13 13 13 15 15 13 13 13 15 15

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) 241 241 241 270 270 262 262 241 270 234 262 295 241 241

Spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC) 0,857 0,857 0,857 0,961 0,961 0,932 0,932 0,857 0,961 0,832 0,932 1,05 0,857 0,857

Spotřeba energie ve vypnutém stavu 
(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 0,1

Spotřeba energie v pohotovostním 
režimu (W) (2010/30/EC) 5 5 5 5 5 5 5 5 0,1 5 0,99 5 5 5

Roční spotřeba vody (l) (2010/30/EC) 3 080 3 080 3 080 3 080 2 100 1 932 2 860 3 080 3 080 2 775 2 775 3 080 3 080 3 080

Účinnost sušení (2010/30/EC) A A A A A A A A A A A A A A

Referenční program (2010/30/EC) Eco 50 °C Eco 50 °C Eco 50 °C Eco 50 °C Eco 50 °C Eco 50 °C Eco 50 °C Eco 50 °C Eco 50° Eco 50 °C Eco 50° Eco 50 °C Eco 50 °C Eco 50 °C

Trvání referenčního programu (min) 
(2010/30/EC) 225 225 225 225 225 225 225 225 225 240 195 195 225 225

Čas přechodu do pohotovostního 
režimu (min) (2010/30/EC) 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 10 5 5 5

Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 39 39 42 43 44 44 43 44 43 42 44 47 40 42

Rozměry V x Š x H (mm) 818 x 596 x 550 818 x 596 x 550 818 x 596 x 550 818 x 596 x 550 818 x 596 x 550 818 x 596 x 550 818 x 596 x 550 818 x 596 x 550 820 x 600 x 570 818 x 596 x 550 820 x 600 x 570 818 x 596 x 555 818 x 596 x 575 818 x 596 x 575

Čistá hmotnost (kg) 45,57 45,57 38,67 43,57 38,67 43,57 43,57 43,57 43,57 36,92 35,74 38,82 39,57 39,57
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Plně integrované  
vestavné myčky nádobí, 60 cm

Vestavné myčky nádobí 
s ovládacím panelem, 60 cm



Mytí / Myčky nádobí
Vestavná myčka  
nádobí s ovlád. 
panelem, 60 cm

Plně integrované  
vestavné myčky nádobí, 45 cm

Model F78705IM0P F88450VI1P F78420VI1P F55410VI1 F78460IM0P

Kód výrobku 911 424 306 911 077 001 911 074 013 911 076 029 911 064 009

Značka AEG AEG AEG AEG AEG

Produktová kategorie myčka myčka myčka myčka myčka

Instalace výrobku vestavná plně integrovaná plně integrovaná plně integrovaná vestavná

Počet jídelních souprav (2010/30/EC) 15 9 9 9 9

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

Roční spotřeba energie (kWh) (2010/30/
EC) 270 176 197 222 176

Spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC) 0,961 0,625 0,7 0,789 0,625

Spotřeba energie ve vypnutém stavu 
(W) (2010/30/EC) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Spotřeba energie v pohotovostním 
režimu (W) (2010/30/EC) 5 5 5 5 5

Roční spotřeba vody (l) (2010/30/EC) 3 080 2 775 2 775 2 660 2 775

Účinnost sušení (2010/30/EC) A A A A A

Referenční program (2010/30/EC) Eco 50 °C Eco 50 °C Eco 50 °C Eco 50 °C Eco 50 °C

Trvání referenčního programu (min) 
(2010/30/EC) 225 240 218 225 240

Čas přechodu do pohotovostního 
režimu (min) (2010/30/EC) 5 5 5 5 5

Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 43 44 45 47 44

Rozměry V x Š x H (mm) 818 x 596 x 575 818 x 446 x 550 818 x 446 x 550 818 x 446 x 550 818 x 446 x 570

Čistá hmotnost (kg) 39,57 36,98 32,3 32,8 38,18

Vestavná myčka  
nádobí s ovlád. 
panelem, 45 cm
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Pračka 
se sušičkou

Model L61470WDBI

Kód výrobku 914 606 020

Značka AEG

Produktová kategorie pračka se sušičkou

Instalace výrobku plně integrovaná

Energetická třída (2010/30/EC) B

Spotřeba energie při praní/sušení (kWh) 5,67

Spotřeba energie při praní (kWh) 1,05

Účinnost praní A

Zbytková vlhkost (%) 52

Max. rychlost odstřeďování (ot./min) 1 400

Celková kapacita (kg) 7

Kapacita sušení (kg) 4

Spotřeba vody při praní/sušení (l) 99

Spotřeba vody u programu
Bavlna 60 °C (l) 49

Čas sušení – Suché do skříně (min) 320

Roční spotřeba energie při praní 
a sušení (kWh) 1 134

Roční spotřeba vody při praní 
a sušení (l) 19 800

Roční spotřeba energie při praní (kWh) 210

Roční spotřeba vody při praní (l) 9 800

Hlučnost při praní v dB(A) – IEC 60704-3 56

Hlučnost při odstřeďování v dB(A) –  
IEC 60704-3 74

Hlučnost při sušení v dB(A) – IEC 704-3 62

Rozměry V x Š x H (mm) 820 x 596 x 544

Čistá celková hmotnost (kg) 68,39



Poznámky

Ať už máte rádi osvědčené recepty, 
nebo vás lákají nové výzvy… Při vaření 
a pečení je nejdůležitější to, abyste 
dosáhli požadované chuti a konzistence 
pokrmů. Nová řada vestavných 
spotřebičů vám pomůže připravovat 
jídla všech chutí, vůní a vašich snů. Naše 
vyspělé technologie a intuitivní funkce 
s precizním ovládáním a flexibilitou 
vám naservírují perfektní pokrmy.
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ELECTROLUX, s. r. o.
Budějovická 778/3
140 21 Praha 4
Česká republika
zákaznícka linka: 261 302 261
bezplatná informační linka: 800 302 111
www.aeg.cz
www.facebook.com/aegCeskaRepublika

Vaše otázky nám můžete zaslat na e-mailovou adresu:
info@electrolux.cz

Dodávají se pouze výrobky uvedené v platném ceníku.
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AEG je průkopníkem a inovátorem 
technologií v domácnosti již více než 
125 let. Ostatní se nás snaží doběhnout, 
my si však náskok udržujeme. 
Stačí se podívat na první troubu s funkcí 
SousVide se standardními rozměry, která 
vám umožní připravovat delikatesy 
ve vakuu přímo ve vaší kuchyni. 
Skutečně špičkové technologie 
najdete v našem katalogu. 

Více informací o naší zcela nové řadě 
kuchyňských spotřebičů, které vždy splní to, 
co slíbí, najdete na www.aeg.cz.

Textové informace a uvedené hodnoty v tomto katalogu mohou obsahovat chyby.
Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku může docházet i k malým změnám
v prodávaných výrobcích a v jejich vlastnostech.

ELECTROLUX DOMÁCE SPOTREBIČE SK
ELECTROLUX SLOVAKIA, spol. s r. o.
Galvaniho 17/B 
821 04 Bratislava
Slovenská republika
zákaznícka linka: +421(0) 32 744 1294
www.aeg.sk

Vaše otázky nám môžete zaslať na e-mailovú adresu:
zakaznicke.centrum@electrolux.sk

Dodávajú sa len výrobky uvedené v platnom cenníku.


