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Máme  
zkušenosti
profesionálů
Již 90 let dodáváme
naše výrobky do těch 
nejproslulejších restaurací 
a velkých prádelen.
Dá se říci, že jsme jediný 
celosvětový výrobce 
těchto zařízení určených 
pro profesionální
i domácí použití.

Jeden ze dvou 
šéfkuchařů restaurací 
uvedených v průvodci 
Michelin pro Evropu 
používá ve své 
kuchyni vybavení 
od Electroluxu.

Vaše nová 
kuchyně
V modelové řadě 
Inspiration se uplatnily 
všechny naše unikátní 
znalosti. Všechny jedinečné 
vlastnosti našich výrobků 
byly nejprve testovány 
profesionály v oboru.

Nyní přicházejí k vám 
a vy máte možnost
si je zkusit také.

O modelové řadě
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Dosud se jídla vysoké restaurační kvality 
považovala za doménu špičkových šéfkuchařů.

Tajemství 
vynikajících chutí 

Objevte inspiraci 
Jaké tajemství v sobě skrývají 
fantastické výtvory nejlepších 
šéfkuchařů na světě?

Touto myšlenkou se často 
zabývají ti, kteří si rádi 
vychutnávají skvělá jídla 
a vedou o nich rozhovory, 
nadšeně si vyměňují recepty 
a rádi vyprávějí své kulinářské 
zážitky. Tedy ti, kteří sami touží 
vytvořit něco inspirativního.

Spolu s šéfkuchaři oceněnými 
Michelinskou hvězdou vám 
chceme prozradit tajemství, 
jak připravit úžasná jídla 
ve vaší vlastní kuchyni.

Objevte skutečnou chuť a vůni
Pokud jste vášnivý kuchař, 
který touží objevovat 
skutečnou chuť pokrmů, 
Electrolux vám přináší inspiraci 
a nabízí nekonečné množství 
kulinářských možností. 

Tajemství lahodnějších jídel? 
To, co vám nabízíme my, 
nenajdete v žádné kuchařce. 
Naší tajnou ingrediencí je 
jedinečný způsob přípravy 
jídel. Kombinace tepla 
a správného množství páry. 
Podívejme se na to blíže.

Tajemství vynikajících chutí

Prozradíme vám tajemství
Teď už budete zasvěceni do tajemství přípravy famózních 
jídel a pokrmů i vy. Na internetu vám spolu se šéfkuchaři 
z celého světa oceněnými Michelinskou hvězdou 
prozradíme, jak vytvoříte kulinářské lahůdky, aby chutnaly 
stejně jako od špičkových profesionálů.  
electrolux.cz
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Stačí přidat páru 
a vykouzlíte 
úžasnou chuť

Kolik páry?

Řada trub CombiSteam

Podrobnější informace 
o kombinovaných parních 
troubách CombiSteam najdete 
na stranách 22–25 tohoto 
katalogu nebo na internetových 
stránkách www.electrolux.cz

Skvělá jídla ještě chutnější 
Trouby řady CombiSteam 
využívají teplo stejně jako 
běžné trouby a navíc 
k němu přidají to správné 
množství páry. Takže to 
je teplo, které se postará 
o zlatavou křupavou kůrku, 
přesně podle vašeho 
očekávání, zatímco pára 
zahalí pokrm a chrání jeho 
přirozené aroma uvnitř. 
Výsledkem je šťavnatý, 
vláčný a lahodný pokrm. 
Ať už je to grilování, pečení 
masa nebo moučných 
pokrmů či příprava v páře. 
Každé skvělé jídlo, které 
jste vařili dosud, bude 
chutnat ještě lépe.

Vzbuďte velký dojem 
s malou námahou
Jednoduše si vyberte 
některou z parních funkcí 
trouby CombiSteam. 
K dispozici máte tři možnosti 
– voilà! Kulinářské lahůdky 
vytvoříte zcela jednoduše. 
Naše parní trouby 
dokážou také péct, grilovat 
a pomalu připravovat 
masové pokrmy.

Plnou parou vpřed
Pokrmy připravené v páře 
nejsou jen chutné, ale 
jsou i mimořádně zdravé. 
Pára uchovává o 50 % 
více vitamínů a minerálů 
než jakýkoliv jiný způsob 
tepelné úpravy. Kombinace 
páry a tepla navíc značně 
zkracuje dobu tepelné 
úpravy. Kromě toho je 
to kombinace úsporná, 
protože vyžaduje nižší 
teploty než obvyklé metody.

Připravujte vynikající jídla bez námahy – v troubách z řady 
CombiSteam. Je to jednoduché; stačí k běžnému pečení 
a vaření přidat páru. Pomocí kombinace tepla a páry vždy 
připravíte pokrmy zvenčí zlatavé a křupavé a uvnitř šťavnaté 
a lahodné. Jde o vysoce účinný způsob, jak připravovat 
všechny pokrmy, aby vynikaly intenzivní chutí.

Profesionální spojení
Trouby naší řady 
CombiSteam přinášejí do 
domácnosti profesionalitu 
parní funkce pečení, které 
jsme vyvíjeli po desetiletí 
spolu s odborníky. Výsledkem 
jsou intuitivní ovládací prvky 
a jednoduchá rozhodnutí.

Podívejte se, jak pracuje pára 
Pára je jiná. Podívejte se na naše krátká 
videa, jak připravovat různé pokrmy 
běžným teplem a s přidanou párou, 
a na vlastní oči uvidíte ten rozdíl..

Trouby CombiSteam

Úrovně páry Nízká úroveň 
páry + teplo 

Střední úroveň 
páry + teplo 

Vlhká pára SousVide VarioGuide

CombiSteam •
CombiSteam 
Deluxe • • •
CombiSteam Pro • • • • •
Kompaktní trouba 
CombiSteam Pro • • • • •

Věděli jste, že pára...

- vylepšuje chuť a aroma 
pokrmů,

- uchovává pokrmy šťavnaté 
a zabraňuje jejich 
vysušování,

- vaří rovnoměrně, a přitom 
důkladně,

- uchovává více živin, 
vitamínů a minerálů,

- při tepelné úpravě 
vyžaduje mnohem méně 
oleje a tuku,

- vaří až o 20 % rychleji,

- zabraňuje přenosu 
aromatu (můžete najednou 
připravovat hlavní jídlo 
a dezert),

- výborně uvaří i mražená 
jídla (není třeba je předem 
rozmrazovat).
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Jednoduché vaření SousVide:

Metoda SousVide

Profesionální spojení 
Při spolupráci 
s Michelinskými restauracemi 
jsme zjistili, že šéfkuchaři 
nejvíce oceňují výraznou 
chuť a aroma.
To nás inspirovalo při 
vývoji trouby CombiSteam 
SousVide a vakuovací 
zásuvky SousVide, které 
vycházejí z technologií 
určených pro profesionály. 

1. Příprava
Očistěte, 
nakrájejte  
a ochuťte.

2. Vzduchotěsně 
zabalte
Všechny chutě 
a vůně uzavřete 
ve vakuovém 
sáčku.

3. Pára
Vložte do trouby 
CombiSteam, 
zvolte funkci 
SousVide 
a usaďte se.

4. Ohromte 
dojmem
Servírujte 
lahodné pokrmy 
s fantastickou 
intenzivní chutí. 

Výjimečná,
intenzivní chuť

Zážitek pro chuťové 
pohárky
Nejchutnější kuřecí, 
nejúžasnější hovězí... 
Představte si pokrmy s chutí 
tak čistou, tak intenzivní, 
že se vám bude zdát, jako 
byste je ochutnali poprvé. 
Jídla tak lahodná, že vašim 
hostům se bude zdát, že 
jedí v prvotřídní restauraci. 

Tajemstvím je SousVide 
Jde o metodu přípravy 
pokrmů, která se již dlouho 
používá v těch nejlepších 
restauracích oceněných 
Michelinskou hvězdou, 
protože umožňuje 
dosahovat vždy vynikajících 
výsledků i během 
nejrušnějších večerů. Po 90 
letech úspěšné spolupráce 
s profesionálními šéfkuchaři 
přináší nyní Electrolux tento 
zážitek i do vaší kuchyně.

Uzavřete, nechte v páře 
a vychutnávejte
Při tepelné úpravě 
SousVide se ingredience 
spolu s několika bylinkami 
a kořením vakuově uzavřou 
ve vhodném sáčku a pak 
se vaří v páře. Přísady jsou 
ochráněny před vzduchem 
a mezi jednotlivými chutěmi 
dochází ke speciálním 
reakcím. Navíc díky 
parní přípravě při nízké 
teplotě zůstane pokrm 
mimořádně křehký. 
A když je už vše v troubě, 
můžete relaxovat a bavit 
se s přáteli. Spolehněte 
se, že všechny ohromíte 
fantastickým pohoštěním.

Řada trub CombiSteam

Podrobnější informace 
o kombinovaných parních 
troubách CombiSteam najdete 
na stranách 22-25 tohoto 
katalogu nebo na internetových 
stránkách www.electrolux.cz

I vy už jste si lámali hlavu nad tím, jak 
dokážou špičkové restaurace připravit 
jídla s takovou čistou a intenzivní chutí? 
Nuže, nyní to dokážete i vy doma, a to díky 
metodě SousVide, která byla dosud výsadou 
profesionálních restauračních kuchyní.
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Nejkřupavější 
kůrka

Multifunkční trouba s funkcí PlusSteam

Trouba PlusSteam vám pomůže 
upéct nejen kyprý bochník chleba, 
ale díky účinku páry vyběhne 
pěkně do výšky například i váš 
cheesecake. Naskenujte si QR kód 
a prostudujte si porovnání výsledků 
účinnosti pečení standardní trouby 
s troubou PlusSteam.

PlusSteamTradiční pečení

Multifunkční pečení s funkcí 
PlusSteam pro ten nejlepší 
domácí chléb  
Nic se nevyrovná nádherné 
vůni čerstvě upečeného 
chleba, která tak přitahuje 
lidi do pekárny. Jak dokážou 
pekaři upéct chléb zvenčí 
takový křupavý a zlatavý 
a uvnitř vláčný a nadýchaný? 
Díky nové multifunkční 
troubě s funkcí PlusSteam 
od Electroluxu odhalíte 
tajemství pečení voňavého 
teplého chleba i vy.

Výborné výsledky  
na jeden dotyk  
Kromě osvědčeného 
horkovzdušného ohřevu 
s ventilátorem nabízí 
tato multifunkční trouba 
úžasnou funkci PlusSteam. 
Stačí jeden dotyk a dávka 
páry během pečení 
zajistí nejkřupavější 
kůrku a měkkou, lahodně 
vláčnou konzistenci. 
Domácí chléb, čerstvé 
pečivo nebo croissanty 
se upečou perfektně do 
křupava a s nádechem 
do zlata – jako byste je 
právě přinesli z pekárny!

Chléb upečený v multifunkční troubě s funkcí 
PlusSteam ve srovnání s běžnou troubou. 
Ohromný rozdíl! Nemusíte se spoléhat pouze 
na naše prohlášení, protože jsme naše výrobky 
otestovali. Jak sami vidíte, chléb upečený 
v troubě s funkcí PlusSteam s dávkou páry 
je křupavější, se zlatavou kůrkou a má lehčí, 
vláčnější konzistenci. Vyzkoušejte si to i vy.

Pusťte si naše exkluzivní video:
Multifunkční trouba s funkcí PlusSteam 
na electrolux.cz/plus-steam
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Volba profesionálů
Electrolux je vybraným 
dodavatelem kuchyňských 
zařízení pro téměř polovinu 
restaurací oceněných 
Michelinskou hvězdou. Díky 
tomu nám jsou důvěrně 
známé požadavky 
a preference několika 
špičkových a proslulých 
kuchyní na světě. Naše 
znalosti a zkušenosti 
zúročujeme při konfiguraci 
výjimečných domácích 
spotřebičů vycházejících 
z prvotřídních profesionálních 
výrobků Electrolux.

Příslušenství pro parní trouby
Naše parní trouby 
představují perfektní 
nástroje pro objevování 
nových jídel a přípravu 
fantastických pokrmů. 
Ideální pro domácí kuchaře, 
kteří se snaží neustále 
zlepšovat své kulinářské 
schopnosti a rozšiřovat 
své gastronomické obzory. 
Podobně i řada příslušenství 
Electrolux obsahuje praktické 
a užitečné nástroje a doplňky, 
které vám umožní optimálně 
využívat parní trouby.

Příslušenství pro parní trouby, které umožňuje domácím 
šéfkuchařům objevovat nové způsoby přípravy pokrmů  
a vychutnávat si fantastická jídla.

Nástroje na přípravu  
skvělých jídel Vakuovací zásuvka CombiVac

Pro dokonalé uchovávání chutí 
a vůní předem připravených pokrmů 
ještě před samotným vařením. Tato 
vestavná zásuvka umístěná pod 
troubou poskytuje kuchařům kompletní 
profesionální systém pro vaření.
Stylová vakuovací zásuvka 
CombiVac je ideálním doplňkem 
k troubám CombiSteam Pro.

Příslušenství pro trouby CombiSteam

Seznamte se s příslušenstvím CombiSteam:

Teplotní sonda
na měření teploty 
uvnitř pokrmu.

Pekáč k pečení 
masa a grilování
k pečení a na 
zachytávání tuku.

Drátěný rošt
na formy, nádobí 
a pečené maso.

Pekařský plech
na pečivo 
a moučné pokrmy. 
Praktický při 
parních funkcích.

Parní souprava
jedna neperforovaná 
a jedna perforovaná 
nádoba pro přípravu 
pokrmů v páře.

Plech na pečení
na koláče 
a drobné pečivo.

CombiSteam

Podrobnější informace 
o troubách CombiSteam 
najdete na stranách 22–25 
tohoto katalogu nebo na 
internetových stránkách  
www.electrolux.cz
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Senzor vlhkosti
Automaticky zajistí 
přesné a správné 
množství páry a vy si 
můžete vychutnávat 
vynikající jídla.

Vaření

Trouby 
Co je nového?
Představujeme vám nejčerstvější novinky 
v oblasti parní tepelné úpravy.

UltraFan Plus
Rovnoměrné pečení pro 
všechny pokrmy díky 
ventilátoru velikosti XL.

Čištění
Pyrolytické samočištění
Už žádné drhnutí. 
Funkce pyrolytického 
samočištění promění 
zbytky pokrmů na 
popel. Ten pak 
jednoduše setřete 
vlhkým hadříkem.

Parní čištění
Parní trouba se velmi 
snadno čistí. Program 
na parní čištění dokáže 
bez námahy vyčistit 
špínu a skvrny jemným 
působením páry. 

Katalytické čištění
Praktické katalytické 
povrchy uvnitř trouby 
absorbují tuky a jiné 
zbytky, které při teplotě 
220 ºC oxidují.

Plná a bohatá chuť
Parní systém FullTaste 
zahrnuje tři výkonové úrovně 
– standardní, pokročilou 
a profesionální, přičemž 
jednotlivé úrovně jsou 
graficky označeny systémem 
teček. Tyto trouby ve 
správném poměru kombinují 
páru, vlhkost a teplo. To vše 
k vaší radosti pro nejlepší 
chuť a konzistenci pokrmů.

Vaření SousVide
Všechny ingredience 
zkombinované 
s bylinkami a kořením 
se připravují ve 
vakuově utěsněném 
sáčku působením 
páry při nízké teplotě. 
Tím se zvýrazní 
aroma jednotlivých 
přísad, takže pokrm 
má vynikající chuť 
a perfektní konzistenci.

Trouby CombiSteam 
Jak uvařit nezapomenutelné 
pokrmy s jedinečnou chutí? 
Trouba CombiSteam je 
tu pro vás jako nejlepší 
řešení. Tento špičkový 
model zavádí novou úroveň 
preciznosti při parní tepelné 
úpravě, takže je zárukou 
vynikajících jídel s perfektní 
chutí a konzistencí.

Multifunkční trouba 
s funkcí PlusSteam 
Nová multifunkční 
parní trouba s funkcí 
PlusSteam dokáže 
vytvořit na pokrmech 
chutnou křupavou kůrku. 
Kromě běžných funkcí 
trouby nabízí také pečení 
v parním prostředí, aby 
pokrmy získaly ještě lepší 
barvu a lahodnou kůrku.

VarioGuide
Vaříme s „autopilotem“. 
Intuitivní přístup 
k nastavením až 
pro 220 jídel.
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Šťavnaté
Při pečení v páře si pokrm 
uchová svou přirozenou 
vláčnost a maso 
zůstane šťavnaté i bez 
neustálého polévání.

Jak vám inovace v naší řadě trub CombiSteam 
pomohou při přípravě úžasných jídel?

Parní systém FullTaste nabízí tři výkonové 
úrovně, které označujeme grafickým 
systémem teček. Tyto trouby správně 
kombinují páru, vlhkost a teplo. Výsledkem je 
ta nejlepší chuť a konzistence pokrmů.

Tajnou ingrediencí je pára.

VarioGuide 
Velký barevný displej TFT 
se svou unikátní funkcí 
VarioGuide vám poskytne 
intuitivní přístup až ke 
220 nastavením pro perfektně 
připravené pokrmy. Trouba 
dokáže automaticky nastavit 
správnou teplotu, vlhkost 
a čas pečení zvoleného jídla.

Odnímatelná nádržka na vodu
Ergonomická nádržka na 
vodu se snadno vyjímá 
a doplňuje. Stačí ji stisknout, 
vyjmout, doplnit pod 
vodovodním kohoutkem 
a můžete dál vařit.

Senzor vlhkosti
Precizní senzor vlhkosti CombiSteam Pro 
automaticky kontroluje správné množství páry 
během pečení, aby byly vaše výtvory vždy 
lahodné, lákavé a dokonale upečené. Tak můžete 
odvážně zkoušet i nové zajímavé recepty.

Vždy vynikající chuť
Naše trouby CombiSteam dokážou zkombinovat 
tradiční teplo se správným množstvím páry. Teplo 
se postará o zlatavou křupavou kůrku, pára zase 
o to, aby šťáva a chuť z pokrmu nevyprchaly.

Nízká úroveň páry + teplo
Pokrmy uvnitř jemné a na 
povrchu křupavé a zlatavé.

Střední úroveň páry + teplo
Lahodně šťavnaté a jemné 
pokrmy plné chuti.

Vlhká pára
Zdravá, chutná a rychlá jídla.

SousVide
Úžasná konzistence a intenzivní chutě 
pokrmů připravených při nízké teplotě.

SousVide ve čtyřech jednoduchých krocích
Vyzkoušejte zcela nové intenzivní chutě. Pokrmy 
uzavřené ve vakuově utěsněném sáčku se připravují 
při nízké teplotě a zaručeně se podaří. 

1.  Příprava: Očistěte, 
nakrájejte a ochuťte.

2.  Vzduchotěsně zabalte:  
Všechny chutě a aroma 
ingrediencí uzavřete v sáčku ve 
vakuovací zásuvce CombiVac.

3.  Pára: Vložte do trouby 
CombiSteam SousVide 
a zvolte funkci SousVide.

4.  Udělejte dojem: Podávejte 
delikátní jemná jídla 
s intenzivní bohatou chutí.

Křupavé
Díky kombinaci cirkulujícího 
tepla a páry se póry masa 
uzavřou a na povrchu 
vznikne křupavá kůrka.

Trouby 
Co je třeba vědět

Vaření

Menší ztráty
Díky páře ztrácí maso 
méně hmotnosti, takže se 
při pečení méně scvrkne.

Perfektní barva
První dojem je velmi důležitý. 
Maso připravené působením 
páry a tepla bude zaručeně 
dokonalé a nezáleží na tom, 
jestli ho máte raději krvavé 
nebo dobře propečené.

Jemné
Maso připravené 
působením cirkulujícího 
tepla a páry je lahodně 
jemné a šťavnaté.

Metoda SousVide je 
výborná k přípravě masa, 
ryb, mořských specialit, 
zeleniny a ovoce.
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MULTIFUNKČNÍ TROUBAMULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBA COMBISTEAM PRO

Vnitřní objem hrubý (l): 73
Energetická třída: A+
Čištění: pára (2 cykly)
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: barevný TFT 4,2“ dotykový displej 
ExSight® s popisky a obrázky a funkcí VarioGuide

Pečicí funkce parní: 
vakuové vaření SousVide, vaření v páře (100 %), vysoká vlhkost (75 %), 
střední vlhkost (50 %), nízká vlhkost (25 %) 

Pečicí funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev 
(příprava Pizzy), nízkoteplotní pečení, horní/spodní ohřev, 
ventilátor + grill + spodní ohřev (mražené potraviny), grill, 
velkoplošný grill, ventilátor + grill (turbo grill), spodní ohřev, 
pravý horký vzduch s použitím vlhkosti pokrmu
 
Pečicí funkce speciální:
regenerace, kynutí těsta, pečení chleba, gratinované pokrmy, 
rozmrazování, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení,  
funkce jogurtu 
 
Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, paměť pro 20 vlastních 
oblíbených programů, 10 SousVide receptů (ingredience/postup), 
180 přednastavených programů VarioGuide (váha/teplotní sonda), 
40 SousVide přednastavených programů VarioGuide, 75 receptů 
(ingredience/postup), rychlé zahřátí trouby, rozšířené časové funkce, 
elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace 
teploty 30 - 230°C, chladící ventilátor, vlhkostní senzor,  
2x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří 
 
Bezpečnost:
• ukazatel zbytkového tepla• dětský zámek funkcí• blokování tlačítek• automatické vypnutí trouby• počet skel: 4

Vybavení:
• teplotní sonda• vyjímatelná nádržka na vodu• teleskopické výsuvy TR1LFSTV (1 pár)• boční nerezové držáky s EasyEntry• 1 sada parních nádob 2 díly• 2 koláčový plech na pečení šedý smalt• 1 odkapávací pekáč šedý smalt• 2 rošt z nerez oceli

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

PNC: 944 184 645

Cena: 42 341 Kč | 1 575 EUR

EOB9956XAX

+A SousVide

1
2
3 XL FAN

MULTIFUNKČNÍ TROUBAMULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBA COMBISTEAM PRO

Vnitřní objem hrubý (l): 73
Energetická třída: A+
Čištění: pára (2 cykly)
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LCD displej, dotyková nabídka 
s popisky, ikonami a funkcí VarioGuide

Pečicí funkce parní: 
vakuové vaření SousVide, vaření v páře (100 %), vysoká vlhkost (75 %), 
střední vlhkost (50 %), nízká vlhkost (25 %) 

Pečicí funkce standardní:
pravý horký vzduch pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava 
Pizzy), nízkoteplotní pečení, horní/spodní ohřev, ventilátor + grill + 
spodní ohřev (mražené potraviny), grill, velkoplošný grill,  
ventilátor + grill (turbo grill), spodní ohřev, pravý 
horký vzduch s použitím vlhkosti pokrmu
 
Pečicí funkce speciální:
regenerace, kynutí těsta, pečení chleba, gratinované pokrmy, 
rozmrazování, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení,  
funkce jogurtu 
 
Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, paměť pro 20 vlastních 
oblíbených programů, 10 SousVide receptů (ingredience/postup), 
180 přednastavených programů VarioGuide (váha/teplotní sonda), 
40 SousVide přednastavených programů VarioGuide, 75 receptů 
(ingredience/postup), rychlé zahřátí trouby, rozšířené časové funkce, 
elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace 
teploty 30 - 230°C, chladící ventilátor, vlhkostní senzor,  
2x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří 
 
Bezpečnost:
• ukazatel zbytkového tepla• dětský zámek funkcí• blokování tlačítek• automatické vypnutí trouby• počet skel: 4

Vybavení:
• teplotní sonda• vyjímatelná nádržka na vodu• teleskopické výsuvy TR1LFSTV (1 pár)• boční nerezové držáky s EasyEntry• 1 sada parních nádob 2 díly• 2 koláčový plech na pečení šedý smalt• 1 odkapávací pekáč šedý smalt• 2 rošt z nerez oceli

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

PNC: 944 184 635

Cena: 38 812 Kč | 1 446 EUR

EOB9851XAX

+A SousVide

1
2
3 XL FAN

MULTIFUNKČNÍ TROUBAMULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBA COMBISTEAM DELUXE

Vnitřní objem hrubý (l): 73
Energetická třída: A+
Čištění: pára (2 cykly)
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LCD displej, dotyková nabídka s popisky, ikonami

Pečicí funkce parní: 
vaření v páře (100 %), horká pára interval plus (50 %),  
horká pára interval (25 %) 

Pečicí funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev 
(příprava Pizzy), nízkoteplotní pečení, horní/spodní ohřev, 
ventilátor + grill + spodní ohřev (mražené potraviny), grill, 
velkoplošný grill, ventilátor + grill (turbo grill), spodní ohřev, 
pravý horký vzduch s použitím vlhkosti pokrmu
 
Pečicí funkce speciální:
regenerace, kynutí těsta, pečení chleba, gratinované pokrmy, 
rozmrazování, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení 
 
 
Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, paměť pro 20 vlastních oblíbených 
programů, 180 přednastavených programů VarioGuide (váha/teplotní 
sonda), 75 receptů (ingredience/postup), rychlé zahřátí trouby, rozšířené 
časové funkce, elektronická regulace teploty, automatická nabídka 
teplot, regulace teploty 30 - 230°C, chladící ventilátor,  
2x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří 

 
Bezpečnost:
• ukazatel zbytkového tepla• dětský zámek funkcí• blokování tlačítek• automatické vypnutí trouby• počet skel: 4

Vybavení:
• teplotní sonda• teleskopické výsuvy TR1LFSTV (1 pár)• boční nerezové držáky s EasyEntry• 2 koláčový plech na pečení šedý smalt• 1 odkapávací pekáč šedý smalt• 2 rošt z nerez oceli

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

PNC: 944 184 554

Cena: 34 106 Kč | 1 269 EUR

EOB8857AAX

+A

1
2
3 XL FAN

MULTIFUNKČNÍ TROUBAMULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBA COMBISTEAM

Vnitřní objem hrubý (l): 74
Energetická třída: A+
Čištění: pyrolýza (3 pyrolytické cykly)
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LCD displej, dotyková nabídka s popisky a ikonami

Pečicí funkce parní: 
Horký vzduch s párou (25 %) 
 

Pečicí funkce standardní:
spodní ohřev, grill, velkoplošný grill, kruhové top. těleso + spodní 
ohřev, pravý horký vzduch, pravý horký vzduch s použitím vlhkosti 
pokrmu, ventilátor + grill (turbo grill), ventilátor + grill + spodní 
ohřev (mražené potraviny), nízkoteplotní pečení, pravý horký 
vzduch + spodní ohřev (příprava Pizzy), horní/spodní ohřev
 
Pečicí funkce speciální:
regenerace, pečení chleba, gratinované pokrmy, kynutí těsta,  
ohřev talířů, zavařování, sušení, uchovat teplé, rozmrazování 
 
 
Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, paměť pro 20 vlastních oblíbených 
programů, 88 receptů/automatických programů (9 receptů dle váhy/11 
receptů s teplotní sondou), rychlé zahřátí trouby, rozšířené časové 
funkce, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, 
regulace teploty 50 - 300°C, chladící ventilátor, halogenové osvětlení, 
tlumené dovírání dveří 

 
Bezpečnost:
• ukazatel zbytkového tepla• dětský zámek funkcí• blokování tlačítek• elektronický zámek dveří• automatické vypnutí trouby• počet skel: 4

Vybavení:
• teplotní sonda• teleskopické výsuvy TR1LV (1 pár)• boční chromované držáky s EasyEntry• 1 koláčový plech na pečení šedý smalt• 1 odkapávací pekáč šedý smalt• 1 parní nádoba• 1 rošt chromovaný

Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568

PNC: 949 494 717

Cena: 25 871 Kč | 940 EUR

EOC6851DAX

+A

1
2
3 XL FAN
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MULTIFUNKČNÍ TROUBAMULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBA COMBISTEAM

Vnitřní objem hrubý (l): 74
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: Rococo design - matně černá
Displej a ovládání: mechanické odpočítávání času, otočné knoflíky

Pečicí funkce parní: 
Horký vzduch s párou (25 %) 

Pečicí funkce standardní:
pravý horký vzduch, spodní ohřev, horní ohřev, spodní/horní ohřev, 
velkoplošný gril, ventilátor + grill (turbo grill), pravý horký vzduch + 
spodní ohřev (příprava Pizzy) 

 
Pečicí funkce speciální:
rozmrazování 
 
Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, rozšířené časové funkce,  
regulace teploty 50 - 250°C, chladící ventilátor,  
halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří 
 
 
 
Bezpečnost:
• automatické vypnutí trouby• počet skel: 3
 
 
 
 

Vybavení:
• teleskopické výsuvy TR1LV (1 pár)• boční chromované držáky• 1 koláčový plech na pečení šedý smalt• 1 odkapávací pekáč šedý smalt• 1 rošt chromovaný

Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568

PNC: 949 494 011

Cena: 19 988 Kč | 740 EUR

EOB6220AOR

A

1
2
3 XL FAN

MULTIFUNKČNÍ TROUBAMULTIFUNKČNÍ TROUBA

Vnitřní objem hrubý (l): 74
Energetická třída: A+
Čištění: pyrolýza (3 pyrolytické cykly)
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LCD displej, dotyková nabídka s ikonami

Pečicí funkce standardní:
Pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev 
(příprava Pizzy), horní/spodní ohřev, nízkoteplotní pečení, 
spodní ohřev, pravý horký vzduch s použitím vlhkosti pokrmu, 
grill, velkoplošný grill, ventilátor + grill (turbo grill)

Pečicí funkce speciální:
rozmrazování, uchovat teplé 
 
Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, paměť pro 20 vlastních oblíbených 
programů, 9 automatických programů (zadávání hmotnosti/teplotní 
sonda), rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická 
nabídka teplot, regulace teploty 30 - 300°C, chladící ventilátor,  
2x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří 
 
Bezpečnost:
• ukazatel zbytkového tepla• dětský zámek funkcí• elektronický zámek dveří• blokování tlačítek• automatické vypnutí trouby• počet skel: 4

Vybavení:
• teleskopické výsuvy TR1LV (1 pár) • boční chromované držáky s EasyEntry• 1 koláčový plech na pečení šedý smalt• 1 odkapávací pekáč šedý smalt• 1 rošt chromovaný

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

PNC: 944 184 540

Cena: 19 988 Kč | 740 EUR

EOC5751FAX

+A

1
2
3 XL FAN

MULTIFUNKČNÍ TROUBAMULTIFUNKČNÍ TROUBA

Vnitřní objem hrubý (l): 74
Energetická třída: A+
Čištění: pyrolýza (3 pyrolytické cykly)
Barva: bílá
Displej a ovládání: LCD displej, dotyková nabídka s ikonami

Pečicí funkce standardní:
Pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev 
(příprava Pizzy), horní/spodní ohřev, nízkoteplotní pečení, 
spodní ohřev, pravý horký vzduch s použitím vlhkosti pokrmu, 
grill, velkoplošný grill, ventilátor + grill (turbo grill)

Pečicí funkce speciální:
rozmrazování, uchovat teplé 
 
Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, paměť pro 20 vlastních oblíbených 
programů, 9 automatických programů (zadávání hmotnosti/teplotní 
sonda), rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická 
nabídka teplot, regulace teploty 30 - 300°C, chladící ventilátor,  
2x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří 
 
Bezpečnost:
• ukazatel zbytkového tepla• dětský zámek funkcí• elektronický zámek dveří• blokování tlačítek• automatické vypnutí trouby• počet skel: 4

Vybavení:
• teleskopické výsuvy TR1LV (1 pár) • boční chromované držáky s EasyEntry• 1 koláčový plech na pečení šedý smalt• 1 odkapávací pekáč šedý smalt• 1 rošt chromovaný

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

PNC: 944 184 543

Cena: 19 988 Kč | 740 EUR

EOC5751FOV

+A

1
2
3 XL FAN

MULTIFUNKČNÍ TROUBAMULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBA COMBISTEAM

Vnitřní objem hrubý (l): 74
Energetická třída: A+
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LED displej, zasunovací otočné ovladače

Pečicí funkce parní: 
Horký vzduch s párou (25 %) 

Pečicí funkce standardní:
pravý horký vzduch, spodní ohřev, spodní/horní ohřev, velkoplošný 
grill, ventilátor + grill (turbo grill), pravý horký vzduch + spodní ohřev 
(příprava Pizzy), pravý horký vzduch s použitím vlhkosti pokrmu 

 
Pečicí funkce speciální:
rozmrazování 
 
Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, rychlé zahřátí trouby, rozšířené 
časové funkce, elektronická regulace teploty, regulace teploty  
30 - 300°C, halogenové osvětlení, chladící ventilátor 
 
 
 
Bezpečnost:
• ukazatel zbytkového tepla• dětský zámek funkcí• blokování tlačítek• automatické vypnutí trouby• mechanický zámek dveří• počet skel: 3

Vybavení:
• teplotní sonda• teleskopické výsuvy TR1LV (1 pár)• boční chromované držáky s EasyEntry• 1 koláčový plech na pečení šedý smalt• 1 odkapávací pekáč šedý smalt• 1 rošt chromovaný

Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568

PNC: 949 494 460

Cena: 18 812 Kč | 705 EUR

EOB6631CAX

+A

1
2
3 XL FAN
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MULTIFUNKČNÍ TROUBAMULTIFUNKČNÍ TROUBA S FUNKCÍ PLUSSTEAM

Vnitřní objem hrubý (l): 74
Energetická třída: A+
Čištění: pyrolýza (2 pyrolytické cykly)
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: dotykový LED displej, zasunovací otočné ovladače

Pečicí funkce parní: 
PlusSteam – využití páry při pečení pečiva, nadýchanější,  
křupavější a propečenější kůrčička 

Pečicí funkce standardní:
pravý horký vzduch/vzduch Plus, spodní ohřev, spodní/
horní ohřev, velkoplošný grill, ventilátor + grill (turbo grill), 
pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava Pizzy), 
pravý horký vzduch s použitím vlhkosti pokrmu
 
Pečicí funkce speciální:
rozmrazování 
 
Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, rychlé zahřátí trouby,  
rozšířené časové funkce, elektronická regulace teploty, automatická 
nabídka teplot, regulace teploty 30 - 300°C, chladící ventilátor,  
halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří 
 
Bezpečnost:
• ukazatel zbytkového tepla• dětský zámek funkcí• blokování tlačítek• automatické vypnutí trouby• elektronický zámek dveří• počet skel: 3

Vybavení:
• teplotní sonda• teleskopické výsuvy TR1LV (1 pár)• boční chromované držáky• 1 koláčový plech na pečení šedý smalt• 1 odkapávací pekáč šedý smalt• 1 rošt chromovaný

Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568

PNC: 949 499 810

Cena: 17 635 Kč | 658 EUR

EOC5654TAX

+A

1
2
3 XL FAN

MULTIFUNKČNÍ TROUBAMULTIFUNKČNÍ TROUBA

Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A
Čištění: katalytické - vyjimatelné desky
Barva: Rococo design - černá
Displej a ovládání: mechanické odpočítávání času, otočné knoflíky 
 
 
 

Pečicí funkce standardní:
pravý horký vzduch, horní/spodní ohřev, horní ohřev, spodní 
ohřev, grill, velkoplošný grill, ventilátor + grill (turbo grill), 
pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava Pizzy)

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, regulace teploty 30 - 300°C, 
chladící ventilátor, halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:
• automatické vypnutí trouby• počet skel: 3

Vybavení:
• teleskopické výsuvy TR1LV (1 pár) • boční chromované držáky• 1 koláčový plech na pečení šedý smalt• 1 odkapávací pekáč šedý smalt• 1 rošt chromovaný

Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568

PNC: 949 496 915

Cena: 15 282 Kč | 564 EUR

EOA5220AOR

A
C

1
2
3 XL FAN

MULTIFUNKČNÍ TROUBAMULTIFUNKČNÍ TROUBA

Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A
Čištění: katalytické - vyjimatelné desky
Barva: Rococo design - krémová
Displej a ovládání: mechanické odpočítávání času, otočné knoflíky

Pečicí funkce standardní:
pravý horký vzduch, horní/spodní ohřev, horní ohřev, spodní 
ohřev, grill, velkoplošný grill, ventilátor + grill (turbo grill), 
pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava Pizzy)

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, regulace teploty 30 - 300°C, 
chladící ventilátor, halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:
• automatické vypnutí trouby• počet skel: 3

Vybavení:
• teleskopické výsuvy TR1LV (1 pár) • boční chromované držáky• 1 koláčový plech na pečení šedý smalt• 1 odkapávací pekáč šedý smalt• 1 rošt chromovaný

Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568

PNC: 949 496 914

Cena: 15 282 Kč | 564 EUR

EOA5220AOV

A
C

1
2
3 XL FAN

MULTIFUNKČNÍ TROUBAMULTIFUNKČNÍ TROUBA

Vnitřní objem hrubý (l): 74
Energetická třída: A+
Čištění: katalytické
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LCD displej, dotyková nabídka s popisky a ikonami

Pečicí funkce standardní:
Pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev 
(příprava Pizzy), horní/spodní ohřev, nízkoteplotní pečení, 
spodní ohřev, pravý horký vzduch s použitím vlhkosti pokrmu, 
grill, velkoplošný grill, ventilátor + grill (turbo grill)

Pečicí funkce speciální:
rozmrazování, uchovat teplé 
 
Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, paměť pro 20 vlastních oblíbených 
programů, 90 receptových automatických programů (zadávání 
hmotnosti/teplotní sonda), rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace 
teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 300°C, 
chladící ventilátor, 2x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří 
 
Bezpečnost:
• ukazatel zbytkového tepla• dětský zámek funkcí• elektronický zámek dveří• blokování tlačítek• automatické vypnutí trouby• počet skel: 4

Vybavení:
• teleskopické výsuvy TR1LV (1 pár) • boční chromované držáky s EasyEntry• 1 koláčový plech na pečení šedý smalt• 1 odkapávací pekáč šedý smalt• 1 rošt chromovaný

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

PNC: 944 184 592

Cena: 18 812 Kč | 705 EUR

EOA5851FAX

+A

1
2
3 XL FAN
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MULTIFUNKČNÍ TROUBAMULTIFUNKČNÍ TROUBA S FUNKCÍ PLUSSTEAM

Vnitřní objem hrubý (l): 74
Energetická třída: A+
Čištění: katalytické
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: dotykový LED displej, zasunovací otočné ovladače

Pečicí funkce parní: 
PlusSteam – využití páry při pečení pečiva, nadýchanější,  
křupavější a propečenější kůrčička 

Pečicí funkce standardní:
pravý horký vzduch/ vzduch Plus, spodní ohřev, spodní/
horní ohřev, grill, ventilátor + grill (turbo grill), pravý 
horký vzduch s použitím vlhkosti pokrmu
 
 
Pečicí funkce speciální:
rozmrazování 
 
Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, rozšířené časové funkce,  
regulace teploty 50 - 275°C, chladící ventilátor, halogenové osvětlení 
 
Bezpečnost:
• mechanický zámek dveří• bezpečnostní termostat• počet skel: 3

Vybavení:
• teplotní sonda• teleskopické výsuvy TR1LV (1 pár)• boční chromované držáky s EasyEntry• 1 koláčový plech na pečení šedý smalt• 1 odkapávací pekáč šedý smalt• 1 rošt chromovaný

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

PNC: 944 184 772

Cena: 14 106 Kč | 528 EUR

EOA5555TAX

+A
C

1
2
3 XL FAN

MULTIFUNKČNÍ TROUBAMULTIFUNKČNÍ TROUBA S FUNKCÍ PLUSSTEAM

Vnitřní objem hrubý (l): 74
Energetická třída: A
Čištění: katalytické - vyjímatelné desky
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LED displej, zasunovací otočné ovladače

Pečicí funkce parní: 
PlusSteam – využití páry při pečení pečiva, nadýchanější,  
křupavější a propečenější kůrčička 

Pečicí funkce standardní:
pravý horký vzduch/vzduch Plus, spodní ohřev, spodní/
horní ohřev, velkoplošný grill, ventilátor + grill (turbo grill), 
pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava Pizzy), 
pravý horký vzduch s použitím vlhkosti pokrmu
 
Pečicí funkce speciální:
rozmrazování 
 
Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, rozšířené časové funkce,  
regulace teploty 50 - 275°C, chladící ventilátor, halogenové osvětlení 
 
Bezpečnost:
• mechanický zámek dveří• bezpečnostní termostat• počet skel: 2

Vybavení:
• teleskopické výsuvy TR1LV (1 pár)• boční chromované držáky• 1 koláčový plech na pečení šedý smalt• 1 odkapávací pekáč šedý smalt• 1 rošt chromovaný

Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568

PNC: 949 499 303

Cena: 12 929 Kč | 481 EUR

EOA3454AAX

A
C

1
2
3 XL FAN

MULTIFUNKČNÍ TROUBAMULTIFUNKČNÍ TROUBA S FUNKCÍ PLUSSTEAM

Vnitřní objem hrubý (l): 74
Energetická třída: A+
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: dotykový LED displej, zasunovací otočné ovladače

Pečicí funkce parní: 
PlusSteam – využití páry při pečení pečiva, nadýchanější,  
křupavější a propečenější kůrčička 

Pečicí funkce standardní:
pravý horký vzduch/vzduch Plus, spodní ohřev, spodní/
horní ohřev velkoplošný grill, ventilátor + grill (turbo grill), 
pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava Pizzy), 
pravý horký vzduch s použitím vlhkosti pokrmu
 
Pečicí funkce speciální:
rozmrazování 
 
Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, rozšířené časové funkce,  
regulace teploty 50 - 275°C, chladící ventilátor, halogenové osvětlení 
 
Bezpečnost:
• bezpečnostní termostat• počet skel: 3

 
Vybavení:
• teleskopické výsuvy TR1LV (1 pár)• boční chromované držáky• 1 koláčový plech na pečení šedý smalt• 1 odkapávací pekáč šedý smalt• 1 rošt chromovaný

Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 569

PNC: 949 499 002

Cena: 12 929 Kč | 481 EUR

EOB5454TAX

+A

1
2
3 XL FAN

MULTIFUNKČNÍ TROUBAMULTIFUNKČNÍ TROUBA

Vnitřní objem hrubý (l): 74
Energetická třída: A
Čištění: katalytické
Barva: černá
Displej a ovládání: LED displej, zasunovací otočné ovladače

Pečicí funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev 
(příprava Pizzy), horní/spodní ohřev, spodní ohřev, grill, 
velkoplošný grill, ventilátor + grill (turbo grill)

 
Pečicí funkce speciální:
rozmrazování 
 
Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, rozšířené časové funkce, regulace 
teploty 50 - 275°C, chladící ventilátor, halogenové osvětlení

Bezpečnost:
• mechanický zámek dveří• počet skel: 3

Vybavení:
• teplotní sonda• teleskopické výsuvy TR1LV (1 pár) • boční chromované držáky s EasyEntry• 1 koláčový plech na pečení šedý smalt• 1 odkapávací pekáč šedý smalt• 1 rošt chromovaný

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

PNC: 944 184 134

Cena: 14 929 Kč

EOA5551AAK

A
C

1
2
3 XL FAN
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MULTIFUNKČNÍ TROUBAMULTIFUNKČNÍ TROUBA

Vnitřní objem hrubý (l): 74
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: černá
Displej a ovládání: mechanické odpočítávání času, otočné knoflíky

Pečicí funkce standardní:
horní/spodní ohřev, horní ohřev, spodní ohřev, grill, velkoplošný 
grill, ventilátor + grill (turbo grill), pravý horký vzduch, 
pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava Pizzy)

Pečicí funkce speciální:
rozmrazování
 
Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, rozšířené elektronické funkce, chladící 
ventilátor, regulace teploty 50 - 250°C 
 
 
Bezpečnost:
• bezpečnostní termostat• počet skel: 2

Vybavení:
• boční chromované držáky

Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568

PNC: 949 496 179

Cena: 10 929 Kč | 399 EUR

EOB3400BOR

A

1
2
3 XL FAN

MULTIFUNKČNÍ TROUBAMULTIFUNKČNÍ TROUBA

Vnitřní objem hrubý (l): 74
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LED displej, zasunovací otočné ovladače

Pečicí funkce standardní:
horní/spodní ohřev, horní ohřev, spodní ohřev, grill, velkoplošný 
grill, ventilátor + grill (turbo grill), pravý horký vzduch, 
pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava Pizzy)

Pečicí funkce speciální:
rozmrazování
 
Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, rozšířené časové funkce, regulace 
teploty 50 - 275°C, chladící ventilátor, halogenové osvětlení, tlumenné 
dovírání dvířek 
 
Bezpečnost:
• bezpečnostní termostat• počet skel: 2

Vybavení:
• teleskopické výsuvy TR1LV (1 pár)• boční chromované držáky s EasyEntry• 1 koláčový plech na pečení šedý smalt• 1 odkapávací pekáč šedý smalt• 1 rošt chromovaný

Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568

PNC: 949 496 178

Cena: 10 576 Kč | 399 EUR

EOB3450AAX

A

1
2
3 XL FAN

MULTIFUNKČNÍ TROUBAMULTIFUNKČNÍ TROUBA

Vnitřní objem hrubý (l): 74
Energetická třída: A
Čištění: katalytické
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LED displej, otočné ovladače

Pečicí funkce standardní:
horní/spodní ohřev, horní ohřev, spodní ohřev, grill, velkoplošný 
grill, ventilátor + grill (turbo grill), pravý horký vzduch, 
pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava Pizzy)

Pečicí funkce speciální:
rozmrazování 

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, rozšířené elektronické funkce, 
rozšířené elektronické funkce, regulace teploty 50 - 250°C, chladící 
ventilátor, halogenové osvětlení 
 
Bezpečnost:
• počet skel: 2

 
Vybavení:
• boční chromované držáky• 1 běžný rošt chromovaný• 1 smaltovaný koláčový plech na pečení• 1 odkapávací pekáč šedý smalt

Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568

PNC: 949 496 921

Cena: 9 753 Kč | 364 EUR

EOA3400AAX

A
C

1
2
3 XL FAN

MULTIFUNKČNÍ TROUBAMULTIFUNKČNÍ TROUBA S FUNKCÍ PLUSSTEAM

Vnitřní objem hrubý (l): 74
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LED displej, zasunovací otočné ovladače

Pečicí funkce parní: 
PlusSteam – využití páry při pečení pečiva, nadýchanější,  
křupavější a propečenější kůrčička 

Pečicí funkce standardní:
pravý horký vzduch/ vzduch Plus, spodní ohřev, spodní/
horní ohřev, velkoplošný grill, ventilátor + grill (turbo grill), 
pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava Pizzy), 
pravý horký vzduch s použitím vlhkosti pokrmu
 
Pečicí funkce speciální:
rozmrazování 
 
Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, rozšířené časové funkce,  
regulace teploty 50 - 275°C, chladící ventilátor, halogenové osvětlení 
 
Bezpečnost:
• bezpečnostní termostat• počet skel: 2

 
Vybavení:
• teleskopické výsuvy TR1LV (1 pár)• boční chromované držáky s EasyEntry• 1 koláčový plech na pečení šedý smalt• 1 odkapávací pekáč šedý smalt• 1 rošt chromovaný

Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 569

PNC: 949 499 026

Cena: 11 753 Kč | 446 EUR

EOB3454AAX

A

1
2
3 XL FAN
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MULTIFUNKČNÍ TROUBAKOMPAKTNÍ VESTAVNÁ TROUBA S MIKROVLNNOU FUNKCÍ

Vnitřní objem hrubý (l): 43
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: bílá
Displej a ovládání: LCD displej, dotyková nabídka s popisky a ikonami

 

Pečicí funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava 
Pizzy), horní/spodní ohřev, nízkoteplotní pečení, spodní ohřev, 
ECO pečení, ventilátor + grill + spodní ohřev (mražené potraviny), 
grill, velkoplošný grill, ventilátor + grill (turbo grill), mikrovlnny

Pečicí funkce speciální:
pečení chleba, gratinované pokrmy, kynutí těsta, ohřev talířů, 
zavařování, sušení, uchovat teplé, rozmrazování 
 
 
Ostatní funkce:
90 receptových/automatických programů (zadávání hmotnosti),  
20 vlastních oblíbených programů, rychlé zahřátí trouby, ohřátí  
a udržování teploty potravin, možnost pečení na 2 úrovních, rozšířené 
časové funkce, elektronická regulace teploty, automatická nabídka 
teplot, regulace teploty 30 - 230°C, chladící ventilátor, halogenové 
osvětlení, mikrovlnný výkon: 1000 W 
 
 
 
Bezpečnost:
• ukazatel zbytkového tepla• dětská bezpečnostní pojistka• blokování tlačítek• automatické vypnutí• počet skel: 4

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

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

PNC: 944 066 366

Cena: 23 518 Kč | 881 EUR

EVY7810AAV

A

MULTIFUNKČNÍ TROUBAKOMPAKTNÍ VESTAVNÁ TROUBA S MIKROVLNNOU FUNKCÍ

Vnitřní objem hrubý (l): 43
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LCD displej, dotyková nabídka s popisky a ikonami

 

Pečicí funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava 
Pizzy), horní/spodní ohřev, nízkoteplotní pečení, spodní ohřev, 
ECO pečení, ventilátor + grill + spodní ohřev (mražené potraviny), 
grill, velkoplošný grill, ventilátor + grill (turbo grill), mikrovlnny

 
Pečicí funkce speciální:
pečení chleba, gratinované pokrmy, kynutí těsta, ohřev talířů, 
zavařování, sušení, uchovat teplé, rozmrazování 
 
 
Ostatní funkce:
90 receptových/automatických programů (zadávání hmotnosti), rychlé 
zahřátí trouby, ohřátí a udržování teploty potravin, možnost pečení 
na 2 úrovních, rozšířené časové funkce, elektronická regulace teploty, 
automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 230°C, chladící 
ventilátor, halogenové osvětlení, mikrovlnný výkon: 1000 W 
 
 
 
 
Bezpečnost:
• ukazatel zbytkového tepla• dětská bezpečnostní pojistka• blokování tlačítek• automatické vypnutí• počet skel: 4

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

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

PNC: 944 066 048

Cena: 19 988 Kč | 752 EUR

EVY7800AAX

A

MULTIFUNKČNÍ TROUBAMULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBA COMBISTEAM PRO

Vnitřní objem hrubý (l): 43
Energetická třída: A+
Čištění: pára - 2 cykly
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LCD displej, dotyková nabídka 
s popisky, ikonami a funkcí VarioGuide

Pečicí funkce parní: 
vakuové vaření SousVide, vaření v páře (100 %), vysoká vlhkost (75 %), 
střední vlhkost (50 %), nízká vlhkost (25 %) 

Pečicí funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev 
(příprava Pizzy), nízkoteplotní pečení, horní/spodní ohřev, 
ventilátor + grill + spodní ohřev (mražené potraviny), grill, 
velkoplošný grill, ventilátor + grill (turbo grill), spodní ohřev, 
pravý horký vzduch s použitím vlhkosti pokrmu
 
Pečicí funkce speciální:
regenerace, kynutí těsta, pečení chleba, gratinované pokrmy, 
rozmrazování, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení,  
funkce jogurtu 
 
Ostatní funkce:
pečení až na 2 úrovních najednou, paměť pro 20 vlastních 
oblíbených programů, 10 SousVide receptů (ingredience/postup), 
180 přednastavených programů VarioGuide (váha/teplotní sonda), 
40 SousVide přednastavených programů VarioGuide, 75 receptů 
(ingredience/postup), rychlé zahřátí trouby, rozšířené časové funkce, 
elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot,  
regulace teploty 30 - 230°C, chladící ventilátor, vlhkostní senzor, 
halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří 
 
Bezpečnost:
• ukazatel zbytkového tepla• dětský zámek funkcí• blokování tlačítek• automatické vypnutí trouby• počet skel: 4

Vybavení:
• teplotní sonda• vyjímatelná nádržka na vodu• boční nerezové držáky s EasyEntry• 1 sada parních nádob 2 díly• 1 koláčový plech na pečení šedý smalt• 1 odkapávací pekáč šedý smalt• 1 rošt z nerez oceli

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

PNC: 944 066 252

Cena: 29 400 Kč | 1 093 EUR

EVY0841BAX

+A SousVide

XL FAN

MULTIFUNKČNÍ TROUBAMULTIFUNKČNÍ TROUBA

Vnitřní objem hrubý (l): 74
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LED displej, otočné ovladače

Pečicí funkce standardní:
horní/spodní ohřev, horní ohřev, spodní ohřev, grill, velkoplošný grill, 
ventilátor + grill (turbo grill), pravý horký vzduch,  
pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava Pizzy)
 
 
 
 
 
Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, rozšířené elektronické funkce, 
regulace teploty 50 - 250°C, chladící ventilátor, halogenové osvětlení 
 
 
Bezpečnost:
• bezpečnostní termostat• počet skel: 2

Vybavení:
• boční chromované držáky• 1 běžný rošt chromovaný• 1 smaltovaný koláčový plech na pečení• 1 odkapávací pekáč šedý smalt

Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568

PNC: 949 496 183

Cena: 8 929 Kč | 328 EUR

EOB3400BAX

A

1
2
3 XL FAN

32 – Electrolux – Vestavné trouby Vestavné trouby – Electrolux – 33



KÁVOVARY

Typ: plně automatický, kompaktní, vestavný kávovar

Ovládání: dotykové ovládání s LCD displejem

Funkce:
• automatické funkce pro Espresso, velké, střední, malé, konvička,  

horká voda a pára• tlačítko pro přípravu cappuccina• volba množství kávy 2 šálky, velmi slabá, slabá, střední, velmi silná,  
silná a předemletá káva• funkce Automatický start• podsvícení kávovaru

Vybavení:
• kapacita mlýnku na kávu: 200 g• vhodné na předemletou kávu• kapacita nádrže na vodu: 1,8 l• dva oddělené ohřívače na kávu a horkou vodu

Příslušenství:
• nádoba na mléko• odvápňovač• testovací proužek tvrdosti vody

Barva: bílá

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

PNC: 942 401 224

Cena: 51 753 Kč | 1 916 EUR

EBC54524AV

KÁVOVARY

Typ: plně automatický, kompaktní, vestavný kávovar

Ovládání: dotykové ovládání s LCD displejem

Funkce:
• automatické funkce pro Espresso, velké, střední, malé, konvička,  

horká voda a pára• tlačítko pro přípravu cappuccina• volba množství kávy 2 šálky, velmi slabá, slabá, střední, velmi silná,  
silná a předemletá káva• funkce Automatický start• podsvícení kávovaru

Vybavení:
• kapacita mlýnku na kávu: 200 g• vhodné na předemletou kávu• kapacita nádrže na vodu: 1,8 l• dva oddělené ohřívače na kávu a horkou vodu

Příslušenství:
• nádoba na mléko• odvápňovač• testovací proužek tvrdosti vody

Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům

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

PNC: 942 401 222

Cena: 51 753 Kč | 1 916 EUR

EBC54524AX

KÁVOVARY

Typ: plně automatický, kompaktní, vestavný kávovar

Ovládání: dotykové ovládání s LCD displejem

Funkce:
• automatické funkce pro Espresso, velké, střední, malé, konvička,  

horká voda a pára• tlačítko pro přípravu cappuccina• volba množství kávy 2 šálky, velmi slabá, slabá, střední, velmi silná,  
silná a předemletá káva• funkce Automatický start• podsvícení kávovaru

Vybavení:
• kapacita mlýnku na kávu: 200 g• vhodné na předemletou kávu• kapacita nádrže na vodu: 1,8 l• dva oddělené ohřívače na kávu a horkou vodu

Příslušenství:
• nádoba na mléko• odvápňovač• testovací proužek tvrdosti vody

Barva: černá

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

PNC: 942 401 226

Cena: 51 753 Kč | 1 916EUR

EBC54524OZ

VESTAVNÁ OHŘÍVACÍ ZÁSUVKA

Výška: 14
Kapacita: max. 6 souprav při běžné velikosti nádobí

Funkce:
• ohřívání nádobí, rozmrazování, ohřívání jídla, kynutí těsta• nastavitelný rozsah teplot: 30–80 °C• ideální způsob ohřívání talířů a udržování teplých jídel• cirkulace teplého vzduchu pro rovnoměrnou distribuci tepla

 
Barva: černá

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

PNC: 947 727 284

Cena: 11 753 Kč | 434 EUR

EED14700OZ
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VESTAVNÁ OHŘÍVACÍ ZÁSUVKA

Výška: 14
Kapacita: max. 6 souprav při běžné velikosti nádobí

Funkce:
• ohřívání nádobí, rozmrazování, ohřívání jídla, kynutí těsta• nastavitelný rozsah teplot: 30–80 °C• ideální způsob ohřívání talířů a udržování teplých jídel• cirkulace teplého vzduchu pro rovnoměrnou distribuci tepla
 

 
 
Barva: bílá

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

PNC: 947 006 042

Cena: 11 753 Kč | 434 EUR

EED14700OV

VESTAVNÁ OHŘÍVACÍ ZÁSUVKA

Výška: 14
Kapacita: max. 6 souprav při běžné velikosti nádobí

Funkce:
• ohřívání nádobí, rozmrazování, ohřívání jídla, kynutí těsta• nastavitelný rozsah teplot: 30–80 °C• ideální způsob ohřívání talířů a udržování teplých jídel• cirkulace teplého vzduchu pro rovnoměrnou distribuci tepla
 
Příslušenství k dokoupení:
E6SCS101 - sprej na ošetřování nerez oceli 
 
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům

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

PNC: 947 006 017

Cena: 11 753 Kč | 434 EUR

EED14700OX

Výška: 14

 
Funkce:
• marinování/louhování• max. vakuum | střed. vakuum | min. vakuum• doba vakuování
 

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Výška: 14

 
Funkce:
• marinování/louhování• max. vakuum | střed. vakuum | min. vakuum• doba vakuování
 

Barva: černá

VESTAVNÁ VAKUOVACÍ ZÁSUVKA VESTAVNÁ VAKUOVACÍ ZÁSUVKA

Rozměry V x Š x H (mm): 139 x 560 x 550

PNC: 947 727 277

Cena: 52 929 Kč | 1 964 EUR

Rozměry V x Š x H (mm): 139 x 560 x 550

PNC: 947 727 285

Cena: 52 929 Kč | 1 964 EUR

EVD14900OX EVD14900OZ
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MIKROVLNNÁ TROUBA

Typ: mikrovlnná trouba určená pro plnou vestavbu 
s možností vestavby nad nebo pod troubu
Vnitřní objem (l): 25.37
Ovládání: LCD displej, bílé podsvícení/otočný 
knoflík, tlačítka pro volbu výkonu
Průměr otočného talíře (mm): 325
Mikrovlnný výkon (W): 900, 5 úrovní
Výkon grilu (W): 1 000

Pečicí funkce standardní: gril, mikrovlny, gril a mikrovlny

Programy a funkce:
• funkce Rychlý start s plným výkonem s intervaly po 30 s• automatické programy rozmrazování podle váhy• automatické programy vaření podle váhy• signál při ukončení ohřevu• možnost naprogramovat 3 funkce za sebou• dětská pojistka

Příslušenství: rámeček, grilovací stojánek, nízký grilovací stojánek
 
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům

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

PNC: 947 608 605

Cena: 14 694 Kč | 540 EUR

EMS26204OX

MIKROVLNNÁ TROUBA

Typ: mikrovlnná trouba určená pro plnou vestavbu 
s možností vestavby nad nebo pod troubu
Vnitřní objem (l): 25.37
Ovládání: LCD displej, bílé podsvícení /otočný 
knoflík, tlačítka pro volbu výkonu
Průměr otočného talíře (mm): 325
Mikrovlnný výkon (W): 900, 5 úrovní

 
Pečicí funkce standardní: mikrovlny

Programy a funkce:
• funkce Rychlý start s plným výkonem s intervaly po 30 s• automatické programy rozmrazování podle váhy• automatické programy vaření podle váhy• signál při ukončení ohřevu• možnost naprogramovat 3 funkce za sebou• dětská pojistka

Příslušenství: rámeček

Barva: bílá

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

PNC: 947 608 613

Cena: 14 106 Kč | 516 EUR

EMS26004OW

MIKROVLNNÁ TROUBA

Typ: mikrovlnná trouba určená pro plnou vestavbu 
s možností vestavby nad nebo pod troubu
Vnitřní objem (l): 16.8
Ovládání: LCD displej, bílé podsvícení /otočný 
knoflík, tlačítka pro volbu výkonu
Průměr otočného talíře (mm): 272
Mikrovlnný výkon (W): 800, 5 úrovní

 
Pečicí funkce standardní: mikrovlny

Programy a funkce:
• funkce Rychlý start s plným výkonem s intervaly po 30 s• automatické programy rozmrazování podle váhy• automatické programy vaření podle váhy• signál při ukončení ohřevu• možnost naprogramovat 3 funkce za sebou• dětská pojistka

Příslušenství: rámeček

Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům

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

PNC: 947 608 602

Cena: 11 165 Kč | 411 EUR

EMS17006OX

MIKROVLNNÁ TROUBA

Typ: mikrovlnná trouba určená pro plnou vestavbu 
s možností vestavby nad nebo pod troubu
Vnitřní objem (l): 25.37
Ovládání: LCD displej, bílé podsvícení / otočný 
knoflík, tlačítka pro volbu výkonu
Průměr otočného talíře (mm): 325
Mikrovlnný výkon (W): 900, 5 úrovní

 
Pečicí funkce standardní: mikrovlny

Programy a funkce:
• funkce Rychlý start s plným výkonem s intervaly po 30 s• automatické programy rozmrazování podle váhy• automatické programy vaření podle váhy• signál při ukončení ohřevu• možnost naprogramovat 3 funkce za sebou• dětská pojistka

Příslušenství: rámeček

Barva: černá

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

PNC: 947 608 614

Cena: 12 929 Kč | 481 EUR

EMS26004OK
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MIKROVLNNÁ TROUBA

Typ: mikrovlnná trouba určená pro plnou vestavu  
s možností vestavby pod desku nebo nad troubu
Vnitřní objem (l): 25
Ovládání: LED displej, bílé podsvícení /
dotykové ovládání pro volbu výkonu
Průměr otočného talíře (mm): 315
Mikrovlnný výkon (W): 900, 8 úrovní
Výkon grilu (W): 1 000

Pečicí funkce standardní: gril, mikrovlny, gril a mikrovlny

Programy a funkce:
• automatické programy rozmrazování podle váhy• automatické programy vaření podle váhy• signál při ukončení ohřevu
 
Barva: černá

Rozměry V x Š x H (mm): 389 x 596 x 400

PNC: 947 607 449

Cena: 9 047 Kč | 340 EUR

EMT25207OB

MIKROVLNNÁ TROUBA

Typ: mikrovlnná trouba určená pro plnou vestavu  
s možností vestavby pod desku nebo nad troubu
Vnitřní objem (l): 25
Ovládání: LED displej, bílé podsvícení /
dotykové ovládání pro volbu výkonu
Průměr otočného talíře (mm): 315
Mikrovlnný výkon (W): 900, 8 úrovní
Výkon grilu (W): 1 000

Pečicí funkce standardní: gril, mikrovlny, gril a mikrovlny

Programy a funkce:
• automatické programy rozmrazování podle váhy• automatické programy vaření podle váhy• signál při ukončení ohřevu 

Barva: bílá

Rozměry V x Š x H (mm): 389 x 596 x 400

PNC: 947 607 441

Cena: 9 047 Kč | 340 EUR

EMT25207OW

MIKROVLNNÁ TROUBA

Typ: mikrovlnná trouba určená pro plnou vestavu  
s možností vestavby pod desku nebo nad troubu
Vnitřní objem (l): 25
Ovládání: LED displej, bílé podsvícení / 
dotykové ovládání pro volbu výkonu
Průměr otočného talíře (mm): 315
Mikrovlnný výkon (W): 900, 8 úrovní
Výkon grilu (W): 1 000

Pečicí funkce standardní: gril, mikrovlny, gril a mikrovlny

Programy a funkce:
• automatické programy rozmrazování podle váhy• automatické programy vaření podle váhy• signál při ukončení ohřevu
 
Barva: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 388 x 595 x 400

PNC: 947 607 348

Cena: 8 812 Kč | 328 EUR

EMT25207OX

MIKROVLNNÁ TROUBA

Typ: mikrovlnná trouba určená pro plnou vestavu  
s možností vestavby pod desku nebo nad troubu
Vnitřní objem (l): 20
Ovládání: LED displej, jantarové podsvícení /
knoflíkový ovladač k volbě výkonu
Průměr otočného talíře (mm): 245
Mikrovlnný výkon (W): 800, 5 úrovní

 
Pečicí funkce standardní: mikrovlny

Programy a funkce:
• automatické programy rozmrazování podle váhy• automatické programy vaření podle váhy• signál při ukončení ohřevu
 
Barva: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 389 x 596 x 343

PNC: 947 607 347

Cena: 5 871 Kč | 222 EUR

EMS20107OX
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Indukční varné desky

Chytřejší vaření  
Naše indukční varné  
desky Infinite mají 
samonastavitelné varné 
zóny. Jsou natolik vnímavé, 
že okamžitě rozeznají různé 
velikosti a tvary varných 
nádob a generují teplo 
přímo v základně hrnce 
nebo pánve, precizně a na 
správném místě. Nyní 
můžete na varnou desku 
položit všechny oblíbené 
nádoby a připravit 
najednou hned několik 
úžasných jídel.

Více informací o varných 
deskách Infinite najdete na 
electrolux.cz

Rychlejší příprava  
skvělých pokrmů
Řada indukčních varných desek Electrolux 
obsahuje ty nejcitlivější a nejspolehlivější 
spotřebiče. Partnery, které v kuchyni potřebujete, 
abyste dokázali připravit chutnější jídla za kratší 
dobu. Ohřívají rychleji než jiné typy varných desek, 
což znamená, že se do vaření můžete pustit dříve.

Takže bez ohledu na to, zda připravujete  
rychlé těstoviny nebo pomalu dušené ragú, 
indukce je tím kuchařským tajemstvím, které 
zanechává hluboký dojem.
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Nástroje na přípravu 
skvělých jídel
Podobně jako naše řada indukčních varných 
desek Infinite i řada varných nádob a špičkového 
příslušenství Infinite čerpá z inspirace 
profesionálních kuchařů – objevujte rychlejší 
a efektivnější způsob přípravy skvělých jídel.

Souprava Infinite® wok (stojan a nádoba wok) 
Souprava Infinite wok umožňuje rychlé 
a intenzivní vaření ve woku na indukční varné 
desce, abyste si mohli vychutnávat chutnější 
a zdravější jídla. Zaujme působivým designem 
– stojan okouzlí stejně jako jídla, která na 
něm připravíte. Více informací najdete na 
www.electrolux.cz

Gril Infinite plancha
Gril Infinite plancha je všestranný, takže na 
vaší indukční varné desce Infinite budete moci 
smažit, opékat i dusit. Nebo gril zkrátka použijete 
na uchování teploty pokrmu, aby byl připraven 
k podávání. Díky svému nelepivému povrchu se 
gril zcela snadno čistí. Více informací najdete na 
www.electrolux.cz

Varné nádoby a příslušenství

Profesionální spojení
Šéfkuchaři připravují 
pokrmy mnoha 
způsoby: rychlým 
smažením, restováním, 
pražením, dušením...

Naše kolekce varných nádob Infinite Chef 
získala první místo v kategorii domácího 
příslušenství v soutěži Green Product Award 
za udržitelný a inovativní design. Pomůže 
vám připravovat nápaditá jídla a zachová si 
svůj skvělý vzhled po celou dobu životnosti.

Kolekce Infinite Chef
Naše prvotřídní varné 
nádoby jsme vyvinuli ve 
spolupráci se špičkovými 
šéfkuchaři. Jsou nejen 
stylové, ale také mimořádně 
účinné, a jsou zárukou 
skvělých výsledků.

V této unikátní řadě se 
snoubí výkon s precizností 
indukční technologie, 
a to vše v zájmu vytěžení 
maxima z každé ingredience 
a s ohledem na dosažení 
nejlepší chuti. Každý kus 
byl navržen speciálně na 
vaření specifického pokrmu 
nebo typu jídla, aby byly 
uspokojeny všechny vaše 
kulinářské potřeby.

Profesionální dědictví
Již 90 let dodáváme zařízení do 
nejprestižnějších restaurací na 
světě. Kolekce Infinite Chef v sobě 
spojuje naše bohaté zkušenosti 
a inspiraci vynikajících šéfkuchařů.

Vícevrstvé materiály 
Vnější ocelová magnetická vrstva zajišťuje 
vynikající indukci a umožňuje snadné 
čištění. Jádro tvoří tři vrstvy hliníku, které 
zajišťují optimální přenos tepelné energie. 
Vnitřní povrch je vyroben z hygienické 
nerezové oceli 18/10, která se snadno čistí.
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Na schovávanou
Nepoužíváte je? 
Podsvícené ovládací 
prvky a křížky na našich 
varných deskách 
InfinitePure® zůstanou 
skryty tak dlouho, 
dokud je nebudete 
potřebovat. Uvidíte jen 
nenápadné tlačítko 
zapnutí a čisté sklo.

Vaření

Varné desky 
Co je nového?
Nekonečné možnosti při každodenním vaření. 
Představujeme vám novou indukční varnou 
desku Infinite™ Combi, která vám na své 
velkorysé varné zóně příznačně nazvané 
FreeZone umožní rozvíjet vaši kulinářskou 
kreativitu. Zde je několik důmyslných 
a praktických funkcí z naší řady varných desek.

Když zazvoní telefon
Pozastavte vaření 
jedním dotykem. 
Když vás něco při 
vaření vyruší, všechny 
aktivní varné zóny 
se přepnou na režim 
udržování teploty.

FlexiBridge 
Náš speciální varný povrch 
se čtyřmi segmenty vám 
umožní zvolit si jejich 
vhodnou kombinaci a navíc 
dokáže spojit všechny 
čtyři segmenty do jedné 
zóny a vytvořit tak jeden 
z největších varných povrchů 
na trhu s optimalizovanou 
distribucí tepla. Varná oblast FreeZone 

Automaticky registruje varné 
nádoby a zahřívá jen prostor 
pod nimi. Vařte svobodně 
a přesně podle svých 
představ každý den.

SlimFit 
Nové SlimFit indukční varné 
desky představují možnost 
instalace do pracovní desky 
28 mm přímo na kteroukoliv 
troubu Electrolux,a to bez 
nutnosti přední ventilace.  
Nová unikátní technologie  
s sebou nese výrazně vyšší 
výkon i nižší hlučnost.

RoadRunner
Ovládání Roadrunner 
umožňuje okamžité a přesné 
ovládání tepla. Změnu 
úrovně lze nastavit rychle,  
jednoduše a přesně. 
Všechny ovládací prvky jsou 
viditelné pouze tehdy,  
když jsou používané. 
V opačném případě neruší.

Windmill 
Design Windmill 
připomínající větrné mlýny 
je jediným svého druhu na 
trhu. Navíc díky technologii 
Infinite™ rozpozná varné 
nádoby. Dokáže určit tvar  
a velikost, takže zajistí, že 
se ohřívá pouze dno varné 
nádoby a okolní povrchy 
zůstanou bezpečně chladné 
na dotyk.

PowerSlide
Šéfkuchaři při vaření 
jednoduše přesouvají hrnce 
a pánve na jiné místo. 
Potřebují rychlé a přesné 
ovládání teploty, a proto 
neztrácejí čas nastavováním 
varného stupně. Funkce 
Powerslide vytvoří 
jedinečnou „francouzskou 
varnou oblast“ 
s nadefinovaným teplotním 
nastavením: horká vpředu 
a teplá vzadu.
Stačí přesunout varnou 
nádobu, jako to dělají 
profesionálové.

Plně dotykový 
barevný displej
Velký, plně dotykový 
barevný displej vám 
intuitivně poskytne 
nejrůznější možnosti 
ovládání s okamžitým 
nastavením teploty.

Funkce Bridge
S naší vylepšenou funkcí 
Bridge můžete spojit dvě 
individuální varné zóny 
a používat je jako jednu 
extra velkou varnou zónu 
s jednotným nastavením 
teploty a časového spínače. 
Tato funkce je ideální při 
přípravě velkých pokrmů, 
například v pekáči na ryby.

Zóna Infinite
Varné zóny Infinite jsou 
přizpůsobivé a vnímavé. 
Každá z nich se automaticky 
přizpůsobí aktuální varné 
nádobě bez ohledu na 
její velikost a tvar, a to 
bez tepelných ztrát.

B>>

Výkon na maximum
Vařte rychleji s funkcí zvýšení 
výkonu. Poskytne vám 
pozoruhodné množství 
energie a okamžitě 
dosáhne nejvyšší teploty.

Hob2Hood:
varná deska a odsavač 
komunikují. Automatické 
zapnutí a nastavení 
odsavače
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Svoboda při vaření 
Indukční varná deska 
Infinite™ Combi je vybavena 
inovativním povrchem 
FlexiBridge – speciální 
velkou varnou oblastí 
se čtyřmi segmenty, 
která vám umožní vybrat 
a společně ovládat 
požadovanou kombinaci 
segmentů. To znamená, 
že si můžete vytvořit 
varnou zónu, jakou chcete 
a potřebujete na přípravu 
vašich oblíbených jídel.

Indukční varné desky Infinite: nejdůležitější charakteristiky

Flexibilní přemostění
Běžné používání::  
Když používáte varné nádoby 
běžných rozměrů a tvarů.

Přemostění 1: 
Pokud použijete velkou varnou 
nádobu, můžete spojit tři 
segmenty do jednoho. Přitom 
můžete samostatně využívat malý 
segment, například na ohřívání 
pokrmu v malém kastrůlku.

Přemostění 2: 
Když vaříte v extra velké varné 
nádobě (jako je například 
gril plancha nebo pekáč na 
rybu), můžete zkombinovat 
všechny čtyři segmenty.

ProCook
Vařte jako profesionálové na 
třech teplotních oblastech.

Intenzivní ohřev:  
Vysoké teplotní nastavení 
pro rychlé ohřátí pokrmů.

Vaření: 
Střední teplotní nastavení na 
rovnoměrné vaření pokrmů 
při konstantní teplotě.

Udržování teploty: 
Nízké teplotní nastavení 
na přihřívání pokrmů 
bez vaření.

Intenzivní ohřev: Vaření: Udržování teploty:

Ovládání DirectAccess
Rychlé a přesné. Okamžité precizní ovládání 
tepla jedním dotykem. Individuální ovladače 
DirectAccess vám umožní upravovat a nastavovat 
výkonové stupně rychle, jednoduše a přesně.

Plně dotykový 
barevný displej
Velký, plně dotykový 
barevný displej se snadnou 
navigací. Okamžitě upraví 
teplotu a snadno nastaví 
časovače. Zobrazuje polohu 
a výkonový stupeň pro 
každou varnou nádobu.

Varné desky  
Co je třeba vědět
Jak vám inovace v řadě spotřebičů Inspiration 
pomohou ve vaší domácnosti.

Hot

Medium

Keep 
warm
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INDUKČNÍ

Propojení varných zón: 2x Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové,  
ve středu vpředu, podsvícené ukazatele

Funkce:
• Hob2Hood - propojení desky s odsavačem• detekce hrnců a pánví• PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny• automatické rychlé zahřátí• zvukový signál• CountUp - přičítací časoměr• nastavení odpočítávání času• minutka• EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače,  

varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače• CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla• Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:
• dětská pojistka• automatické vypnutí desky• zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180 / 210 mm• střední zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 240 mm• levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180 / 210 mm• pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180 / 210 mm• pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180 / 210 mm
 
 
Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, 
tloušťka pracovni desky 28 mm

Rozměry Š x H (mm): 810 x 520

PNC: 949 596 709

Cena: 25 282 Kč | 975 EUR

INDUCTION
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INDUKČNÍ

Propojení varných zón: 3x Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové,  
vpředu vlevo, uprostřed a vpravo, podsvícené ukazatele

Funkce:
• Hob2Hood - propojení desky s odsavačem• PowerSlide - vytvoří zóny s předdefinovanými teplotami• detekce hrnců a pánví• PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny• automatické rychlé zahřátí• zvukový signál• CountUp - přičítací časoměr• nastavení odpočítávání času• minutka• EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače,  

varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače• CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla• Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:
• dětská pojistka• automatické vypnutí desky• zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180x210 mm• levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180x210 mm• střední zadní: Indukční, 2 300 / 3 200 W / 180x210 mm• střední přední: Indukční, 2 300 / 3 200 W / 180x210 mm• pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180x210 mm• pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180x210 mm
 
Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, 
tloušťka pracovni desky 28 mm

Rozměry Š x H (mm): 910 x 520

PNC: 949 596 708

Cena: 25 871 Kč | 999 EUR
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INDUKČNÍ

Propojení varných zón: 1x Bridge

Typ a pozice ovládání: InfiSight™ dotykové ovládání 
s barevným displejem, vpředu vpravo

Funkce:
• detekce hrnců a pánví• PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny• digitální ukazatel pro každou zónu• zvukový signál• CountUp - přičítací časoměr• nastavení odpočítávání času• minutka• EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače,  

varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače• CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla • SenseFry® - udržuje správnou teplotu po celou dobu smažení• Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:
• dětská pojistka• automatické vypnutí desky• zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm• levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm• střední přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm• pravá zadní: indukční, 1 600 / 2 500 / 2 300 / 3 600 / 3 000 / 3 600 W /  

160 / 240 / 320mm
 
 
Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenou 
hranou, tloušťka pracovni desky 28 mm

Rozměry Š x H (mm): 780 x 520

PNC: 949 596 612

Cena: 25 871 Kč | 975 EUR
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INDUKČNÍ

Propojení varných zón: 1x Bridge

Typ a pozice ovládání: kruhové posuvné ovladače, 
ve středu vpředu, podsvícené ukazatele

Funkce:
• detekce hrnců a pánví • PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny• automatické rychlé zahřátí• digitální ukazatel pro každou zónu• zvukový signál• CountUp - přičítací časoměr• nastavení odpočítávání času• minutka• EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače,  

varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače• CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla• Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:
• dětská pojistka• automatické vypnutí desky• zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: indukční, 2 300 / 3200 W / 210 mm• levá přední: indukční, 2 300 / 3200 W / 210 mm• pravá zadní: indukční,2 300 / 3200 W / 210 mm• pravá přední: indukční, 2 300 / 3200 W / 210 mm
 
 
 
Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou

Rozměry Š x H (mm): 780 x 520

PNC: 949 596 055

Cena: 23 518 Kč | 869 EUR
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Varné desky – Electrolux – 5150 – Electrolux – Varné desky



INDUKČNÍ

Propojení varných zón: 1x Bridge

Typ a pozice ovládání: kruhové posuvné ovladače, 
ve středu vpředu, podsvícené ukazatele

Funkce:
• detekce hrnců a pánví• PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny• automatické rychlé zahřátí• digitální ukazatel pro každou zónu• zvukový signál• CountUp - přičítací časoměr• nastavení odpočítávání času• minutka• EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače,  

varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače• CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla• Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum
 

Bezpečnostní funkce:
• dětská pojistka• automatické vypnutí desky• zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm• levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm• pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm• pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
 
Barva a provedení: černá, bez rámečku,  
plně integrovatelná do pracovní desky

Rozměry Š x H (mm): 770 x 510

PNC: 949 596 126

Cena: 22 341 Kč | 822 EUR
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INDUKČNÍ

Propojení varných zón: FlexiBridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové, 
vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

Funkce:
• Hob2Hood - propojení desky s odsavačem• PowerSlide - vytvoří zóny s předdefinovanými teplotami• detekce hrnců a pánví• PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny• automatické rychlé zahřátí• digitální ukazatel pro každou zónu• zvukový signál• CountUp - přičítací časoměr• nastavení odpočítávání času• minutka• EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače,  

varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače• CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla

Bezpečnostní funkce:
• dětská pojistka• automatické vypnutí desky• zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 220 mm• levá přední: 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, se zkosenou hranou, 
tloušťka pracovni desky 28 mm

Rozměry Š x H (mm): 780 x 520

PNC: 949 596 703

Cena: 21 165 Kč | 787 EUR
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INDUKČNÍ

Propojení varných zón: FlexiBridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové, 
vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

Funkce:
• Hob2Hood - propojení desky s odsavačem• PowerSlide - vytvoří zóny s předdefinovanými teplotami• detekce hrnců a pánví• PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny• automatické rychlé zahřátí• digitální ukazatel pro každou zónu• zvukový signál• CountUp - přičítací časoměr• nastavení odpočítávání času minutka• EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače,  

varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače• CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla• Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:
• dětská pojistka• automatické vypnutí desky• zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 220 mm• levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 220 mm• pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm• pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm
 
Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, 
tloušťka pracovni desky 28 mm

Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 596 706

Cena: 18 812 Kč | 705 EUR
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INDUKČNÍ

Propojení varných zón: 2x Bridge

Typ a pozice ovládání: kruhové dotykové posuvné, 
vlevo a vpravo, podsvícené ukazatele

Funkce:
• detekce hrnců a pánví• PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny• automatické rychlé zahřátí• digitální ukazatel pro každou zónu• zvukový signál• CountUp - přičítací časoměr• nastavení odpočítávání času• minutka• EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače,  

varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače• CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla • Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum
 

Bezpečnostní funkce:
• dětská pojistka• automatické vypnutí desky• zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm• levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm• pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm• pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
 
Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou

Rozměry Š x H (mm): 710 x 520

PNC: 949 596 425

Cena: 18 812 Kč | 705 EUR
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Varné desky – Electrolux – 5352 – Electrolux – Varné desky



INDUKČNÍ

Propojení varných zón: 1x Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové, 
vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

Funkce:
• Hob2Hood - propojení desky s odsavačem• detekce hrnců a pánví• PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny• automatické rychlé zahřátí• digitální ukazatel pro každou zónu• zvukový signál• CountUp - přičítací časoměr• nastavení odpočítávání času• minutka• EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače,  

varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače• CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla • Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:
• dětská pojistka• automatické vypnutí desky• zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm• střední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm• levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm• pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm• pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm
 
Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, 
tloušťka pracovni desky 28 mm

Rozměry Š x H (mm): 780 x 520

PNC: 949 596 714

Cena: 17 635 Kč | 658 EUR
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INDUKČNÍ

Propojení varných zón: 2x Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové, 
vlevo a vpravo, podsvícené ukazatele

Funkce:
• Hob2Hood - propojení desky s odsavačem• detekce hrnců a pánví• PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny• automatické rychlé zahřátí• digitální ukazatel pro každou zónu• zvukový signál• CountUp - přičítací časoměr• nastavení odpočítávání času• minutka• EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače,  

varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače• nastavení odpočítávání času• Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:
• dětská pojistka• automatické vypnutí desky• zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm• levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm• pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm• pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
 
 
Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, 
tloušťka pracovni desky 28 mm

Rozměry Š x H (mm): 710 x 520

PNC: 949 596 712

Cena: 16 459 Kč | 611 EUR
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INDUKČNÍ

Propojení varných zón: 1x Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové, 
vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

Funkce:
• detekce hrnců a pánví• PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny• automatické rychlé zahřátí• digitální ukazatel pro každou zónu• zvukový signál• CountUp - přičítací časoměr• nastavení odpočítávání času• minutka• EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače,  

varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače• CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla • Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum
 

Bezpečnostní funkce:
• dětská pojistka• automatické vypnutí desky• zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm• levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm• pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm• pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm
 
 
Barva a provedení: bílá, se zkosenou hranou, 
tloušťka pracovni desky 28 mm

Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 596 832

Cena: 15 282 Kč | 575 EUR
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INDUKČNÍ

Propojení varných zón: 1x Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové, 
vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

Funkce:
• detekce hrnců a pánví• PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny• automatické rychlé zahřátí• digitální ukazatel pro každou zónu• zvukový signál• CountUp - přičítací časoměr• nastavení odpočítávání času• minutka• EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače,  

varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače• CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla • Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum
 

Bezpečnostní funkce:
• dětská pojistka• automatické vypnutí desky• zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm• levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm• pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm• pravá přední: Indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm
 
 
Barva a provedení: stříbrná, se zkosenou 
hranou, tloušťka pracovni desky 28 mm

Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 596 835

Cena: 15 282 Kč | 575 EUR
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Varné desky – Electrolux – 5554 – Electrolux – Varné desky



INDUKČNÍ

Propojení varných zón: 2x Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové,  
ve středu vpředu, podsvícené ukazatele

Funkce:
• detekce hrnců a pánví• PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny• automatické rychlé zahřátí• digitální ukazatel pro každou zónu• zvukový signál• CountUp - přičítací časoměr• nastavení odpočítávání času• minutka• EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače,  

varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače• nastavení odpočítávání času• CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla• Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum
 

Bezpečnostní funkce:
• dětská pojistka• automatické vypnutí desky• zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180x210 mm• levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180x210 mm• pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180x210 mm• pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180x210 mm
 
Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, 
tloušťka pracovni desky 28 mm

Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 596 713

Cena: 15 282 Kč | 564 EUR

INDUCTION
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EIV644

INDUKČNÍ

Propojení varných zón: 1x Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové, 
vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

Funkce:
• Hob2Hood - propojení desky s odsavačem• detekce hrnců a pánví• PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny• automatické rychlé zahřátí• digitální ukazatel pro každou zónu• zvukový signál• CountUp - přičítací časoměr• EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače,  

varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače• nastavení odpočítávání času• minutka• CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla• Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum
 

Bezpečnostní funkce:
• dětská pojistka• automatické vypnutí desky• zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm• levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm• pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm• pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm
 
Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, 
tloušťka pracovni desky 28 mm

Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 596 718

Cena: 14 106 Kč | 516 EUR

INDUCTION
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EIV634

INDUKČNÍ

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání, 
vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

Funkce:
• Hob2Hood - propojení desky s odsavačem• detekce hrnců a pánví• PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny• automatické rychlé zahřátí• digitální ukazatel pro každou zónu• zvukový signál• CountUp - přičítací časoměr• nastavení odpočítávání času• minutka• EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače,  

varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače• CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla• Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum• Powermanagment - umožňuje připojení na 1 fázi

Bezpečnostní funkce:
• dětská pojistka• automatické vypnutí desky• zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm• levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W / 210 mm• pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm• pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm
 
Barva a provedení: černá, nerezový rámeček, 
tloušťka pracovni desky 28 mm

Rozměry Š x H (mm): 576 x 516

PNC: 949 596 866

Cena: 12 929 Kč | 481 EUR
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INDUKČNÍ

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání, 
vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

Funkce:
• Hob2Hood - propojení desky s odsavačem• detekce hrnců a pánví• PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny• automatické rychlé zahřátí• digitální ukazatel pro každou zónu• zvukový signál• CountUp - přičítací časoměr• nastavení odpočítávání času• minutka• EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače,  

varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače• CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla • Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum• Powermanagment - umožňuje připojení na 1 fázi

Bezpečnostní funkce:
• dětská pojistka• automatické vypnutí desky• zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm• levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W / 210 mm• pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm• pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm
 
Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, 
tloušťka pracovni desky 28 mm

Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 596 804

Cena: 12 929 Kč | 469 EUR
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Varné desky – Electrolux – 5756 – Electrolux – Varné desky



INDUKČNÍ

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové, vpředu vpravo, 
podsvícené ukazatele, Rococo design

Funkce:
• Hob2Hood - propojení desky s odsavačem• detekce hrnců a pánví• PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny• automatické rychlé zahřátí• zvukový signál• nastavení odpočítávání času• minutka• CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla • Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum
 

Bezpečnostní funkce:
• dětská pojistka• automatické vypnutí desky• zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm• levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W / 210 mm• pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm• pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm
 
Barva a provedení: černá, bez rámečku,  
tloušťka pracovni desky 28 mm

Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 596 741

Cena: 11 753 Kč | 434 EUR
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CIT60430CB

INDUKČNÍ

Propojení varných zón: 1x Bridge

Typ a pozice ovládání: dotykové, vpředu vpravo,  
podsvícené ukazatele

Funkce:
• Hob2Hood - propojení desky s odsavačem• detekce hrnců a pánví• PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny• automatické rychlé zahřátí• digitální ukazatel pro každou zónu• zvukový signál• nastavení odpočítávání času• minutka• CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
 

Bezpečnostní funkce:
• dětská pojistka• automatické vypnutí desky• zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm• levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm• pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm• pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm
 
Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, 
tloušťka pracovni desky 28 mm

Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 596 736

Cena: 11 753 Kč | 434 EUR
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INDUKČNÍ

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové, vpředu vpravo,  
podsvícené ukazatele

Funkce:
• Hob2Hood - propojení desky s odsavačem• detekce hrnců a pánví• PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny• automatické rychlé zahřátí• zvukový signál• nastavení odpočítávání času• minutka• CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla• Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum• Powermanagment - umožňuje připojení na 1 fázi

Bezpečnostní funkce:
• dětská pojistka• automatické vypnutí desky• zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm• levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W / 210 mm• pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm• pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm
 
Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, 
tloušťka pracovni desky 28 mm

Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 596 849

Cena: 10 576 Kč | 387 EUR
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LIT60433B

INDUKČNÍ

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové, vpředu vpravo,  
podsvícené ukazatele

Funkce:
• Hob2Hood - propojení desky s odsavačem• detekce hrnců a pánví• PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny• automatické rychlé zahřátí• zvukový signál• nastavení odpočítávání času• minutka• CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla• Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum• Powermanagment - umožňuje připojení na 1 fázi

Bezpečnostní funkce:
• dětská pojistka• automatické vypnutí desky• zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm• levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W / 210 mm• pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm• pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm
 
Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, 
tloušťka pracovni desky 28 mm

Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 596 829

Cena: 10 576 Kč | 411 EUR
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Varné desky – Electrolux – 5958 – Electrolux – Varné desky



INDUKČNÍ

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové, vpředu vpravo,  
podsvícené ukazatele

Funkce:
• Hob2Hood - propojení desky s odsavačem• detekce hrnců a pánví• PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny• automatické rychlé zahřátí• zvukový signál• nastavení odpočítávání času• minutka• CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla • Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum• Powermanagment - umožňuje připojení na 1 fázi

Bezpečnostní funkce:
• dětská pojistka• automatické vypnutí desky• zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm• levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W / 210 mm• pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm• pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm
 
Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, 
tloušťka pracovni desky 28 mm

Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 596 827

Cena: 9 400 Kč | 352 EUR
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LIT60433

INDUKČNÍ

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové, vpředu vpravo,  
podsvícené ukazatele

Funkce:
• Hob2Hood - propojení desky s odsavačem• detekce hrnců a pánví• PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny• automatické rychlé zahřátí• digitální ukazatel pro každou zónu• zvukový signál• nastavení odpočítávání času• minutka• CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla • Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:
• dětská pojistka• automatické vypnutí desky• zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm• levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W / 210 mm• pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm• pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm
 
Barva a provedení: černá, nerezový rámeček, 
tloušťka pracovni desky 28 mm

Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 596 828

Cena: 8 800 Kč | 326 EUR
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INDUKČNÍ

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele
 

Funkce:
• detekce hrnců a pánví• PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny• indikátory zbytkového tepla
 
 
 
 
 
 

Bezpečnostní funkce:
• dětská pojistka• automatické vypnutí desky• zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: indukční, 1 200 W / 145mm• levá přední: indukční, 2 300 / 2 800 W / 210 mm• pravá zadní: indukční, 1 800 W / 180mm• pravá přední: indukční, 1 200 / 1 800 W / 145 mm
 
Barva a provedení: černá

Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 492 087

Cena: 7 990 Kč | 301 EUR
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INDUKČNÍ

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpředu vlevo a vpravo
 

Funkce:
• detekce hrnců a pánví

Varné zóny a jejich výkon:
• zadní: indukční, 1 800 W / 180 mm• přední: indukční, 1 400 W / 140 mm
 
 
 
Barva a provedení: černá

Rozměry Š x H (mm): 290 x 520

PNC: 949738728

Cena: 7 047 Kč | 258 EUR

INDUCTION

29
CM

EHH3920BVK

Varné desky – Electrolux – 6160 – Electrolux – Varné desky



ELEKTRICKÁ SKLOKERAMICKÁ

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání, 
vpravo vpředu, podsvícené ukazatele

Funkce:
• automatické rychlé zahřátí• zvukový signál• CountUp - přičítací časoměr• nastavení odpočítávání času• minutka• EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače,  

varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače• CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla• Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum
 

Bezpečnostní funkce:
• dětská pojistka• automatické vypnutí desky• zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm• levá přední: Hilight s rychlým zahříváním|trojokruhová,  

800 / 1 600 / 2 300 W / 120 / 175 / 210 mm• pravá zadní: dvojokruhová oválná|Hilight s rychlým zahříváním,  
1 500 / 2 400 W / 170x265 mm• pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm

 
Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou

Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 596 136

Cena: 8 224 Kč | 305 EUR
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EHF6547FXK

ELEKTRICKÁ SKLOKERAMICKÁ

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové, vpředu vpravo,  
podsvícené ukazatele

Funkce:
• automatické rychlé zahřátí• zvukový signál• nastavení odpočítávání času• minutka• indikátory zbytkového tepla• Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:
• dětská pojistka• automatické vypnutí desky• zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm• levá přední: dvojokruhová|Hilight s rychlým zahříváním,  

750 / 2 200 W / 120 / 210 mm• pravá zadní: dvojokruhová oválná|Hilight s rychlým zahříváním,  
1 500 / 2 400 W / 170x265 mm• pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm

 
Barva a provedení: černá, nerezový rámeček

Rozměry Š x H (mm): 576 x 516

PNC: 949 492 228

Cena: 8 224 Kč | 305 EUR

58
CM

EHF6346XOK

ELEKTRICKÁ SKLOKERAMICKÁ - RAPIDPOWER

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání, 
vpravo vpředu, podsvícené ukazatele

Funkce:
• Hob2Hood - propojení desky s odsavačem• automatické rychlé zahřátí• zvukový signál• CountUp - přičítací časoměr• nastavení odpočítávání času• minutka• EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače,  

varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače• CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla • Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:
• dětská pojistka• automatické vypnutí desky• zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: High Speed, 1 600 W / 145 mm• levá přední: High Speed, 3 000 W / 210 mm• pravá zadní: dvojokruhová oválná|High Speed,  

1 800 / 2 800 W / 170 x 265 mm• pravá přední: High Speed, 1600 W / 145 mm
 

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou

Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 596 413

Cena: 9 400 Kč | 352 EUR
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EHF65451FK

ELEKTRICKÁ SKLOKERAMICKÁ

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání,  
vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

Funkce:
• automatické rychlé zahřátí• zvukový signál• CountUp - přičítací časoměr• nastavení odpočítávání času• minutka• EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače,  

varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače• CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla • Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum
 

Bezpečnostní funkce:
• dětská pojistka• automatické vypnutí desky• zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm• levá přední: Hilight s rychlým zahříváním|trojokruhová,  

800 / 1 600 / 2 300 W / 120 / 175 / 210 mm• pravá zadní: dvojokruhová oválná|Hilight s rychlým zahříváním,  
1 500 / 2 400 W / 170 x 265 mm• pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm

 
Barva a provedení: černá, nerezový rámeček

Rozměry Š x H (mm): 576 x 516

PNC: 949 596 185

Cena: 8 224 Kč | 305 EUR
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EHF46547XK

Varné desky – Electrolux – 6362 – Electrolux – Varné desky



ELEKTRICKÁ SKLOKERAMICKÁ

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové, vpředu vpravo,  
podsvícené ukazatele

Funkce:
• automatické rychlé zahřátí• zvukový signál• nastavení odpočítávání času• minutka• indikátory zbytkového tepla• Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:
• dětská pojistka• automatické vypnutí desky• zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm• levá přední: Hilight s rychlým zahříváním|dvojokruhová,  

750 / 2 200 W / 120 / 210 mm• pravá zadní: Hilight s rychlým zahříváním|dvojokruhová,  
700 / 1 700 W / 120 / 180 mm• pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm

 
Barva a provedení: černá, nerezový rámeček

Rozměry Š x H (mm): 576 x 516

PNC: 949 492 227

Cena: 7 047 Kč | 269 EUR

58
CM

EHF6342XOK

ELEKTRICKÁ SKLOKERAMICKÁ

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové, vpředu vpravo,  
podsvícené ukazatele

Funkce:
• automatické rychlé zahřátí• zvukový signál• nastavení odpočítávání času• minutka• indikátory zbytkového tepla• Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:
• dětská pojistka• automatické vypnutí desky• zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm• levá přední: Hilight s rychlým zahříváním|trojokruhová,  

800 / 1 600 / 2 300 W / 120 / 175 / 210 mm• pravá zadní: Hilight s rychlým zahříváním|dvojokruhová,  
700 / 1 700 W / 120 / 180 mm• pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm

 
Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou

Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 492 105

Cena: 7 047 Kč | 258 EUR

59
CM

EHF6343FOK

ELEKTRICKÁ SKLOKERAMICKÁ

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele
 

Funkce:
• zvukový signál• indikátory zbytkového tepla

Bezpečnostní funkce:
• dětská pojistka• automatické vypnutí desky

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm• levá přední: dvojokruhová|Hilight s rychlým zahříváním,  

750 / 2 200 W / 120 / 210 mm• pravá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 800 W / 180 mm• pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm
 

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou

Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 492 104

Cena: 5 871 Kč | 222 EUR

59
CM

EHF6241FOK

ELEKTRICKÁ SKLOKERAMICKÁ

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové, vpředu vpravo, 
podsvícené ukazatele

Funkce:
• zvukový signál• indikátory zbytkového tepla

Bezpečnostní funkce:
• dětská pojistka• automatické vypnutí desky

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm• levá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 2 300 W / 210 mm• pravá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 800 W / 180 mm• pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm
 

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček

Rozměry Š x H (mm): 576 x 516

PNC: 949 492 234

Cena: 5 871 Kč | 222 EUR

58
CM

EHF6240XXK

Varné desky – Electrolux – 6564 – Electrolux – Varné desky



ELEKTRICKÁ SKLOKERAMICKÁ

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky,  
vpředu vlevo a vpravo

Varné zóny a jejich výkon:
• zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 700 W / 180 mm• přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm
 

Barva a provedení: černá

Rozměry Š x H (mm): 290 x 520

PNC: 949 738 727

Cena: 5 165 Kč | 187 EUR

29
CM

EHF3920BOK

PLYN NA SKLE

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky,  
ve středu vpředu, podsvícené ukazatele

Funkce:
• Hob2Hood - propojení desky s odsavačem• integrované elektrické zapalování ovladačem• digitální ukazatel pro každou zónu• zvukový signál• nastavení odpočítávání času• FlameLight LED - indikátor zbytkového tepla podpěr

Bezpečnostní funkce:
• bezpečnostní termopojistka

Vybavení:
• litinové podpěry• sada trysek na přetryskování

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm• levá přední: střední hořák, 2 000 W / 80 mm• prostřední: velký hořák WOK, 3 900 W / 128 mm• pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm• pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 65 mm
 
Barva a provedení: černá

Rozměry Š x H (mm): 740 x 510

PNC: 949 630 749

Cena: 12 929 Kč | 493 EUR

74
CM

KGG7538K

PLYN NA SKLE

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky,  
vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

Funkce:
• Hob2Hood - propojení desky s odsavačem• integrované elektrické zapalování ovladačem• digitální ukazatel pro každou zónu• zvukový signál• nastavení odpočítávání času• FlameLight LED - indikátor zbytkového tepla podpěr

Bezpečnostní funkce:
• bezpečnostní termopojistka

Vybavení:
• litinové podpěry• sada trysek na přetryskování

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm• levá přední: velký hořák WOK, 4 000 W / 128 mm• pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm• pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 65 mm
 

Barva a provedení: černá

Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 640 485

Cena: 10 576 Kč | 399 EUR

59
CM

KGG6438K

PLYN NA SKLE

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, ve středu vpředu

Funkce:
• integrované elektrické zapalování ovladačem

 
Bezpečnostní funkce:
• bezpečnostní termopojistka

Vybavení:
• litinové podpěry• sada trysek na přetryskování

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm• levá přední: střední hořák, 2 000 W / 80 mm• prostřední: velký hořák WOK, 3 900 W / 128 mm• pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm• pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 65 mm
 
Barva a provedení: černá

Rozměry Š x H (mm): 740 x 510

PNC: 949 630 742

Cena: 9 400 Kč | 352 EUR

74
CM

KGG7536K

Varné desky – Electrolux – 6766 – Electrolux – Varné desky



PLYN NA SKLE

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpředu vpravo

Funkce:
• integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:
• bezpečnostní termopojistka

Vybavení:
• litinové podpěry• sada trysek na přetryskování

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: velký hořák, 3 000 W / 100 mm• levá přední: malý hořák, 1 000 W / 65 mm• pravá zadní:střední hořák, 2 000 W / 80 mm• pravá přední: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
 
Barva a provedení: černá

Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 640 515

Cena: 8 812 Kč | 340 EUR

59
CM

KGG6426K

PLYNOVÁ

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpředu vpravo

Funkce:
• integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:
• bezpečnostní termopojistka

Vybavení:
• litinové podpěry• sada trysek na přetryskování

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm• levá přední: velký hořák WOK, 4 000 W / 122 mm• pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm• pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm
 
Barva a provedení: nerez, UltraFlat design

Rozměry Š x H (mm): 595 x 525

PNC: 949 640 438

Cena: 9 165 Kč | 340 EUR

60
CM

EGS6648NOX

PLYN NA SKLE

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpředu vpravo

Funkce:
• integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:
• bezpečnostní termopojistka

Vybavení:
• litinové podpěry• sada trysek na přetryskování

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm• levá přední: velký hořák WOK, 3 700 W / 128 mm• pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm• pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 65 mm
 
Barva a provedení: bílá

Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 640 472

Cena: 8 812 Kč | 340 EUR

59
CM

KGG6436W

PLYN NA SKLE

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, ve středu vpředu

Funkce:
• integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:
• bezpečnostní termopojistka

Vybavení:
• smaltované podpěry• sada trysek na přetryskování

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: velký hořák, 2 900 W / 100 mm• levá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm• pravá zadní: střední hořák, 1 900 W / 70 mm• pravá přední: střední hořák, 1 900 W / 70 mm
 
Barva a provedení: černá

Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 640 423

Cena: 7 047 Kč | 258 EUR

59
CM

EGT6242NVK

Varné desky – Electrolux – 6968 – Electrolux – Varné desky



PLYNOVÁ

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpředu vpravo

Funkce:
• integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:
• bezpečnostní termopojistka

Vybavení:
• litinové podpěry• sada trysek na přetryskování

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm• levá přední: velký hořák WOK, 3 700 W / 128 mm• pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm• pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm
 
Barva a provedení: krémová

Rozměry Š x H (mm): 595 x 510

PNC: 949 640 552

Cena: 7 047 Kč | 269 EUR

60
CM

EGH6343RON

PLYNOVÁ

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpředu vpravo

Funkce:
• integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:
• bezpečnostní termopojistka

Vybavení:
• litinové podpěry• sada trysek na přetryskování

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm• levá přední: velký hořák WOK, 3 700 W / 128 mm• pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm• pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm
 
Barva a provedení: matně černá

Rozměry Š x H (mm): 595 x 510

PNC: 949 640 553

Cena: 7 047 Kč | 269 EUR

60
CM

EGH6343ROR

PLYNOVÁ

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpředu vpravo

Funkce:
• integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:
• bezpečnostní termopojistka

Vybavení:
• litinové podpěry• sada trysek na přetryskování

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: střední hořák, 1 900 W / 70 mm• levá přední: velký hořák WOK, 4 000 W / 128 mm• pravá zadní: střední hořák, 1 900 W / 70 mm• pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm
 
Barva a provedení: nerez

Rozměry Š x H (mm): 595 x 510

PNC: 949 640 659

Cena: 6 459 Kč | 234 EUR

60
CM

EGS6436SX

PLYNOVÁ

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpředu vpravo

Funkce:
• integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:
• bezpečnostní termopojistka

Vybavení:
• litinové podpěry• sada trysek na přetryskování

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm• levá přední: velký hořák WOK, 4 000 W / 128 mm• pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm• pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm
 
Barva a provedení: nerez

Rozměry Š x H (mm): 595 x 510

PNC: 949 640 694

Cena: 6 459 Kč | 234 EUR

60
CM

KGS6436SX

Varné desky – Electrolux – 7170 – Electrolux – Varné desky



PLYNOVÁ

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpředu vpravo

Funkce:
• integrované elektrické zapalování ovladačem

 
 
Bezpečnostní funkce:
• bezpečnostní termopojistka

Vybavení:
• litinové podpěry• sada trysek na přetryskování

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: střední hořák, 1 900 W / 70 mm• levá přední: velký hořák, 3 000 W / 100 mm• pravá zadní: střední hořák, 1 900 W / 70 mm• pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm
 
Barva a provedení: nerez

Rozměry Š x H (mm): 595 x 510

PNC: 949 640 693

Cena: 5 871 Kč | 222 EUR

60
CM

KGS6426SX

KOMBINACE INDUKCE S PLYNEM

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové / otočné knoflíky, 
vlevo a vpravo vpředu, podsvícené ukazatele

Funkce:
• detekce hrnců a pánví• PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny• digitální ukazatel pro každou zónu• zvukový signál• nastavení odpočítávání času• integrované elektrické zapalování ovladačem• ukazatel zbytkového tepla• Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:
• dětská pojistka• zámek funkcí• bezpečnostní termopojistka - uzavře přívod plynu  

v případě zhasnutí plamene

Vybavení:
• litinové podpěry• sada trysek na přetryskování

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: indukční, 1 400 / 2 500 W / 140 mm• levá přední: indukční, 2 300 / 3 300 W / 210 mm• pravá zadní: velký hořák, 2 700 W / 100 mm• pravá přední: střední hořák, 1 900 W / 70 mm
 
Barva a provedení: černá

Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 760 068

Cena: 17 282 Kč | 646 EUR

59
CM

B>>

1

2

3

EGD6576NOK

PLYNOVÁ

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpředu vpravo

Funkce:
• integrované elektrické zapalování ovladačem

 
 
Bezpečnostní funkce:
• bezpečnostní termopojistka

Vybavení:
• smaltované podpěry• sada trysek na přetryskování

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: střední hořák, 1 900 W / 70 mm• levá přední: střední hořák, 300 W / 100 mm• pravá zadní: střední hořák, 1 900 W / 70 mm• pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm
 
Barva a provedení: nerez

Rozměry Š x H (mm): 595 x 510

PNC: 949 640 692

Cena: 5 282 Kč | 199 EUR

60
CM

KGS6424SX

PLYNOVÁ

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpravo

Funkce:
• integrované elektrické zapalování ovladačem

 
 
Bezpečnostní funkce:
• bezpečnostní termopojistka

Vybavení:
• smaltované podpěry• sada trysek na přetryskování

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm• levá přední: velký hořák, 3 000 W / 100 mm• pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm• pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm
 
Barva a provedení: nerez

Rozměry Š x H (mm): 580 x 500

PNC: 949 640 589

Cena: 4 694 Kč | 175 EUR

58
CM

KGS6404SX

Varné desky – Electrolux – 7372 – Electrolux – Varné desky



KOMBINACE PLYNU SE SKLOKERAMIKOU

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpravo

Funkce:
• integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:
• bezpečnostní termopojistka

Vybavení:
• litinové podpěry• sada trysek na přetryskování

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: střední hořák, 1 900 W / 70 mm• levá přední: velký hořák, 2 700 W / 100 mm• pravá zadní: sálavá, 1 800 W / 180 mm• pravá přední: sálavá, 1 200 W / 145 mm
 

Barva a provedení: černá, sklo

Rozměry Š x H (mm): 580 x 510

PNC: 949 760 070

Cena: 9 400 Kč | 352 EUR

58
CM

EGE6172NOK

KOMBINACE SÁLAVÝCH A INDUKČNÍCH ZÓN

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové, vpředu vpravo,  
podsvícené ukazatele

Funkce:
• PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny• automatické rychlé zahřátí• digitální ukazatel pro každou zónu• zvukový signál• nastavení odpočítávání času• minutka• ukazatel zbytkového tepla• Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:
• dětská pojistka• automatické vypnutí desky• zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm• levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W / 210 mm• pravá zadní: dvojokruhová|Hilight s rychlým zahříváním,  

700 / 1 700 W / 120 / 180 mm• pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm
 
Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou

Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 596 187

Cena: 11 165 Kč | 411 EUR

59
CM

B>>

1

2

3

EHG46341FK

Varné desky – Electrolux – 7574 – Electrolux – Varné desky



Odsavače: nové inspirace

Hands-free odsavač. Vytvořte si dokonalou 
atmosféru pro příjemné posezení se svými 
hosty – i díky svěžejšímu vzduchu v kuchyni.

Více informací o odsavačích 
najdete na electrolux.cz

Vše pod kontrolou  
V současnosti trávíme 
v kuchyni více času než 
kdykoliv předtím.
Kuchyň se stala srdcem 
domácnosti. Výkonný 
odsavač par, který se 
automaticky přizpůsobí 
podmínkám v kuchyni, 
je přínosem pro každou 
moderní domácnost. 
A vy se můžete plně 
soustředit na vaření.

Vstřícnější kuchyň  
S odsavačem par Electrolux 
bude vaše kuchyňské 
prostředí přívětivější. 
Zpříjemní vám chvíle 
strávené se svými přáteli 
o víkendech a zjednoduší 
vám vaření pro celou 
rodinu v běžných dnech. 
Jsme si jisti, že v naší nové 
bohaté nabídce najdete 
odsavač, který přesně 
zapadne do vaší kuchyně.

Odsavače  
Nové inspirace

76 77



odvádění recirkulace

Jak vám inovované spotřebiče z řady 
Inspiration pomohou v domácnosti.

Výměna vzduchu: 8- až 12krát 
za hodinu
Výpočet kapacity odsavače
Průtok vzduchu znamená schopnost 
odsavače odvádět vzduch z kuchyně. 
Průtok vzduchu se uvádí v m3/h 
a udává množství metrů krychlových 
vzduchu, které dokáže odsavač odvést 
při maximálním výkonu za jednu 
hodinu. Větší číslo představuje vyšší 
rychlost odsávání, ale neznamená to 
jednoznačně, že jde o lepší odsavač pro 
vás. Vhodný odsavač by měl být schopen 
vyměnit vzduch v kuchyni alespoň 8krát 
za hodinu, v ideálním případě však 12krát.

Objem kuchyně (délka x šířka x hloubka), 
např. 4 m x 3 m x 2,5 m = 30 m3 

12 výměn vzduchu za hodinu  
např. 12 x 30 m3 = 360 m3 

Výhody osvětlení LED ve srovnání 
s normální žárovkou:
Nízká spotřeba energie 
-  snížení spotřeby energie až o 70 %

Udržitelnost 
-  nepoužívá rtuť, sodík, olovo 

nebo jiné těžké kovy
-  redukce znečištění vzduchu 

a tvorby tepla

Dlouhá životnost
-  předpokládaná životnost 

50 000 hodin/10 let
- snížení nákladů na údržbu

vysavač křik sekačkazpěv ptáků

Hlučnost (dB)

kvalitní 
myčka

odsavač

Nejúčinnější způsob, jak odstranit výpary a pachy, je odvést vzduch 
ven z místnosti prostřednictvím vhodného potrubí nebo komínu. 
Pokud to není možné, můžete nechat vzduch v kuchyni recirkulovat.  
 
Vzduch nasycený výpary se odsaje a pročistí prostřednictvím 
tukového filtru a poté filtru s aktivním uhlím, aby se 
následně vrátil do kuchyně otvorem v odsavači.

Odsavače 
par
Co je třeba 
vědět

40 50 60 70 80 90 100

Nástěnný dekorativní 
odsavač 
 -  povznese vzhled kuchyně
 -  působivý výkon
 -  k dispozici v různých 

velikostech a provedeních, 
vhodných pro každý 
styl kuchyně

Ostrovní dekorativní 
odsavač
 -  ideální řešení v případě 

centrálního kuchyňského 
ostrůvku, který je 
těžištěm kuchyně

 -  vhodný pro ty, kteří 
rádi vaří v kruhu svých 
blízkých a přátel

 -  sofistikovaný design 
a vyspělá technologie 
dodávají kuchyni 
styl a výraz

Ponořený odsavač 
 -   skrytý v pracovní 

desce, je viditelný, jen 
když ho potřebujete

 -  přináší moderní řešení 
odvádění vzduchu 
pro stylové kuchyně

Vestavěný odsavač 
 -  dokonale integrovaný do 

kuchyňského interiéru
 -  tento spotřebič 

s působivým výkonem 
neovlivní aktuální 
vzhled vaší kuchyně

Vysouvací odsavač
 -   šetří prostor a přináší 

účinnou technologii 
odvádění vzduchu

 -  jednoduché ovládání 
během vaření

*Uvedený popis však nezahrnuje všechny nabízené modely odsavačů.

Vaření

78 79



ODSAVAČ OSTRŮVKOVÝ

Způsob ovládání: elektronická tlačítka s displejem 
Počet rychlostí: 3 + intenzivní 
Výkon (m³/h): max./min.: 610/315 / intenzivní režim: 685 
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 63/45, intenzivní 68

Funkce:
• možnost nastavení recirkulace vzduchu• indikace znečištění tukového filtru• indikace znečištění uhlíkového filtru• LED osvětlení 4x
 
Vybavení:
• tukový filtr 3x• E3CFF72 - 1x uhlíkový filtr• nerezový komínek K9506X

Volitelné příslušenství:
• SUPCHARC-E - vysoce výkonný uhlíkový filtr 

 
Barva: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 910 x 998 x 700

PNC: 942 490 617

Cena: 25 871 Kč | 964 EUR

100
CM

ELEC
T R O
N I C

LED

EFI711X

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ

Způsob ovládání: mechanická tlačítka 
Počet rychlostí: 3 
Výkon (m³/h): max./min.: 647/256 
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 67/47

Funkce:
• obvodové odsávání• možnost nastavení recirkulace vzduchu• LED osvětlení 2x
 
 
Vybavení:
• tukový filtr 1x• TYPE57 - 2x uhlíkový filtr• otočný motor

Volitelné příslušenství:
• nerezový komínek K5010M
 
 
Barva: bílá

Rozměry V x Š (mm): 337 x 800

PNC: 942 150 755

Cena: 17 635 Kč | 658 EUR

80
CM

LED

LFV218W

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle 
Počet rychlostí: 3 
Výkon (m³/h): max./min.: 550/290 
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 69/56

Funkce:
• možnost nastavení recirkulace vzduchu• LED osvětlení 2x
 
 
 
Vybavení:
• tukový filtr 2x• komínek K2000X

 
Volitelné příslušenství:
• E3CFF62 - 2x uhlíkový filtr• SUPCHARC-E - vysoce výkonný uhlíkový filtr
 
Barva: černá

Rozměry V x Š x H (mm): 912 x 898 x 379

PNC: 942 490 500

Cena: 12 929 Kč | 469 EUR

90
CM

ELEC
T R O
N I C

LED

EFV90657OK

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle 
Počet rychlostí: 3 
Výkon (m³/h): max./min.: 550/290 
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 69/56

Funkce:
• možnost nastavení recirkulace vzduchu• LED osvětlení 2x
 
 
 
Vybavení:
• tukový filtr 2x• komínek K2000X

 
Volitelné příslušenství:
• E3CFF62 - 2x uhlíkový filtr• SUPCHARC-E - vysoce výkonný uhlíkový filtr
 
Barva: černá

Rozměry V x Š x H (mm): 912 x 598 x 379

PNC: 942 490 501

Cena: 11 753 Kč | 434 EUR

60
CM

ELEC
T R O
N I C

LED

EFV60657OK

Odsavače par – Electrolux – 8180 – Electrolux – Odsavače par



ODSAVAČ KOMÍNOVÝ

Způsob ovládání: elektronická tlačítka 
Počet rychlostí: 2 + 2 intenzivní 
Výkon (m³/h): max./min.: 352/256 / intenzivní režim: 603 
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 57/46 / intenzivní režim: 69

Funkce:
• bezdrátové spojení s deskou Hob2Hood• dokonalé tiché odsávání nežádoucích pachů Breeze• možnost nastavení recirkulace vzduchu• indikace znečištění tukového filtru• indikace znečištění uhlíkového filtru• LED osvětlení 2x• teplotní senzor - hlídá teplotu v oblasti displeje, v případě vysoké teploty 

zvýší výkon
 
Vybavení:
• tukový filtr 2x

Volitelné příslušenství:
• E3CFE15 - 1x uhlíkový filtr• SUPCHARC-E - vysoce výkonný uhlíkový filtr
 

Barva: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 665 x 898 x 500

PNC: 942 150 422

Cena: 10 576 Kč | 399 EUR

90
CM

ELEC
T R O
N I C

LED

EFF90560OX

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ

Způsob ovládání: mechanická tlačítka 
Počet rychlostí: 3 
Výkon (m³/h): max./min.: 368/208 
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 62/50

Funkce:
• možnost nastavení recirkulace vzduchu• halogenové osvětlení 2x

 
 
Vybavení:
• tukový filtr 2x

Volitelné příslušenství:
• E3CFE200 - 2x uhlíkový filtr
 

Barva: krémová

Rozměry V x Š x H (mm): 772 x 600 x 515

PNC: 942 150 743

Cena: 9 988 Kč | 375 EUR

60
CM

EFC216C

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ

Způsob ovládání: elektronická tlačítka 
Počet rychlostí: 2 + 2 intenzivní 
Výkon (m³/h): max./min.: 352/256 / intenzivní režim: 603 
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 57/46 / intenzivní režim: 69

Funkce:
• bezdrátové spojení s deskou Hob2Hood• dokonalé tiché odsávání nežádoucích pachů Breeze• možnost nastavení recirkulace vzduchu• indikace znečištění tukového filtru• indikace znečištění uhlíkového filtru• LED osvětlení 2x• teplotní senzor - hlídá teplotu v oblasti displeje, v případě vysoké teploty 

zvýší výkon
 
Vybavení:
• tukový filtr 1x
 
Volitelné příslušenství:• E3CFE15 - 1x uhlíkový filtr• SUPCHARC-E - vysoce výkonný uhlíkový filtr
 
 
 
Barva: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 665 x 598 x 500

PNC: 942 150 419

Cena: 9 400 Kč | 352 EUR

60
CM

ELEC
T R O
N I C

LED

EFF60560OX

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ

Způsob ovládání: mechanická tlačítka 
Počet rychlostí: 3 
Výkon (m³/h): max./min.: 603/256 
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 69/46

Funkce:
• možnost nastavení recirkulace vzduchu• LED osvětlení 2x
 

 
Vybavení:
• tukový filtr 2x

Volitelné příslušenství:
• E3CFE15 - 1x uhlíkový filtr• SUPCHARC-E - vysoce výkonný uhlíkový filtr• E6SCS101 - sprej na ošetřování nerez oceli
 
Barva: nerez

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

PNC: 942 150 414

Cena: 9 400 Kč | 352 EUR

90
CM

LED

EFB90460OX

bezpečná vzdálenost spotřebiče:
– od elektrického zdroje 650 mm
– od zdroje plynu 750 mm

Odsavače par – Electrolux – 8382 – Electrolux – Odsavače par



ODSAVAČ KOMÍNOVÝ

Způsob ovládání: mechanická tlačítka 
Počet rychlostí: 3 
Výkon (m³/h): max./min.: 368/208 
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 62/50

Funkce:
• možnost nastavení recirkulace vzduchu• halogenové osvětlení 2x
 
Vybavení:
• tukový filtr 2x

Volitelné příslušenství:
• E3CFE200 - 2x uhlíkový filtr
 

Barva: matně černá

Rozměry V x Š x H (mm): 772 x 600 x 515

PNC: 942 150 744

Cena: 8 812 Kč | 328 EUR

60
CM

EFC216R

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ

Způsob ovládání: mechanická tlačítka 
Počet rychlostí: 3 
Výkon (m³/h): max./min.: 603/256 
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 69/46

Funkce:
• možnost nastavení recirkulace vzduchu• LED osvětlení 2x
 
Vybavení:
• tukový filtr 1x

Volitelné příslušenství:
• E3CFE15 - 1x uhlíkový filtr• SUPCHARC-E - vysoce výkonný uhlíkový filtr
 
Barva: nerez

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

PNC: 942 150 412

Cena: 8 224 Kč | 305 EUR

60
CM

LED

EFB60460OX

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ

Způsob ovládání: mechanická tlačítka 
Počet rychlostí: 3 
Výkon (m³/h): max./min.: 420/235 
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 66/53

Funkce:
• možnost nastavení recirkulace vzduchu • LED osvětlení 2x
 
Vybavení:
• tukový filtr 2x• nerezový komínek

Volitelné příslušenství:
• ECFB02 - 1x uhlíkový filtr 

LONG LIFE CARBON FILTER ECFBLL01 - omyvatelný uhlíkový filtr
 
Barva: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 690 x 598 x 450

PNC: 942 022 004

Cena: 3  518 Kč | 128 EUR

60
CM

LED

LFC316X

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ

Způsob ovládání: mechanická tlačítka 
Počet rychlostí: 3 
Výkon (m³/h): max./min.: 420/235 
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 66/53

Funkce:
• možnost nastavení recirkulace vzduchu• LED osvětlení 2x
 
Vybavení:
• tukový filtr 3x• nerezový komínek
 
Volitelné příslušenství:• ECFB02 - 1x uhlíkový filtr• LONG LIFE CARBON FILTER ECFBLL01 - omyvatelný uhlíkový filtr• E6SCS101 - sprej na ošetřování nerez oceli
 
Barva: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 690 x 898 x 450

PNC: 942 022 008

Cena: 4 106 Kč | 152 EUR

90
CM

LED

LFC319X

Odsavače par – Electrolux – 8584 – Electrolux – Odsavače par



ODSAVAČ VÝSUVNÝ

Způsob ovládání: mechanická tlačítka 
Počet rychlostí: 3 
Výkon (m³/h): max./min.: 647/272 
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 69/49

Funkce:
• možnost nastavení recirkulace vzduchu• halogenové osvětlení 2x
 
Vybavení:
• tukový filtr 1x
 
 
Volitelné příslušenství:
• TYPE57 - 2x uhlíkový filtr• E6SCS101 - sprej na ošetřování nerez oceli 

 
Barva: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 560 x 310

PNC: 942 150 782

Cena: 8 224 Kč | 305 EUR

56
CM

LFP516X

ODSAVAČ VÝSUVNÝ

Způsob ovládání: mechanická tlačítka 
Počet rychlostí: 3 
Výkon (m³/h): max./min.: 603/224 
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 66/48

Funkce:
• možnost nastavení recirkulace vzduchu• LED osvětlení 2x
 
Vybavení:
• tukový filtr 2x• TYPE60 - 1x uhlíkový filtr

Volitelné příslušenství:
• SUPCHARC-E - vysoce výkonný uhlíkový filtr• E6SCS101 - sprej na ošetřování nerez oceli
 
 
Barva: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 598 x 300

PNC: 942 150 468

Cena: 7 635 Kč | 281 EUR

60
CM

LED

EFP60460OX

ODSAVAČ VÝSUVNÝ

Způsob ovládání: mechanická tlačítka 
Počet rychlostí: 3 
Výkon (m³/h): max./min.: 368/256 
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 58/53

Funkce:
• možnost nastavení recirkulace vzduchu• osvětlení žárovka 2x
 
Vybavení:
• tukový filtr 2x

 
Volitelné příslušenství:
• TYPE60 - 1x uhlíkový filtr• SUPCHARC-E - vysoce výkonný uhlíkový filtr• E6SCS101 - sprej na ošetřování nerez oceli
 
Barva: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 395 x 598 x 300

PNC: 942 150 734

Cena: 5 282 Kč | 199 EUR

60
CM

LFP226X

ODSAVAČ VÝSUVNÝ

Způsob ovládání: mechanická tlačítka 
Počet rychlostí: 3 
Výkon (m³/h): max./min.: 360/155 
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 68/48

Funkce:
• možnost nastavení recirkulace vzduchu• LED osvětlení 2x
 
Vybavení:
• tukový filtr 2x

 
Volitelné příslušenství:
• ECFB03 - 2x uhlíkový filtr
 
 
 
Barva: stříbrná

Rozměry V x Š x H (mm): 170 x 600 x 280

PNC: 942 022 056

Cena: 3 518 Kč | 128 EUR

60
CM

LED

LFP316S

Odsavače par – Electrolux – 8786 – Electrolux – Odsavače par



ODSAVAČ VÝSUVNÝ

Způsob ovládání: mechanická tlačítka 
Počet rychlostí: 3 
Výkon (m³/h): max./min.: 280/160 
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 61/49

Funkce:
• možnost nastavení recirkulace vzduchu• LED osvětlení 2x
 
 
 
 

Vybavení:
• tukový filtr 1x

 
Volitelné příslušenství:
• ECFB03 - 1x uhlíkový filtr• E6SCS101 - sprej na ošetřování nerez oceli
 
 
Barva: stříbrná, přední panel nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 179 x 598 x 284

PNC: 942 022 052

Cena: 2 490 Kč | 88 EUR

60
CM

LED

LFP216S

ODSAVAČ TRADIČNÍ

Způsob ovládání: posuvné ovládání 
Počet rychlostí: 3 
Výkon (m³/h): max./min.: 208/95 
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 70/40

Funkce:
• možnost nastavení recirkulace vzduchu • halogenové osvětlení 1x
 
 
 
 

Vybavení:
• tukový filtr 2x

 
Volitelné příslušenství:
• E3CFT48 - 1x uhlíkový filtr• E6SCS101 - sprej na ošetřování nerez oceli
 
 
Barva: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 598 x 510

PNC: 942 150 766

Cena: 2 224 Kč | 81 EUR

60
CM

LFU216X

ODSAVAČ TRADIČNÍ

Způsob ovládání: posuvné ovládání 
Počet rychlostí: 3 
Výkon (m³/h): max./min.: 185/115 
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 67/54

Funkce:
• možnost nastavení recirkulace vzduchu• halogenové osvětlení 1x
 
 
 
 

Vybavení:
• tukový filtr 1x

 
Volitelné příslušenství:
• E3CFT48 - 1x uhlíkový filtr• E6SCS101 - sprej na ošetřování nerez oceli
 
 
Barva: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 498 x 510

PNC: 942 150 781

Cena: 2 224 Kč | 81 EUR

AACH030D000001
50
CM

LFU215X

ODSAVAČ PRO INDIVIDUÁLNĚ VYTVOŘENÝ KOMÍN

Způsob ovládání: elektronická tlačítka 
Počet rychlostí: 3 + intenzivní 
Výkon (m³/h): max./min.: 485/230 / intenzivní režim: 585 
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 67/50, intenzivní: 70

Funkce:
• bezdrátové spojení s deskou Hob2Hood• obvodové odsávání• možnost nastavení recirkulace vzduchu• indikace znečištění tukového filtru• indikace znečištění uhlíkového filtru• LED osvětlení 2x
 
Vybavení:
• dálkové ovládání• tukový filtr 2x

Volitelné příslušenství:
• E3CFF72 - 1x uhlíkový filtr• E6SCS101 - sprej na ošetřování nerez oceli
 
 
Barva: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 770 x 300

PNC: 942 492 865

Cena: 13 871 Kč | 505 EUR

77
CM

ELEC
T R O
N I C

LED

EFG90563OX

 bezpečná vzdálenost spotřebiče:
– od elektrického zdroje 650 mm
– od zdroje plynu 650 mm

Odsavače par – Electrolux – 8988 – Electrolux – Odsavače par



ODSAVAČ PRO INDIVIDUÁLNĚ VYTVOŘENÝ KOMÍN

Způsob ovládání: elektronická tlačítka 
Počet rychlostí: 3 + intenzivní 
Výkon (m³/h): max./min.: 485/230 / intenzivní režim: 585 
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 67/50, intenzivní: 70

Funkce:
• bezdrátové spojení s deskou Hob2Hood• obvodové odsávání• možnost nastavení recirkulace vzduchu• indikace znečištění tukového filtru• indikace znečištění uhlíkového filtru• LED osvětlení 2x
 
Vybavení:
• dálkové ovládání• tukový filtr 2x

Volitelné příslušenství:
• E3CFF72 - 1x uhlíkový filtr• E6SCS101 - sprej na ošetřování nerez oceli
 
Barva: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 540 x 300

PNC: 942 492 866

Cena: 12 929 Kč | 469 EUR

54
CM

ELEC
T R O
N I C

LED

EFG60563OX

90 – Electrolux – Odsavače par



Chlazení
Svěží, čerstvé 
a chutné potraviny

Chladicí spotřebiče

Kombinace s mrazničkou dole ............ 100
Kombinace s mrazničkou nahoře ...... 107
Chladničky .................................................... 108
Mrazničky ........................................................112
Vinotéky ...........................................................114

92 – Electrolux – Chlazení



CustomFlex™

Místo pro 
všechno Tip #4Tip #3

Čerstvé fazole
Čerstvé fazole je nejlepší 
skladovat při teplotě 5 až 
7 °C. Nejvhodnější teplotu 
k jejich skladování mají 
přihrádky na dvířkách 
chladničky.

Měkký sýr
Měkký sýr nechte ve svém 
původním obalu a uložte 
do přihrádky ve dvířkách 
chladničky, aby si zachoval 
svou konzistenci.

Tip #2
Cibule
Cibuli zabalte do 
papírových ubrousků 
a uskladněte v přihrádce 
dvířek chladničky, tedy 
v chladu a suchu.

Tip #1
Čerstvé fíky
Fíky zabalte do celofánu, 
aby si uchovaly svůj tvar, 
a vložte je do přihrádky na 
dvířkách chladničky.

Exkluzivní video 
Prohlédněte si 
skladovací systém 
CustomFlex™  
v akci.

Zvolte si svou kombinaci 
Představujeme unikátní 
systém přihrádek na vnitřní 
straně dvířek chladničky 
s názvem CustomFlex™. 
Nabízí množství kombinací 
a rozmanité skladovací 
řešení. Užívejte si 
fantastickou flexibilitu při 
organizací dvířek chladničky 
a přizpůsobte si přihrádky 
podle svých potřeb, abyste 
snadno našli každou 
ingredienci.

Skladovací přihrádky 
poslouží i k servírování  
Skladovací systém 
CustomFlex™ je ideálním 
řešením pro skladování 
vašich ingrediencí. Přihrádky 
se snadno přesouvají, takže 
je můžete přenést z dvířek 
chladničky například i přímo 
na stůl.
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FreshPlus s TwinTech®

Od svojí chladničky přirozeně očekáváte, že 
udrží potraviny ve špičkové kondici.
Jako čerstvě utržené v zahradě? Ne, jako 
čerstvě vyndané z chladničky.

Úžasná svěžest, 
vynikající chuť

Profesionální spojení
Všechny naše kombinace 
FreshPlus jsou vybaveny 
chladicí technologií TwinTech®, 
která se nechala inspirovat 
technologiemi chladniček 
v restauračních kuchyních.

Zobrazený model 
ENG2854AOW

Podrobnější informace 
o chladicích kombinacích 
najdete na stranách 100–107 
tohoto katalogu nebo na 
internetových stránkách  
www.electrolux.cz

Je to otázka vlhkosti  
Všichni dobře víme, že 
čerstvé potraviny jsou 
nejzdravější a nejchutnější. 
Jak však uchovat rychle 
se kazící potraviny svěží, 
dokud je nezkonzumujeme? 
Při tradičních 
samoodmrazovacích 
kombinacích je úroveň 
vlhkosti uvnitř chladničky 
příliš nízká, což způsobuje 
vysušování potravin 
a změnu jejich konzistence. 
Tento problém se dal 
dosud vyřešit pouze 
nekonečnými výjezdy 
do prodejen potravin.

Dvakrát šikovnější 
Řada kombinovaných 
chladniček FreshPlus 
se systémem TwinTech® 
prodlouží svěžest 
a čerstvost každé chutné 
ingredience. Systém 
TwinTech® zajišťuje 
optimální klima uvnitř 
chladničky a umožňuje 
tak delší uchování 
čerstvosti potravin. Navíc 
zabraňuje tvorbě námrazy 
v mrazničce. Jak se říká, ve 
dvou se to lépe táhne...

Déle čerstvé potraviny 
Není to prázdné tvrzení. 
Systém FreshPlus byl 
testován nezávislou 
zkušebnou SGS Institute 
a označen za jednotku 
v uchovávání přirozené 
svěžesti potravin. Ve 
srovnání se standardními 
beznámrazovými modely 
prodlouží trvanlivost 
rychle se kazících 
potravin o několik dní. 
Například houby vydržely 
prokazatelně čerstvé 
alespoň o šest dní déle.

Exkluzivní video
Prohlédněte si 
systém TwinTech® 
v akci.
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Chlazení
Co je nového?
Se systémem TwinTech® si potraviny zachovají 
svou svěžest a lahodnou chuť déle. Představujeme 
unikátní skladovací systém Electrolux CustomFlex™, 
který vám umožní odkládat tajné ingredience 
přesně podle vašich představ. Tady je několik 
zajímavostí z naší řady chladicích spotřebičů.

Chlazení

Vnitřní osvětlení LED
Trvanlivé a ohleduplné 
k životnímu prostředí.

FreeStore®
Technologie FreeStore® 
automaticky zajišťuje 
rovnoměrnou teplotu 
v celé chladničce, takže 
můžete potraviny poskládat 
zcela libovolně.

Šetřete energii, 
snižte náklady
Uchovávejte čerstvé 
potraviny správně 
vychlazené při nejnižších 
provozních nákladech.

Velký nákup?
Stačí zvolit funkci 
ShoppingMode 
a chladnička se postará 
o zachování správné 
teploty i po vložení 
velkého množství 
čerstvých potravin.

Zóna s nulovou teplotou 
Skutečně nezávislá 
cirkulace vzduchu, 
stabilnější teplota 
a delší trvanlivost 
skladovaných potravin.

Svěží chuť a vůně
Filtr TasteGuard® čistí  
vzduch uvnitř chladničky 
a pomocí filtru s uhlím 
přirozeně filtruje 
nepříjemné pachy.

FreshPlus s TwinTech®
Dva chladicí systémy 
jsou lepší než jeden. 
Spotřebiče FreshPlus 
fungují s technologií 
TwinTech® inspirovanou 
profesionálními 
chladicími zařízeními. 
Chlazení chladničky 
a mrazničky zajišťují dva 
samostatné systémy. 
Potraviny uložené 
v chladničce se tak 
nevysuší a v mrazničce 
se netvoří námraza.

Pod dohledem
Mnohé modely mají na 
dvířkách chladničky 
LCD displej a intuitivní 
dotykové ovládání.

Chystáte se na dovolenou?
S dovolenkovým režimem 
HolidayMode a s úspornou 
funkcí EcoMode můžete 
ušetřit ještě více energie.

CustomFlex™ 

Skladovací systém 
CustomFlex™ je 
ideálním řešením, 
jak si individuálně 
zorganizovat všechny 
tajné kulinářské 
ingredience. Přihrádky 
se snadno přesouvají, 
takže je můžete přenést 
z dvířek chladničky 
i přímo na stůl.

A++
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KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A++
Celková roční spotřeba (kWh): 233
Hlučnost (dB): 39
Čistý objem chladicího prostoru (l): 207
Čistý objem mrazničky (l): 60
Technologie chlazení: Electrolux TwinTech®
Technologie mrazení: Electrolux NoFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem,  
samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty

Funkce:• Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci• Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce• Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním 
během dovolené• vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě• vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení chladničky:• systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce• filtr TasteGuard® odstraňuje nežádoucí aroma a nepříjemné pachy• zásuvka FreshZone® nízkoteplotní zásuvka pro uchování masa a ryb,  
ve které je až o 2°C méně než ve zbytku chladničky• flexibilní úložný systém CustomFlex®• osvětlení: 1, interní LED• poličky: 2, plná šířka + 1 flexi polička, sklo s lištou vpředu a vzadu• stojan na vajíčka: 1 na 10 vajíček• speciální přihrádky: 1, plná šířka, průhledná• 2 chladící blok

Vybavení mrazničky:• poličky: 2, široké, skleněné• zásuvky: 3, plná šířka , průhledné plastové

Rozměry V x Š x H (mm): 1 884 x 540 x 549

PNC: 925 561 012

Cena: 25 765 Kč | 975 EUR

++A 190
CM

NO FROST

LED

ALARM

ENN3074EFW

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Instalace: montáž pevných dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A++
Celková roční spotřeba (kWh): 226
Hlučnost (dB): 39
Čistý objem chladicího prostoru (l): 186
Čistý objem mrazničky (l): 61
Technologie chlazení: Electrolux TwinTech®
Technologie mrazení: Electrolux NoFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem,  
samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty

Funkce:• Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci• Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce• Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním 
během dovolené• vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě• vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení chladničky:• systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce• filtr TasteGuard® odstraňuje nežádoucí aroma a nepříjemné pachy• zásuvka FreshZone® nízkoteplotní zásuvka pro uchování masa a ryb,  
ve které je až o 2°C méně než ve zbytku chladničky• osvětlení: 1, FanHigh, interní LED• poličky: 2, plná šířka + 1 flexi polička, skleněné s lištou vpředu a vzadu• stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček• zásuvky chladničky: 2, poloviční šířka, průhledné plastové• 2 chladící box

 

Vybavení mrazničky:• zásuvky: 3, plná šířka, průhledné plastové

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

PNC: 925 516 013

Cena: 24 694 Kč | 915 EUR

++A 178
CM

NO FROST

LED

ALARM

ENG2854AOW

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A++
Celková roční spotřeba (kWh): 228
Hlučnost (dB): 39
Čistý objem chladicího prostoru (l): 192
Čistý objem mrazničky (l): 61
Technologie chlazení: Electrolux TwinTech®
Technologie mrazení: Electrolux NoFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem,  
samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty

Funkce:• Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci• Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce• Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním 
během dovolené• vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě• vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení chladničky:• systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce• filtr TasteGuard® odstraňuje nežádoucí aroma a nepříjemné pachy  
v chladničce• zásuvka FreshZone® nízkoteplotní zásuvka pro uchování masa a ryb,  
ve které je až o 2°C méně než ve zbytku chladničky• osvětlení: 1, FanHigh, interní LED• poličky: 2, plná šířka + 1 flexi polička, skleněné s lištou vpředu a vzadu• stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček | zásuvky: 2, poloviční šířka,  
průhledné plastové

 

Vybavení mrazničky:• poličky: 2, široké, skleněné• zásuvky: 3, plná šířka , průhledné plastové

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

PNC: 925 501 004

Cena: 22 341 Kč | 846 EUR

++A 178
CM

NO FROST

LED

FRESH
ZONE®

ALARM

ENN2854COW

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Instalace: montáž pevných dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A++
Celková roční spotřeba (kWh): 225
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 186
Čistý objem mrazničky (l): 72
Technologie chlazení: Electrolux TwinTech®
Technologie mrazení: LowFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem, 
samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty

Funkce:• Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci• Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce• Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním 
během dovolené• vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě• vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení chladničky:• zásuvka FreshZone® nízkoteplotní zásuvka pro uchování masa a ryb,  
ve které je až o 2°C méně než ve zbytku chladničky• osvětlení: 1, interní LED, na boku | poličky: 3, plná šířka, skleněné s lištou 
vpředu a vzadu• stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček• zásuvky: 2, poloviční šířka, průhledné plastové• škrabka na led

 
 
 

Vybavení mrazničky:• poličky: 2, široké, skleněné• zásuvky: 3, plná šířka , průhledné plastové

Rozměry V x Š x H (mm): 1 769 x 556 x 549

PNC: 925 511 019

Cena: 21 165 Kč | 787 EUR

++A 177
CM

LOW
FROST

LED

FRESH
ZONE®

ALARM

ENG2804AOW

Chlazení – Electrolux – 101100 – Electrolux – Chlazení



KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A++
Celková roční spotřeba (kWh): 227
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 192
Čistý objem mrazničky (l): 72
Technologie chlazení: Electrolux TwinTech®
Technologie mrazení: LowFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem,  
samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty

Funkce:• Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci• Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce• Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním 
během dovolené• vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě• vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení chladničky:• systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce• filtr TasteGuard® odstraňuje nežádoucí aroma a nepříjemné pachy• flexibilní úložný systém CustomFlex®• osvětlení: 1, FanHigh, interní LED• stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček• poličky: 3, plná šířka + 1 flexi polička, skleněné s lištou vpředu a vzadu• zásuvky: 2, poloviční šířka, průhledné plastové | škrabka na led
 
 
 
 

Vybavení mrazničky:• poličky: 2, široké, skleněné• zásuvky: 3, plná šířka , průhledné plastové

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

PNC: 925 500 017

Cena: 21 165 Kč | 787 EUR

++A 178
CM

LOW
FROST

LED

ALARM

ENN2874CFW

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 307
Hlučnost (dB): 39
Čistý objem chladicího prostoru (l): 219
Čistý objem mrazničky (l): 64
Technologie chlazení: Electrolux TwinTech®
Technologie mrazení: Electrolux NoFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem, 
samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty

Funkce:• Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci• Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce• vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
 
 
 

Vybavení chladničky:• systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce• zásuvka FreshZone® nízkoteplotní zásuvka pro uchování masa a ryb,  
ve které je až o 2°C méně než ve zbytku chladničky• SpacePlus®: největší vnitřní prostor při standardních vnějších rozměrech• zásuvka s CrispFresh™ s regulací vlhkosti pro uchování déle čerstvé 
zeleniny a ovoce• osvětlení: 1, interní LED, na boku• poličky: 3, plná šířka, 2 poloviční hloubka, skleněné s lištou vpředu  
a vzadu• stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček• speciální přihrádky: 1, zásuvka průhledná• 2 chladící box

Vybavení mrazničky:• poličky: 1, široká, skleněná• zásuvky: 3, plná šířka, průhledné plastové

Rozměry V x Š x H (mm): 1 850 x 560 x 560

PNC: 925 582 009

Cena: 21 165 Kč | 787 EUR

+A 185
CM

NO FROST

LED

FRESH
ZONE®

ALARM

ENN3153AOW

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 291
Hlučnost (dB): 39
Čistý objem chladicího prostoru (l): 192
Čistý objem mrazničky (l): 61
Technologie chlazení: Electrolux TwinTech®
Technologie mrazení: Electrolux NoFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem, 
samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty

Funkce:• Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci• Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce• Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním 
během dovolené• vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě• vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení chladničky:• systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce• osvětlení: 1, interní LED, na boku• poličky: 3, plná šířka + 1 flexi polička, skleněné s lištou vpředu a vzadu• stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček• zásuvky: 2, poloviční šířka, průhledné plastové s regulací vlhkosti• 2 chladící blok
 
 
 

 

Vybavení mrazničky:• poličky: 2, široké, skleněné• zásuvky: 3, plná šířka , průhledné plastové

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

PNC: 925 501 003

Cena: 19 988 Kč | 740 EUR

+A 178
CM

NO FROST

LED

ALARM

ENN2853COW

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 289
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 192
Čistý objem mrazničky (l): 72
Technologie chlazení: Electrolux TwinTech®
Technologie mrazení: LowFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem,  
samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty

Funkce:• Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci• Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce• Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním 
během dovolené• vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě• vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení chladničky:• osvětlení: 1, interní LED, na boku• poličky: 3, plná šířka + 1 flexi polička, skleněné s lištou vpředu a vzadu • stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček• zásuvky: 2, poloviční šířka, průhledné plastové• škrabka na led
 
 
 
 

 
 

Vybavení mrazničky:• poličky: 2, široké, skleněné• zásuvky: 3, plná šířka , průhledné plastové

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

PNC: 925 500 003

Cena: 17 635 Kč | 658 EUR

+A 178
CM

LOW
FROST

LED

ALARM

ENN2803COW

Chlazení – Electrolux – 103102 – Electrolux – Chlazení



KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 291
Hlučnost (dB): 39
Čistý objem chladicího prostoru (l): 192
Čistý objem mrazničky (l): 61
Technologie chlazení: statické
Technologie mrazení: Electrolux NoFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické
Ovládání: elektronické dotykové s LED indikací

Funkce:• Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci

Vybavení chladničky:• flexibilní poloviční polička• osvětlení: 1, interní LED, na boku• poličky: 4, plná šířka, skleněné s lištou vpředu a vzadu• stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček• zásuvky: 2, poloviční šířka, průhledné plastové• zaměnitelné otevírání dveří | 1 chladící blok
 

Vybavení mrazničky:• poličky: 2, široké, skleněné• zásuvky: 3, plná šířka , průhledné plastové

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

PNC: 925 505 002

Cena: 17 635 Kč | 658 EUR

+A 178
CM

NO FROST

LED

ENN2841AOW

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A++
Celková roční spotřeba (kWh): 229
Hlučnost (dB): 36
Čistý objem chladicího prostoru (l): 196
Čistý objem mrazničky (l): 72
Technologie chlazení: statické s ventilátorm
Technologie mrazení: LowFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: elektronické dotykové s LED indikací

Funkce:• Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci

Vybavení chladničky:• systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce• zásuvka FreshZone® nízkoteplotní zásuvka pro uchování masa a ryb,  
ve které je až o 2°C méně než ve zbytku chladničky• osvětlení: 1, interní LED, na boku poličky: 3, plná šířka, skleněné s lištou 
vpředu a vzadu• stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček• zásuvky: 2, poloviční šířka, průhledné plastové• škrabka na led

Vybavení mrazničky:• poličky: 2, široké, skleněné• zásuvky: 3, plná šířka , průhledné plastové

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

PNC: 925 503 090

Cena: 17 635 Kč | 658 EUR

++A 178
CM

LOW
FROST

LED

FRESH
ZONE®

ENN2812COW

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 303
Hlučnost (dB): 36
Čistý objem chladicího prostoru (l): 219
Čistý objem mrazničky (l): 73
Technologie chlazení: statické
Technologie mrazení: LowFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení chladničky:• SpacePlus®: největší vnitřní prostor při standardních vnějších rozměrech • největší zásuvka na zeleninu SpacePlus®• osvětlení: 1, interní LED• poličky: 4, plná šířka, skleněné s lištou vpředu a vzadu• stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček• speciální přihrádky: 1, zásuvka průhledná• škrabka na led
 

Vybavení mrazničky:• zásuvky: 3, plná šířka, průhledné plastové

Rozměry V x Š x H (mm): 1 842 x 540 x 552

PNC: 925 581 013

Cena: 15 282 Kč | 587 EUR

+A 185
CM

LOW
FROST

LED

ENN3101AOW

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 291
Hlučnost (dB): 36
Čistý objem chladicího prostoru (l): 196
Čistý objem mrazničky (l): 72
Technologie chlazení: statické
Technologie mrazení: LowFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení chladničky:• osvětlení: 1, interní LED• poličky: 4, plná šířka, skleněné s lištou vpředu a vzadu• stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček• zásuvky: 2, poloviční šířka, průhledné plastové s regulací vlhkosti• škrabka na led
 

Vybavení mrazničky:• poličky: 2, široké, skleněné• zásuvky: 3, plná šířka , průhledné plastové

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

PNC: 925 50 3014

Cena: 12 929 Kč | 481 EUR

+A 178
CM

LOW
FROST

LED

ENN2801BOW

Chlazení – Electrolux – 105104 – Electrolux – Chlazení



KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 291
Hlučnost (dB): 36
Čistý objem chladicího prostoru (l): 196
Čistý objem mrazničky (l): 72
Technologie chlazení: statické
Technologie mrazení: LowFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení chladničky:• osvětlení: 1, interní LED• poličky: 4, plná šířka, skleněné s lištou vpředu a vzadu• stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček• zásuvky: 2, poloviční šířka, průhledné plastové• škrabka na led
 

Vybavení mrazničky:• poličky: 2, široké, skleněné• zásuvky: 3, plná šířka , průhledné plastové

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

PNC: 925 503 017

Cena: 12 929 Kč | 481 EUR

+A 178
CM

LOW
FROST

LED

ENN2800BOW

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 291
Hlučnost (dB): 36
Čistý objem chladicího prostoru (l): 196
Čistý objem mrazničky (l): 72
Technologie chlazení: statické
Technologie mrazení: LowFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení chladničky:• osvětlení: 1, interní LED• poličky: 4, plná šířka, skleněné s lištou vpředu a vzadu• stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček• zásuvky: 2, poloviční šířka, průhledné plastové• škrabka na led
 

Vybavení mrazničky:• poličky: 2, široké, skleněné• zásuvky: 3, plná šířka , průhledné plastové

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

PNC: 925 503 035

Cena: 12 929 Kč | 481 EUR

+A 178
CM

LOW
FROST

LED

ENN2800AJW

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 259
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 160
Čistý objem mrazničky (l): 57
Technologie chlazení: statické s ventilátorm
Technologie mrazení: LowFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Funkce:• Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci

Vybavení chladničky:• systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce• zásuvka FreshZone® nízkoteplotní zásuvka pro uchování masa a ryb,  
ve které je až o 2°C méně než ve zbytku chladničky• osvětlení: 1, interní LED• poličky: 3, plná šířka, skleněné s lištou vpředu a vzadu• stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček• zásuvky chladničky: 2, poloviční šířka, průhledné plastové s regulací 
vlhkosti | škrabka na led

Vybavení mrazničky:• poličky: 1, skleněná• zásuvky: 2, plná šířka,průhledné plastové

Rozměry V x Š x H (mm): 1 441 x 540 x 549

PNC: 933 033 510

Cena: 11 753 Kč | 434 EUR

+A 145
CM

LOW
FROST

LED

FRESH
ZONE®

ENN2300AOW

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NAHOŘE

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 239
Hlučnost (dB): 36
Čistý objem chladicího prostoru (l): 180
Čistý objem mrazničky (l): 38
Technologie chlazení: statické
Technologie mrazení: statické
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení chladničky:• osvětlení chladničky: 1, interní LED• poličky: 3, plná šířka, skleněné s lištou vpředu a vzadu• stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček• zásuvky: 1, plná šířka, průhledný plastový• škrabka na led
 

Vybavení mrazničky:• poličky: 1, nastavitelná, široká, drátěná s lištou

Rozměry V x Š x H (mm): 1 441 x 540 x 547

PNC: 925 542 752

Cena: 11 753 Kč | 434 EUR

+A 145
CM

LED

EJN2301AOW

Chlazení – Electrolux – 107106 – Electrolux – Chlazení



CHLADNIČKA

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Energetická třída: A++
Celková roční spotřeba (kWh): 114
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 310
Odmrazování chladničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem

Funkce:• Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce• Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům  
a plísním během dovolené• vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě

Vybavení chladničky:• systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce• filtr TasteGuard® odstraňuje nežádoucí aroma a nepříjemné pachy• zásuvka FreshZone® nízkoteplotní zásuvka pro uchování masa a ryb,  
ve které je až o 2°C méně než ve zbytku chladničky• největší zásuvka na zeleninu SpacePlus®• SoftClosing - jemný systém zavírání dveří• poličky: 3, plná šířka + 1 flexi polička, skleněné s lištou vpředu a vzadu• stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček• osvětlení chladničky: 1, FanHigh, interní LED

Rozměry V x Š x H (mm): 1 769 x 556 x 549

PNC: 923 584 002

Cena: 19 988 Kč | 740 EUR

++A 178
CM

LED

FRESH
ZONE®

ALARM

ERC3215AOW

CHLADNIČKA

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 142
Hlučnost (dB): 34
Čistý objem chladicího prostoru (l): 310
Odmrazování chladničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem

Funkce:• Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce• Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům  
a plísním během dovolené• vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě

Vybavení chladničky:• systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce• poličky: 4, plná šířka + 1 flexi polička, skleněné s lištou vpředu a vzadu• stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček• osvětlení chladničky: 1, interní, LED žárovka, na boku• největší zásuvka na zeleninu SpacePlus® s regulací vlhkosti  
v zásuvce na zeleninu

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

PNC: 923 581 003

Cena: 17 635 Kč | 658 EUR

+A 178
CM

LED

ALARM

ERN3213AOW

CHLADNIČKA

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 225
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 214
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 173
Čistý objem mrazničky (l): 14
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení chladničky:• poličky: 3, plná šířka, skleněné s lištou vpředu a vzadu• stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček• osvětlení chladničky: interní, LED žárovka• zásuvky: 2, poloviční šířka, průhledné plastové

Rozměry V x Š x H (mm): 1 218 x 540 x 549

PNC: 933 033 111

Cena: 11 753 Kč | 434 EUR

+A 122
CM

LED

ERN2001BOW

CHLADNIČKA

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 225
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 131
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 207
Odmrazování chladničky: automatické
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení chladničky:• poličky: 4, plná šířka, skleněné s lištou vpředu a vzadu• stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček• zásuvky: 2, poloviční šířka, průhledné plastové• osvětlení chladničky: interní, LED žárovka• flexibilní dveřní police, poloviční šířka

Rozměry V x Š x H (mm): 1 218 x 540 x 549

PNC: 933 033 011

Cena: 10 576 Kč | 399 EUR

+A 122
CM

LED

ERN2201BOW

Chlazení – Electrolux – 109108 – Electrolux – Chlazení



CHLADNIČKA

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 880
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 187
Hlučnost (dB): 38
Čistý objem chladicího prostoru (l): 109
Čistý objem mrazničky (l): 14
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení chladničky:• poličky: 2, plná šířka, skleněné s lištou• stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček• osvětlení chladničky: 1, interní, LED žárovka, na boku• zásuvka na zeleninu s plnou šířkou• flexibilní dveřní police, poloviční šířka

Rozměry V x Š x H (mm): 873 x 540 x 549

PNC: 933 016 101

Cena: 9 400 Kč | 352 EUR

+A 88
CM

LED

ERN1300FOW

CHLADNIČKA

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 820
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 120
Hlučnost (dB): 38
Čistý objem chladicího prostoru (l): 127
Odmrazování chladničky: automatické
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení chladničky:• poličky: 3, plná šířka, skleněné s lištou• stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček• zásuvka na zeleninu s plnou šířkou• osvětlení chladničky: 1, interní, LED žárovka• nastavitelné nožičky• flexibilní dveřní police, poloviční šířka

Rozměry V x Š x H (mm): 815 x 560 x 550

PNC: 933 028 009

Cena: 9 400 Kč | 352 EUR

+A 82
CM

LED

ERN1300AOW

CHLADNIČKA

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 820
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 180
Hlučnost (dB): 40
Čistý objem chladicího prostoru (l): 90
Čistý objem mrazničky (l): 16
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení chladničky:• poličky: 2, plná šířka, skleněné s lištou• stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček• osvětlení chladničky: 1, interní, LED žárovka• flexibilní dveřní police, poloviční šířka• nastavitelné nožičky

Rozměry V x Š x H (mm): 815 x 560 x 550

PNC: 933 030 008

Cena: 8 812 Kč | 328 EUR

+A 82
CM

LED

ERN1200FOW

CHLADNIČKA

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 880
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 122
Hlučnost (dB): 38
Čistý objem chladicího prostoru (l): 142
Odmrazování chladničky: automatické
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení chladničky:• poličky: 3, plná šířka, skleněné s lištou• stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček• osvětlení chladničky: 1, interní, LED žárovka• na boku zásuvka na zeleninu s plnou šířkou

Rozměry V x Š x H (mm): 873 x 540 x 549

PNC: 933 015 101

Cena: 8 812 Kč | 328 EUR

+A 88
CM

LED

ERN1400AOW

Chlazení – Electrolux – 111110 – Electrolux – Chlazení



ŠUPLÍKOVÁ MRAZNIČKA

Instalace: montáž spřažených dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 303
Hlučnost (dB): 39
Čistý objem mrazničky (l): 204
Odmrazování: automatické (FrostFree)
Ovládání: elektronické ovládání s LCD displejem

Funkce:
• funkce Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci• vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě• vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení mrazničky:
• praktická velká zásuvka SpacePlus® se systémem snadného otevírání, 

praktickými držadly a průhledným čelem• zaměnitelné otevírání dveří• poličky: 5 | plná šířka | průhledné plastové• 2 přihrádky s odklápěcími dvířky | průhledné plastové• 2 chladicí akumulátory

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

PNC: 922 782 002

Cena: 21 165 Kč | 787 EUR

+A 178
CM

NO FROST

ALARM

EUN2244AOW

ŠUPLÍKOVÁ MRAZNIČKA

Instalace: montáž spřažených dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 820
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 198
Hlučnost (dB): 40
Čistý objem mrazničky (l): 95
Odmrazování: manuální
Ovládání: externí elektronické ovládání

Funkce:
• funkce Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci• vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě

Vybavení mrazničky:
• zásuvky s držadly a průhledným čelem• zaměnitelné otevírání dveří• poličky: 4 | plná šířka | průhledné plastové• nastavitelné nožičky

Rozměry V x Š x H (mm): 815 x 560 x 550

PNC: 933 031 008

Cena: 11 753 Kč | 434 EUR

+A 82
CM

ALARM

EUN1100FOW

ŠUPLÍKOVÁ MRAZNIČKA

Instalace: montáž spřažených dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 880
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 200
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem mrazničky (l): 98
Odmrazování: manuální
Ovládání: elektronické ovládání

Funkce:
• funkce Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci• vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě

Vybavení mrazničky:
• zásuvky s držadly a průhledným čelem• zaměnitelné otevírání dveří• poličky: 4 | plná šířka | průhledné plastové• škrabka na led

Rozměry V x Š x H (mm): 873 x 540 x 549

PNC: 933 033 707

Cena: 10 576 Kč | 399 EUR

+A 88
CM

ALARM

EUN1000AOW

Chlazení – Electrolux – 113112 – Electrolux – Chlazení



KOMPAKTNÍ VINOTÉKA

Instalace: vestavná 
Výška prostoru pro instalaci (mm): 450
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 107
Hlučnost (dB): 39
Čistý objem chladícího prostoru (l): 54
Technologie chlazení: statické
Odmrazování chladničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s digitálními ukazateli

Funkce:
• možnost nastavení teploty 5–20 °C

 
Vybavení mrazničky:
• nerez s ochranou proti otiskům prstů• teleskopické dřevěné police

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

PNC: 923 421 052

Cena: 23 518 Kč | 858 EUR

+A ELEC
T R O
N I C

ERW0670A

VINOTÉKA

Instalace: podstavná, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 822
Energetická třída: A
Celková roční spotřeba (kWh): 140
Hlučnost (dB): 44
Čistý objem chladícího prostoru (l): 56
Technologie chlazení: statické
Odmrazování chladničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s digitálními ukazateli

Funkce:
• správná teplota pro podávání bílého vína• ideální teplota a vlhkost pro skladování vína

Vybavení mrazničky:
• sklo s ochranou proti UV záření• anti-vibrační systém minimalizuje pohyb kompresoru  

a zabraňuje vibracím, které by mohli ovlivnit kvalitu vína • poličky: 6, plná šířka, dřevěné• kapacita 20 láhví typu Bordeaux• osvětlení chladničky: interní, LED• design: černá barva v kombinaci se sklem• nastavitelné nožičky

Rozměry V x Š x H (mm): 820 x 294 x 571

PNC: 923 421 077

Cena: 18 812 Kč | 693 EUR

A ELEC
T R O
N I C

ERW0673AOA

VINOTÉKA

Instalace: podstavná, otevírání dveří vpravo
Výška prostoru pro instalaci (mm): 872
Energetická třída: A
Celková roční spotřeba (kWh): 136
Hlučnost (dB): 41
Čistý objem chladícího prostoru (l): 20
Technologie chlazení: statické
Odmrazování chladničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s digitálními ukazateli

Funkce:
• správná teplota pro podávání bílého vína• ideální teplota a vlhkost pro skladování vína

Vybavení mrazničky:
• sklo s ochranou proti UV záření• anti-vibrační systém minimalizuje pohyb kompresoru a zabraňuje 

vibracím, které by mohli ovlivnit kvalitu vína • poličky: 6, plná šířka, dřevěné• kapacita 7 láhví typu Bordeaux• osvětlení chladničky: interní, LED• design: černá barva v kombinaci se sklem• nastavitelné nožičky

Rozměry V x Š x H (mm): 870 x 148 x 526

PNC: 923 421 076

Cena: 14 106 Kč | 516 EUR

A ELEC
T R O
N I C

ERW0273AOA

VINOTÉKA

Instalace: podstavná, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 822
Energetická třída: A
Celková roční spotřeba (kWh): 149
Hlučnost (dB): 42
Čistý objem chladícího prostoru (l): 138
Technologie chlazení: statické
Odmrazování chladničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s digitálními ukazateli

Funkce:
• správná teplota pro podávání bílého vína• ideální teplota a vlhkost pro skladování vína

Vybavení mrazničky:
• sklo s ochranou proti UV záření• anti-vibrační systém minimalizuje pohyb kompresoru a zabraňuje 

vibracím, které by mohli ovlivnit kvalitu vína• poličky: 6, plná šířka, dřevěné • kapacita 52 láhví typu Bordeaux• osvětlení chladničky: interní, LED• design: černá barva v kombinaci se sklem• nastavitelné nožičky

Rozměry V x Š x H (mm): 870 x 148 x 526

PNC: 923 421 078

Cena: 24 694 Kč | 916 EUR

A ELEC
T R O
N I C

ERW1573AOA

Chlazení – Electrolux – 115114 – Electrolux – Chlazení



Mytí
S RealLife® 

jde všechno

Myčky nádobí

Plně integrované, 60 cm ..........................127
Vestavné s panelem, 60 cm .................. 136
Plně integrované, 45 cm ......................... 140
Vestavné s panelem, 45 cm ...................142

116 – Electrolux – Myčky nádobí



Nezáleží na tom, co vložíte do myčky. Ať už jsou to obrovské 
špinavé pánve, nebo mimořádně choulostivé sklenice. 
Myčky RealLife® se postarají o vynikající účinnost a zaručují 
vždy zářivě čisté výsledky.

Zářivě čisté nádobí  
v celé myčce

O každou dávku nádobí je 
výborně postaráno  
Myčky RealLife® nejsou 
jen na běžné každodenní 
mytí nádobí. Díky extra 
velké kapacitě a úžasné 
flexibilitě si dokáže poradit 
s jakýmkoliv nádobím 
za každých okolností.

Vyberte si například některý 
z našich nových modelů 
s kapacitou 13 nebo 15 
souprav nádobí. Myčka 
s kapacitou 15 souprav 
nádobí je vybavena 
zásuvkou na příbor v horní 
části nádrže namísto košíku 
na příbory umístěného 
v dolním koši na nádobí. 
Dolní část se tak uvolnila 
a vy do ní můžete naskládat 
ještě více nádobí. Sklo 
se šetrně umyje v horním 
koši, zatímco hrnce 
a pánve se intenzivně 
vyčistí v dolním koši

Dosáhne dál a nic mu 
neunikne  
Díky dynamickému 
satelitnímu sprchovému 
ramenu dokážou myčky 
RealLife® umýt i to 
nejšpinavější nádobí při 
maximálně napěchované 
myčce. Na rozdíl od 
tradičních sprchových 
ramen se naše sprchovací 
ramena pohybují různými 
způsoby, aby se voda 
dostala do každého koutu 
myčky. Vaše nádobí tak 
bude pokaždé zářivě čisté.

Dejte sbohem ručnímu mytí 
sklenic a rozbitému sklu 
v myčce. Naše důmyslné 
měkké příchytky SoftGrip 
na sklenice na víno přidržují 
choulostivé sklenice jemně, 
ale pevně na svém místě. 
Měkké hroty SoftSpikes® 
zase zajišťují stabilní 
polohu sklenic a přispívají 
k vynikající péči o sklo. 
Díky tomuto vynikajícímu 
doplňku k měkkým 
příchytkám SoftGrip 
dosáhnete při mytí sklenic 
vždy brilantních výsledků.

Vysoký výkon, nízká 
spotřeba energie  
Šikovný program AutoFlex® 
prostřednictvím senzorů 
zjišťuje, do jaké míry je 
myčka zaplněna a jak moc 
je nádobí znečištěné. Na 
základě těchto údajů zvolí 
správný mycí program, aby 
se vše perfektně umylo. 
Výsledek? Vysoce účinné 
a velmi hospodárné mytí 
při minimální spotřebě 
energie, vody a času.

Zobrazený model ESL8825RA

Vyberte si myčku s kapacitou 
13 nebo 15 souprav nádobí. 
Podrobnější informace 
o myčkách najdete na stranách 
127–143 tohoto katalogu nebo 
na internetových stránkách  
www.electrolux.cz

Myčka RealLife®
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Myčka ComfortLift®

Super jednoduché vkládání 
nádobí s ComfortLift®  
Hosté jsou již pryč. Oslava 
skončila. Byl to nádherný 
večer. Nyní je však na 
programu úklid nádobí. 
V kuchyni Electrolux je 
inteligentní technologie 
nápomocna při každém 
kroku v procese vaření – a to 
se týká i uklízení po oslavě.
Myčka ComfortLift® 
výrazně zpříjemní 
každodenní vkládání 
a vykládání nádobí. Jde 
o první myčku, která vám 
poskytne snadnější přístup 
k nádobí. Je vybavena 
jedinečným mechanismem, 
který umožňuje jemně 

nadzvednout dolní koš na 
nádobí směrem k vám a bez 
námahy ho přemístit do 
komfortní pracovní výšky.
O chvilku budete mít 
naskládanou celou 
hromadu nádobí 
a jednoduchým 
nenáročným pohybem 
můžete koš jemně spustit 
do původní polohy. Ať už 
uklízíte nádobí po oslavě 
nebo jen rutinně nakládáte 
misky po snídaňových 
cereáliích, naše nejnovější 
inovace v oblasti mytí 
nádobí je tak jednoduchá 
a komfortní, že se budete 
sami divit, že jste se 
bez ní dosud obešli.

Zobrazený model ESL 7845 RA

Více informací o této myčce 
najdete na www.electrolux.cz

Ohleduplná k vám  
i k vašemu nádobí
Udělejte si z uklízení nádobí  
po večírku příjemnou záležitost.
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Více prostoru a flexibility
Myčka s kapacitou 15 
souprav nádobí je vybavena 
velkým odnímatelným 
podnosem na příbor 
a umožňuje flexibilní 
vkládání příboru, dlouhých 
kuchyňských nástrojů 
a šálků na espreso.

Mytí

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

Přirozené sušení
Naše nová technologie 
AirDry využívá 
k dokončení sušení 
přirozený tok vzduchu. 
V poslední fázi 
cyklu otevře dvířka 
na 10 cm, dokud se 
nepustíte do vykládání. 
Přirozený způsob, jak 
dosáhnout maximálně 
účinného sušení při 
efektivním snížení 
nákladů na energii. 

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

  

Výjimečná péče o sklo
Dejte sbohem ručnímu mytí 
citlivých skleniček. Naše 
šikovné měkké příchytky 
SoftGrip na poháry na víno 
přidržují choulostivé kousky 
jemně, ale pevně na svém 
místě během celého cyklu.

Měkké hroty SoftSpikes® 
zase zajišťují stabilní 
polohu sklenic a přispívají 
k vynikající péči o sklo. 
Perfektně se doplňují 
s měkkými příchytkami  
SoftGrip.

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

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

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

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

Ohleduplná k vám 
i k vašemu nádobí  
ComfortLift je první zařízení 
svého druhu a zajistí vám 
snadnější přístup k nádobí 
a pohodlnější manipulaci 
než kdykoliv předtím. 
Unikátní mechanismus vám 
umožní dolní koš na nádobí 
opatrně zvednout směrem 
k vám, díky čemu je vkládání 
a vyjímání nádobí mnohem 
komfortnější. Naše nejnovější 
inovace v technologii myček 
mimořádně zjednodušuje 
každodenní mytí nádobí.

Košík na sklo  
Pojme až 8 pohárů na víno 
a flexibilně se přizpůsobí 
různým velikostem 
a tvarům sklenic.
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Efektivní pokrytí 
Pět sprchovacích rovin 
a satelitní sprchovací 
rameno zabezpečují 
nejdůkladnější umytí 
jakéhokoliv nádobí.  
Voda stříká všemi směry,  
aby se dostala do každého 
koutu i v přeplněné myčce.

Mytí

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

10 litrů nebo 103 litrů 0,82 kWh nebo 2,5 kWh 

  mytí v myčce 
  ruční mytí

Studie Univerzity Bonn, Německo, Itálie, Švédsko, Velká Británie, 2008 
+ evropský výzkum založený na pozorování

spotřeba vody spotřeba energie

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

5 sprchovacích rovin

98%
náplní myčky vypadá asi takto

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

standardní náplň

náplň RealLife®

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

Všichni víme...

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

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

oblast působení satelitního  
sprchovacího ramena

vs.

oblast působení standardního  
sprchovacího ramena

standardní 
interiér

interiér 
RealLife®
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ESL7845RA

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 39

Počet programů/teplot: 7/5

Druhy programů: 
• AutoFlex 45–70 °C• Eco 50 °C• FlexiWash• Péče o sklo 45 °C• Intenzivní 70 °C• Rychlý plus 60 °C• Opláchnutí a čekání

Displej:
• LCD displej

Technologie:
• ComfortLift – zajistí pohodlné vkládání a vykládání nádobí bez ohýbání• RealLife – nabízí XXL prostor s 10 litry objemu navíc pro velké množství 

nádobí a objemné nádoby• AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným 
prouděním vzduchu

Funkce:
• TimeManager – zkrátí dobu mytí• MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem• XtraDry – zajistí intenzivní sušení• AutoOff – automatické vypnutí• odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:
• termoefektivní systém• Sensorcontrol• systém Waterstop• vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky• indikátor doplnění soli• horní sprchovací rameno• horní koš s funkcí FlexiLift• výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný• horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty 

SoftSpikes, 6 příchytek na sklenice na víno SoftGrip, sklopné poličky na 
šálky, špičkové výsuvy, nerezová rukojeť Electrolux• dolní koš: 4 sklopné držáky na talíře ComfortLift®, nerezová rukojeť• vyjímatelná příborová zásuvka s nerezovou rukojetí, držák na nože,  
špičkové výsuvy• instalace dveří – spřažené

Barva ovládacího panelu: nerez

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

PNC: 911 438 326

Cena: 32 929 Kč | 1 234 EUR

ESL7845RA

+++A 13

LED

ESL7740RO

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 10,2
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 7/5

Druhy programů: 
• AutoFlex 45–70 °C• Eco 50 °C• FlexiWash• Péče o sklo 45 °C• Intenzivní 70 °C• Rychlý plus 60 °C• Opláchnutí a čekání

Displej:
• panel s 3místným displejem

Technologie:
• ComfortLift – zajistí pohodlné vkládání a vykládání nádobí bez ohýbání• RealLife – nabízí XXL prostor s 10 litry objemu navíc pro velké množství 

nádobí a objemné nádoby• AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným 
prouděním vzduchu

Funkce:
• TimeManager – zkrátí dobu mytí• MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem• XtraDry – zajistí intenzivní sušení• AutoOff – automatické vypnutí• odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:
• termoefektivní systém• Sensorcontrol• systém Waterstop• vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky• indikátor doplnění soli• horní sprchovací rameno• horní koš s funkcí FlexiLift• výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný• horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty 

SoftSpikes, 6 příchytek na sklenice na víno SoftGrip, sklopné poličky na 
šálky, nerezová rukojeť Electrolux• dolní koš: 4 sklopné držáky na talíře ComfortLift®, nerezová rukojeť• vyjímatelná příborová zásuvka s nerezovou rukojetí, držák na nože• instalace dveří – spřažené

Barva ovládacího panelu: nerez

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

PNC: 911 437 335

Cena: 31 753 Kč | 1165 EUR

ESL7740RO

+++A 13

LED

ZVEDNĚTE KOŠ UVOLNĚTE KOŠ SPUSŤTE KOŠ
Dolní koš se hladce zvedne 
do komfortnejší polohy.

Nadzvedněte a přidržte 
páčku,aby se koš jemně uvolnil.

Koš lehce stlačte
směrem dolů.

1 2 3

ComfortLift®

Pozvedněte svá 
očekávání
ComfortLift® je první myčkou nádobí 
na světě, která do kuchyně vnáší nebývalé pohodlí. Její kouzlo 
tkví v jedinečném inovativním ergonomickém mechanismu, 
který zajišťuje pozvednutí spodního koše myčky, aby vám 
maximálně usnadnil její plnění i vyklízení. Myčka ComfortLift® 
nejenže zajistí pohodlnější manipulaci s nádobím, ale díky 
elegantnímu provedení se navíc stane ozdobou vaší kuchyně.

Myčky nádobí plně integrované 60 cm – Electrolux – 127



ESL7540RO

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

Energetická třída: A++
Spotřeba vody (l): 10,2
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 7/5

Druhy programů: 
• AutoFlex 45–70 °C• Eco 50 °C• FlexiWash• Péče o sklo 45 °C• Intenzivní 70 °C• Rychlý plus 60 °C• Opláchnutí a čekání

Displej:
• panel s 3místným displejem

Technologie:
• ComfortLift – zajistí pohodlné vkládání a vykládání nádobí bez ohýbání• RealLife – nabízí XXL prostor s 10 litry objemu navíc pro velké množství 

nádobí a objemné nádoby• AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným 
prouděním vzduchu

Funkce:
• TimeManager – zkrátí dobu mytí• MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem• XtraDry – zajistí intenzivní sušení• AutoOff – automatické vypnutí• odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:
• termoefektivní systém• Sensorcontrol• systém Waterstop• vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky• indikátor doplnění soli• horní sprchovací rameno• horní koš s funkcí FlexiLift• výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný• horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty 

SoftSpikes, 6 příchytek na sklenice na víno SoftGrip, sklopné poličky na 
šálky, nerezová rukojeť Electrolux• dolní koš: 4 sklopné držáky na talíře ComfortLift®, nerezová rukojeť• vyjímatelná příborová zásuvka s nerezovou rukojetí• instalace dveří – spřažené

Barva ovládacího panelu: nerez

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

PNC: 911 434 427

Cena: 29 400 Kč | 1 105 EUR

ESL7540RO

++A 13

ESL8825RA

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 39

Počet programů/teplot: 7/5

Druhy programů: 
• AutoFlex 45–70 °C• Eco 50 °C• FlexiWash• Péče o sklo 45 °C• Intenzivní 70 °C• Rychlý plus 60 °C• Opláchnutí a čekání

Displej:
• LCD displej

Technologie:
• RealLife – nabízí XXL prostor s 10 litry objemu navíc pro velké množství 

nádobí a objemné nádoby • AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným 
prouděním vzduchu

 
Funkce:
• TimeManager – zkrátí dobu mytí• MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem• XtraDry – zajistí intenzivní sušení• AutoOff – automatické vypnutí• odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:
• termoefektivní systém• Sensorcontrol• systém Waterstop• vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky• indikátor doplnění soli• horní sprchovací rameno• horní koš s funkcí FlexiLift• výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný• horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty 

SoftSpikes, 6 příchytek na sklenice na víno SoftGrip, sklopné poličky na 
šálky, špičkové výsuvy, nerezová rukojeť Electrolux• dolní koš: 6 sklopných držáků na talíře, sklopné poličky na šálky  
se 6 příchytkami na sklenice na víno, nerezová rukojeť• vyjímatelná příborová zásuvka s nerezovou rukojetí, držák na nože,  
špičkové výsuvy• instalace dveří – spřažené• instalace myčky ve vyšší poloze

Barva ovládacího panelu: nerez

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

PNC: 911 438 320

Cena: 25 871 Kč | 964 EUR

ESL8825RA

+++A 15

LED

ESL8820RA

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 39

Počet programů/teplot: 7/5

Druhy programů: 
• AutoFlex 45–70 °C• Eco 50 °C• FlexiWash• Péče o sklo 45 °C• Intenzivní 70 °C• Rychlý plus 60 °C• Opláchnutí a čekání

Displej:
• LCD displej

Technologie:
• RealLife – nabízí XXL prostor s 10 litry objemu navíc pro velké množství 

nádobí a objemné nádoby• AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným 
prouděním vzduchu

 
Funkce:
• TimeManager – zkrátí dobu mytí• MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem• XtraDry – zajistí intenzivní sušení• AutoOff – automatické vypnutí• odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:
• termoefektivní systém• Sensorcontrol• systém Waterstop• vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky• indikátor doplnění soli• horní sprchovací rameno• horní koš s funkcí FlexiLift• výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný• horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty 

SoftSpikes, 6 příchytek na sklenice na víno SoftGrip, sklopné poličky na 
šálky, nerezová rukojeť Electrolux• dolní koš: 6 sklopných držáků na talíře, sklopné poličky na šálky se 6 
příchytkami na sklenice na víno, nerezová rukojeť• vyjímatelná příborová zásuvka s nerezovou rukojetí, držák na nože• instalace dveří – spřažené• instalace myčky ve vyšší poloze

Barva ovládacího panelu: nerez

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

PNC: 911 438 319

Cena: 24 694 Kč | 916 EUR

ESL8820RA

+++A 15

LED

ESL8350RO

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

Energetická třída: A++
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 6/5

Druhy programů: 
• AutoFlex 45–70 °C• Eco 50 °C• FlexiWash• Péče o sklo 45 °C• Intenzivní 70 °C• Rychlý plus 60 °C

 
Displej:
• panel s 3místným displejem

Technologie:
• RealLife – nabízí XXL prostor s 10 litry objemu navíc pro velké množství 

nádobí a objemné nádoby• AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným 
prouděním vzduchu

 
Funkce:
• TimeManager – zkrátí dobu mytí• MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem• XtraDry – zajistí intenzivní sušení• AutoOff – automatické vypnutí• odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:
• termoefektivní systém• Sensorcontrol• systém Waterstop• vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky• indikátor doplnění soli• horní sprchovací rameno• horní koš s funkcí FlexiLift• výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný• horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty 

SoftSpikes, 6 příchytek na sklenice na víno SoftGrip, sklopné poličky na 
šálky, plastová rukojeť Electrolux• dolní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť• vyjímatelná příborová zásuvka s plastovou rukojetí• instalace dveří – spřažené

Barva ovládacího panelu: šedá

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

PNC: 911 436 349

Cena: 21 165 Kč | 787 EUR

ESL8350RO

++A 15

128 – Electrolux – Myčky nádobí plně integrované 60 cm Myčky nádobí plně integrované 60 cm – Electrolux – 129



ESL8550RA

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

Energetická třída: A++
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 6/5

Druhy programů: 
• AutoFlex 45–70 °C• Eco 50 °C• FlexiWash• Péče o sklo 45 °C• Intenzivní 70 °C• Rychlý plus 60 °C

 
Displej:
• panel s 3místným displejem

Technologie:
• RealLife – nabízí XXL prostor s 10 litry objemu navíc pro velké množství 

nádobí a objemné nádoby• AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným 
prouděním vzduchu

Funkce:
• TimeManager – zkrátí dobu mytí• MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem• XtraDry – zajistí intenzivní sušení• AutoOff – automatické vypnutí• odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:
• termoefektivní systém• Sensorcontrol• systém Waterstop• vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky• indikátor doplnění soli• horní sprchovací rameno• horní koš s funkcí FlexiLift• výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný• horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty 

SoftSpikes, 6 příchytek na sklenice na víno SoftGrip, sklopné poličky na 
šálky, plastová rukojeť Electrolux• dolní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť• vyjímatelná příborová zásuvka s plastovou rukojetí• instalace dveří – spřažené

Barva ovládacího panelu: nerez

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

PNC: 911 434 459

Cena: 19 988 Kč | 740 EUR

ESL8550RA

++A 15

ESL8523RO

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 7/5

Druhy programů: 
• AutoFlex 45–70 °C• Eco 50 °C• FlexiWash• Péče o sklo 45 °C• Intenzivní 70 °C• Rychlý plus 60 °C• Opláchnutí a čekání

Displej:
• panel s 3místným displejem

Technologie:
• RealLife – nabízí XXL prostor s 10 litry objemu navíc pro velké množství 

nádobí a objemné nádoby• AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným 
prouděním vzduchu

Funkce:
• TimeManager – zkrátí dobu mytí• MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem• XtraDry – zajistí intenzivní sušení• AutoOff – automatické vypnutí• odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:
• termoefektivní systém• Sensorcontrol• systém Waterstop• vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky• indikátor doplnění soli• horní sprchovací rameno• horní koš s funkcí FlexiLift• výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný• horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty 

SoftSpikes, 6 příchytek na sklenice na víno SoftGrip, sklopné poličky na 
šálky, plastová rukojeť Electrolux• dolní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť• vyjímatelná příborová zásuvka s plastovou rukojetí• instalace dveří – spřažené• instalace myčky ve vyšší poloze

Barva ovládacího panelu: nerez

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

PNC: 911 434 393

Cena: 19 988 Kč | 740 EUR

ESL8523RO

+++A 15

LED

ESL7325RO

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 10,2
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 6/5

Druhy programů: 
• AutoFlex 45–70 °C• Eco 50 °C• FlexiWash• Intenzivní 70 °C• Rychlý plus 60 °C• Opláchnutí a čekání

 
Displej:
• panel s 3místným displejem

Technologie:
• RealLife – nabízí XXL prostor s 10 litry objemu navíc pro velké množství 

nádobí a objemné nádoby• AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným 
prouděním vzduchu

Funkce:
• TimeManager – zkrátí dobu mytí• MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem• XtraDry – zajistí intenzivní sušení• AutoOff – automatické vypnutí• odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:
• termoefektivní systém• Sensorcontrol• systém Waterstop• vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky• indikátor doplnění soli• horní sprchovací rameno• horní koš s funkcí FlexiLift• výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný• horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty 

SoftSpikes, 6 příchytek na sklenice na víno SoftGrip, sklopné poličky na 
šálky, plastová rukojeť Electrolux• dolní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť• příborový košík• instalace dveří – spřažené• instalace myčky ve vyšší poloze

Barva ovládacího panelu: šedá

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

PNC: 911 436 335

Cena: 18 812 Kč | 705 EUR

+++A 13

ESL8356RO

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 6/5

Druhy programů: 
• AutoFlex 45–70 °C• Eco 50 °C• FlexiWash• Péče o sklo 45 °C• Intenzivní 70 °C• Rychlý plus 60 °C

 
Displej:
• panel s 3místným displejem

Technologie:
• RealLife – nabízí XXL prostor s 10 litry objemu navíc pro velké množství 

nádobí a objemné nádoby• AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným 
prouděním vzduchu

Funkce:
• TimeManager – zkrátí dobu mytí• MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem• XtraDry – zajistí intenzivní sušení• AutoOff – automatické vypnutí• odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:
• termoefektivní systém• Sensorcontrol• systém Waterstop• vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky• indikátor doplnění soli• horní sprchovací rameno• horní koš s funkcí FlexiLift• výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný• horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty 

SoftSpikes, 6 příchytek na sklenice na víno SoftGrip, sklopné poličky na 
šálky, plastová rukojeť Electrolux• dolní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť• vyjímatelná příborová zásuvka s plastovou rukojetí• instalace dveří – spřažené

Barva ovládacího panelu: šedá

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

PNC: 911 436 357

Cena: 18 812 Kč | 693 EUR

+++A 15

130 – Electrolux – Myčky nádobí plně integrované 60 cm Myčky nádobí plně integrované 60 cm – Electrolux – 131



ESL5355LO

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 6/4

Druhy programů: 
• AutoFlex 45–70 °C • Eco 50 °C• Péče o sklo 45 °C• Intenzivní 70 °C• Rychlý plus 60 °C• Opláchnutí a čekání

Displej:
• panel s 3místným displejem

Technologie:
• AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným 

prouděním vzduchu

 
 
Funkce:
• TimeManager – zkrátí dobu mytí• XtraDry – zajistí intenzivní sušení• AutoOff – automatické vypnutí• odložený start o 1 až 24 hodin
 
 

Vybavení:
• termoefektivní systém• Sensorcontrol• systém Waterstop• vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky• indikátor doplnění soli• horní koš s funkcí FlexiLift• výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný• horní koš: 2 měkké hroty SoftSpikes, sklopné poličky na šálky,  

plastová rukojeť• dolní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť• příborový košík• instalace dveří – spřažené

Barva ovládacího panelu: šedá

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

PNC: 911 536 167

Cena: 16 459 Kč  | 611 EUR

ESL5355LO

+++A 13

ESL8345RO

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

Energetická třída: A++
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 46

Počet programů/teplot: 6/5

Druhy programů: 
• AutoFlex 45–70 °C• Eco 50 °C• FlexiWash• Péče o sklo 45 °C• Intenzivní 70 °C• Rychlý plus 60 °C

Displej:
• panel s 3místným displejem

Technologie:
• RealLife – nabízí XXL prostor s 10 litry objemu navíc pro velké množství 

nádobí a objemné nádoby• AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným 
prouděním vzduchu

Funkce:
• TimeManager – zkrátí dobu mytí• MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem• XtraDry – zajistí intenzivní sušení• AutoOff – automatické vypnutí• odložený start o 1 až 24 hodin
 

Vybavení:
• termoefektivní systém• Sensorcontrol• systém Waterstop• vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky• indikátor doplnění soli• horní sprchovací rameno• horní koš s funkcí FlexiLift• výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný• horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty 

SoftSpikes, 6 příchytek na sklenice na víno SoftGrip, sklopné poličky na 
šálky, plastová rukojeť Electrolux• dolní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť• vyjímatelná příborová zásuvka s plastovou rukojetí• instalace dveří – spřažené

Barva ovládacího panelu: šedá

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

PNC: 911 436 351

Cena: 17 635 Kč | 646 EUR

ESL8345RO

++A 15

ESL5360LA

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 6/4

Druhy programů: 
• AutoFlex 45–70 °C • Eco 50 °C• Péče o sklo 45 °C• Intenzivní 70 °C• Rychlý plus 60 °C• Opláchnutí a čekání

Displej:
• panel s 3místným displejem

Technologie:
• AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným 

prouděním vzduchu

 
 
Funkce:
• TimeManager – zkrátí dobu mytí• XtraDry – zajistí intenzivní sušení• AutoOff – automatické vypnutí• odložený start o 1 až 24 hodin

 

Vybavení:
• termoefektivní systém• Sensorcontrol• systém Waterstop• vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky• indikátor doplnění soli• horní koš s funkcí FlexiLift• výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný• horní koš: 2 měkké hroty SoftSpikes, sklopné poličky na šálky,  

plastová rukojeť• dolní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť• příborový košík• instalace dveří – spřažené

Barva ovládacího panelu: šedá

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

PNC: 911 536 178

Cena: 16 459 Kč | 611 EUR

ESL5360LA

+++A 13

ESL7345RO

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

Energetická třída: A++
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 46

Počet programů/teplot: 6/5

Druhy programů: 
• AutoFlex 45–70 °C• Eco 50 °C• FlexiWash• Péče o sklo 45 °C• Intenzivní 70 °C• Rychlý plus 60 °C

Displej:
• panel s 3místným displejem

Technologie:
• RealLife – nabízí XXL prostor s 10 litry objemu navíc pro velké množství 

nádobí a objemné nádoby• AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným 
prouděním vzduchu

Funkce:
• TimeManager – zkrátí dobu mytí• MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem• XtraDry – zajistí intenzivní sušení• AutoOff – automatické vypnutí• odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:
• termoefektivní systém• Sensorcontrol• systém Waterstop• vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky• indikátor doplnění soli• horní sprchovací rameno• horní koš s funkcí FlexiLift• výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný• horní koš: 12 příchytek na sklenice na víno SoftGrip, 2 sklopné držáky,  

2 sklopné hroty pro sklenice, 4 měkké hroty SoftSpikes, sklopné poličky 
na šálky, plastová rukojeť Electrolux• dolní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť• příborový košík• instalace dveří – spřažené

Barva ovládacího panelu: šedá

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

PNC: 911 436 353

Cena: 16 459 Kč | 611 EUR

ESL7345RO

++A 13

132 – Electrolux – Myčky nádobí plně integrované 60 cm Myčky nádobí plně integrované 60 cm – Electrolux – 133



ESL5322LO

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

Energetická třída: A+
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 47

Počet programů/teplot: 5/4

Druhy programů: 
• AutoFlex 45–70 °C • Eco 50 °C• Intenzivní 70 °C• Rychlý plus 60 °C• Opláchnutí a čekání

 
Displej:
• panel s textem a symboly

Technologie:
• AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným 

prouděním vzduchu

 
 
Funkce:
• XtraDry – zajistí intenzivní sušení• AutoOff – automatické vypnutí• odložený start o 1 až 24 hodin
 

Vybavení:
• termoefektivní systém• Sensorcontrol• systém Waterstop• vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky• indikátor doplnění soli• horní koš s funkcí FlexiLift• výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný• horní koš: sklopné poličky na šálky• dolní koš: 2 sklopné držáky na talíře• příborový košík• instalace dveří – spřažené

Barva ovládacího panelu: šedá

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

PNC: 911 536 340

Cena: 11 753 Kč | 434 EUR

ESL5322LO

+A 13

134 – Electrolux – Myčky nádobí plně integrované 60 cm



ESI5543LAK

VESTAVNÁ MYČKA S PANELEM 60 CM

Energetická třída: A++
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 6/4

Druhy programů: 
• AutoFlex 45–70 °C• Eco 50 °C• Péče o sklo 45 °C• Intenzivní 70 °C• Rychlý plus 60 °C• Opláchnutí a čekání

Displej:
• panel s textem a symboly

Technologie:
• AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným 

prouděním vzduchu

 
 
 
Funkce:
• TimeManager – zkrátí dobu mytí• MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem• XtraDry – zajistí intenzivní sušení• AutoOff – automatické vypnutí• odložený start o 1 až 24 hodin

 
Vybavení:
• termoefektivní systém• Sensorcontrol• systém Waterstop• vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky• indikátor doplnění soli• horní koš s funkcí FlexiLift• výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný• horní koš: 2 měkké hroty SoftSpikes, sklopné poličky na šálky,  

plastová rukojeť• dolní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť• příborový košík• instalace dveří – dvojitý pant

Barva ovládacího panelu: černá

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 575

PNC: 911 526 285

Cena: 14 106 Kč | 528 EUR

++A 13

ESI8730RAX

VESTAVNÁ MYČKA S PANELEM 60 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 6/5

Druhy programů: 
• AutoFlex 45–70 °C• Eco 50 °C• FlexiWash• Péče o sklo 45 °C • Intenzivní 70 °C• Rychlý plus 60 °C

Displej:
• panel s 3místným displejem

Technologie:
• RealLife – nabízí XXL prostor s 10 litry objemu navíc pro velké množství 

nádobí a objemné nádoby• AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným 
prouděním vzduchu

 
 
Funkce:
• TimeManager – zkrátí dobu mytí• MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem• XtraDry – zajistí intenzivní sušení• HygienePlus – zajistí dezinfekci nádobí• AutoOff – automatické vypnutí• odložený start o 1 až 24 hodin
 
Vybavení:
• termoefektivní systém• Sensorcontrol• systém Waterstop• vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky• indikátor doplnění soli• horní sprchovací rameno• horní koš s funkcí FlexiLift• výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný• horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty 

SoftSpikes, 6 příchytek na sklenice na víno SoftGrip, sklopné poličky na 
šálky, nerezová rukojeť Electrolux• dolní koš: 4 sklopné držáky na talíře, nerezová rukojeť• vyjímatelná příborová zásuvka s nerezovou rukojetí, držák na nože• instalace dveří – dvojitý pant• instalace myčky ve vyšší poloze

Barva ovládacího panelu: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 575

PNC: 911 427 319

Cena: 23 518 Kč | 881 EUR

ESI8730RAX

+++A 15

LED

ESI8550ROX

VESTAVNÁ MYČKA S PANELEM 60 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 6/5

Druhy programů: 
• AutoFlex 45°-70°• Eco 50 °C• FlexiWash• Péče o sklo 45 °C• Intenzivní 70 °C• Rychlý plus 60 °C

Displej:
• panel s 3místným displejem

Technologie:
• RealLife – nabízí XXL prostor s 10 litry objemu navíc pro velké množství 

nádobí a objemné nádoby• AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným 
prouděním vzduchu

 
 
Funkce:
• TimeManager – zkrátí dobu mytí• MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem• XtraDry – zajistí intenzivní sušení• AutoOff – automatické vypnutí• odložený start o 1 až 24 hodin

 
Vybavení:
• termoefektivní systém• Sensorcontrol• systém Waterstop• vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky• indikátor doplnění soli• horní sprchovací rameno• horní koš s funkcí FlexiLift• výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný• horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty 

SoftSpikes, 6 příchytek na sklenice na víno SoftGrip, sklopné poličky na 
šálky, plastová rukojeť Electrolux• dolní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť• vyjímatelná příborová zásuvka s plastovou rukojetí• instalace dveří – dvojitý pant• instalace myčky ve vyšší poloze

Barva ovládacího panelu: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 575

PNC: 911 426 361

Cena: 19 988 Kč | 740 EUR

+++A 15

ESI5545LOX

VESTAVNÁ MYČKA S PANELEM 60 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 46

Počet programů/teplot: 6/4

Druhy programů: 
• AutoFlex 45°-70°• Eco 50° • Péče o sklo 45 °C• Intenzivní 70 °C• Rychlý plus 60 °C• Opláchnutí a čekání

Displej:
• panel s 3místným displejem

Technologie:
• AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným 

prouděním vzduchu
 
 
 
 
Funkce:
• TimeManager – zkrátí dobu mytí• MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem• XtraDry – zajistí intenzivní sušení• AutoOff – automatické vypnutí• odložený start o 1 až 24 hodin

 
Vybavení:
• termoefektivní systém• Sensorcontrol• systém Waterstop• vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky• indikátor doplnění soli• horní koš s funkcí FlexiLift• výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný• horní koš: sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť• dolní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť• příborový košík• instalace dveří – dvojitý pant

Barva ovládacího panelu: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 575

PNC: 911 526 162

Cena: 15 282 Kč | 564 EUR

+++A 13

136 – Electrolux – Myčky nádobí s panelem 60 cm Myčky nádobí s panelem 60 cm – Electrolux – 137



ESI5550LOX 

VESTAVNÁ MYČKA S PANELEM 60 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 6/4

Druhy programů: 
• AutoFlex 45°-70° • Eco 50°• AutoFlex 45°-70°• Intenzivní 70 °C• Rychlý plus 60 °C• Opláchnutí a čekání

Displej:
• panel s 3místným displejem

Technologie:
• AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným 

prouděním vzduchu
 
 
Funkce:
• TimeManager – zkrátí dobu mytí• MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem• XtraDry – zajistí intenzivní sušení• AutoOff – automatické vypnutí• odložený start o 1 až 24 hodin

 
Vybavení:
• termoefektivní systém• Sensorcontrol• systém Waterstop• vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky• indikátor doplnění soli• horní koš s funkcí FlexiLift• výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný• horní koš: 2 měkké hroty SoftSpikes, sklopné poličky na šálky,  

plastová rukojeť• dolní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť• příborový košík• instalace dveří – dvojitý pant

Barva ovládacího panelu: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 575

PNC: 911 526 163

Cena: 14 106 Kč | 516 EUR

+++A 13

ESI5525LAX

VESTAVNÁ MYČKA S PANELEM 60 CM

Energetická třída: A++
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 47

Počet programů/teplot: 6/4

Druhy programů: 
• AutoFlex 45–70 °C• Eco 50 °C• Péče o sklo 45 °C• Intenzivní 70 °C• Rychlý plus 60 °C• Opláchnutí a čekání

Displej:
• panel se symboly

Technologie:
• AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným 

prouděním vzduchu
 
 
Funkce:
• TimeManager – zkrátí dobu mytí• MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem• XtraDry – zajistí intenzivní sušení• AutoOff – automatické vypnutí• odložený start o 1 až 24 hodin
 
 
Vybavení:
• termoefektivní systém• Sensorcontrol• systém Waterstop• vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky• indikátor doplnění soli• horní koš s funkcí FlexiLift• výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný• horní koš: 2 měkké hroty SoftSpikes, sklopné poličky na šálky,  

plastová rukojeť• dolní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť• příborový košík• instalace dveří – dvojitý pant

Barva ovládacího panelu: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 575

PNC: 911 526 286

Cena: 14 106 Kč | 528 EUR

ESI5525LAX

++A 13

ESI5205LOX

VESTAVNÁ MYČKA S PANELEM 60 CM

Energetická třída: A+
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 49

Počet programů/teplot: 5/4

Druhy programů: 
• Eco 50° • Intenzivní 70°C• Normální 65°C • Rychlý plus 60 °C• Opláchnutí a čekání

 
 
 
 
Technologie:
• AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným 

prouděním vzduchu
 
 
Funkce:
• odložený start až o 3 hodiny

 

Vybavení:
• termoefektivní systém• Sensorcontrol• systém Waterstop• indikátor doplnění soli• výškově nastavitelný horní koš• horní koš: sklopné poličky na šálky• dolní koš: pevné držáky na talíře• příborový košík• instalace dveří – dvojitý pant

Barva ovládacího panelu: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 575

PNC: 911 529 210

Cena: 10 576 Kč | 399 EUR

+A 13

Výjimečná péče o sklo
Dejte sbohem ručnímu mytí citlivých 
skleniček. Naše šikovné měkké 
příchytky SoftGrip na poháry 
na víno přidržují choulostivé 
kousky jemně, ale pevně na svém 
místě během celého cyklu.

Měkké hroty SoftSpikes® 
 zajišťují stabilní polohu sklenic 
a přispívají k vynikající péči 
o sklo. Perfektně se doplňují 
s měkkými příchytkami SoftGrip.

138 – Electrolux – Myčky nádobí s panelem 60 cm



ESL4581RO

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM

Energetická třída: A++
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 45

Počet programů/teplot: 6/4

Druhy programů: 
• AutoFlex 45–70 °C• Eco 50 °C• FlexiWash• Intenzivní 70 °C• Rychlý plus 60 °C• Opláchnutí a čekání

 
Displej:
• panel s 3místným displejem

Technologie:
• RealLife – velký prostor, který pojme talíře o velikosti až 33 cm• AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným 

prouděním vzduchu

Funkce:
• TimeManager – zkrátí dobu mytí• MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem• XtraDry – zajistí intenzivní sušení• AutoOff – automatické vypnutí• odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:
• termoefektivní systém• Sensorcontrol• systém Waterstop• vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky• indikátor doplnění soli• horní sprchovací tryska• horní koš s funkcí FlexiLift• výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný• horní koš: 2 měkké hroty SoftSpikes, sklopné poličky na šálky, drátěná 

rukojeť• dolní koš: 2 sklopné držáky na talíře• příborový košík• instalace dveří – spřažené

Barva ovládacího panelu: nerez

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

PNC: 911 074 042

Cena: 15 282 Kč | 564 EUR

ESL4581RO

++A 9

ESL4655RA

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů: 
• AutoFlex 45–70 °C • Eco 50 °C• FlexiWash• Péče o sklo 45 °C• Intenzivní 70 °C• Rychlý plus 60 °C• Opláchnutí a čekání

Displej:
• panel s 3místným displejem

Technologie:
• RealLife – velký prostor, který pojme talíře o velikosti až 33 cm• AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným 

prouděním vzduchu

Funkce:
• TimeManager – zkrátí dobu mytí• MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem• XtraDry – zajistí intenzivní sušení• AutoOff – automatické vypnutí• odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:
• termoefektivní systém• Sensorcontrol• systém Waterstop• vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky• indikátor doplnění soli• horní sprchovací tryska• horní koš s funkcí FlexiLift• výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný• horní koš: 2 měkké hroty SoftSpikes, sklopné poličky na šálky, drátěná 

rukojeť• dolní koš: 2 sklopné držáky na talíře• příborový košík• instalace dveří – spřažené

Barva ovládacího panelu: nerez

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

PNC: 911 077 004

Cena: 17 635 Kč | 658 EUR

ESL4655RA

+++A 9

LED

ESL4582RA

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM

Energetická třída: A++
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 45

Počet programů/teplot: 6/4

Druhy programů: 
• AutoFlex 45–70 °C • Eco 50 °C• FlexiWash• Intenzivní 70 °C• Rychlý plus 60 °C• Opláchnutí a čekání

 
Displej:
• panel s 3místným displejem

Technologie:
• RealLife – velký prostor, který pojme talíře o velikosti až 33 cm• AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným 

prouděním vzduchu

Funkce:
• TimeManager – zkrátí dobu mytí• MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem• XtraDry – zajistí intenzivní sušení• AutoOff – automatické vypnutí• odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:
• termoefektivní systém• Sensorcontrol• systém Waterstop• vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky• indikátor doplnění soli• horní sprchovací tryska• horní koš s funkcí FlexiLift• výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný• horní koš: 2 měkké hroty SoftSpikes, sklopné poličky na šálky, drátěná 

rukojeť• dolní koš: 2 sklopné držáky na talíře• příborový košík• instalace dveří – spřažené

Barva ovládacího panelu: nerez

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

PNC: 911 074 047

Cena: 15 282 Kč | 564 EUR

ESL4582RA

++A 9

LED

ESL4510LO

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM

Energetická třída: A+
Spotřeba vody (l): 9,5
Hlučnost (dB): 47

Počet programů/teplot: 5/4

Druhy programů: 
• AutoFlex 45–70 °C • Eco 50 °C• Intenzivní 70 °C• Rychlý plus 60 °C• Opláchnutí a čekání

 
 
Displej:
• panel s textem a symboly

Technologie:
• AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným 

prouděním vzduchu
 
 
Funkce:
• TimeManager – zkrátí dobu mytí• MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem• XtraDry – zajistí intenzivní sušení• AutoOff – automatické vypnutí• odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:
• termoefektivní systém• Sensorcontrol• systém Waterstop• vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky• indikátor doplnění soli• horní koš s funkcí FlexiLift• výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný• horní koš: sklopné poličky na šálky• dolní koš: 2 sklopné držáky na talíře• příborový košík• instalace dveří – spřažené

Barva ovládacího panelu: šedá

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

PNC: 911 536 338

Cena: 12 341 Kč | 469 EUR

ESL4510LO

+A 9

140 – Electrolux – Myčky nádobí plně integrované 45 cm Myčky nádobí plně integrované 45 cm – Electrolux – 141



ESI4621LOX

VESTAVNÁ MYČKA S PANELEM 45 CM

Energetická třída: A++
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 6/4

Druhy programů: 
• AutoFlex 45–70 °C • Eco 50 °C• FlexiWash• Péče o sklo 45 °C• Intenzivní 70 °C• Rychlý plus 60 °C
 
Displej:
• panel se symboly

Technologie:
• RealLife – velký prostor, který pojme talíře o velikosti až 33 cm• AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným 

prouděním vzduchu
 

Vybavení:
• termoefektivní systém• Sensorcontrol• systém Waterstop• vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky• indikátor doplnění soli• horní sprchovací tryska• horní koš s funkcí FlexiLift• výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný• horní koš: 2 měkké hroty SoftSpikes, sklopné poličky na šálky• dolní koš: 2 sklopné držáky na talíře• příborový košík• instalace dveří – dvojitý pant

Barva ovládacího panelu: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 446 x 570

PNC: 911 066 020

Cena: 16 459 Kč | 611 EUR

ESI4621LOX

++A 9

ESL4201LO

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM

Energetická třída: A+
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 51

Počet programů/teplot: 5/3

Druhy programů: 
• Eco 50 °C• Intenzivní 70 °C• Normální 65 °C• Rychlý plus 60 °C• Opláchnutí a čekání
 
 
Displej:
• panel s textem a symboly

Technologie:
• AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným 

prouděním vzduchu
 

 
Vybavení:
• termoefektivní systém• Sensorcontrol• systém Waterstop• indikátor doplnění soli• výškově nastavitelný horní koš• horní koš: sklopné poličky na šálky• dolní koš: pevné držáky na talíře• příborový košík• instalace dveří – spřažené

Barva ovládacího panelu: šedá

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

PNC: 911 079 030

Cena: 11 518 Kč | 434 EUR

ESL4201LO

+A 9

ESI4501LOX

VESTAVNÁ MYČKA S PANELEM 45 CM

Energetická třída: A+
Spotřeba vody (l): 9,5
Hlučnost (dB): 47

Počet programů/teplot: 6/4

Druhy programů: 
• AutoFlex 45–70 °C• Eco 50 °C• Péče o sklo 45 °C• Intenzivní 70 °C• Rychlý plus 60 °C• Opláchnutí a čekání
 
Displej:
• panel s textem a symboly

Technologie:
• AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným 

prouděním vzduchu
 
 

Vybavení:
• termoefektivní systém• Sensorcontrol• systém Waterstop• vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky• indikátor doplnění soli• horní koš s funkcí FlexiLift• výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný• horní koš: sklopné poličky na šálky, drátěná rukojeť• dolní koš: 2 sklopné držáky na talíře, drátěná rukojeť• příborový košík• instalace dveří – dvojitý pant

Barva ovládacího panelu: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 446 x 576

PNC: 911 066 021

Cena: 14 106 Kč | 528 EUR

ESI4501LOX

+A 9

ESI4201LOX

VESTAVNÁ MYČKA S PANELEM 45 CM

Energetická třída: A+
Spotřeba vody (l): 9,5
Hlučnost (dB): 49

Počet programů/teplot: 5/3

Druhy programů: 
• Eco 50 °C• Intenzivní 70 °C• Normální 65 °C• Rychlý plus 60 °C• Opláchnutí a čekání
 
 
Displej:
• panel se symboly

Technologie:
• AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným 

prouděním vzduchu

Funkce:
• odložený start až o 3 hodiny
 
Vybavení:
• termoefektivní systém• Sensorcontrol• systém Waterstop• indikátor doplnění soli• výškově nastavitelný horní koš• horní koš: sklopné poličky na šálky• dolní koš: pevné držáky na talíře• příborový košík• instalace dveří – dvojitý pant

Barva ovládacího panelu: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 446 x 576

PNC: 911 069 011

Cena: 11 753 Kč | 434 EUR

ESI4201LOX

+A 9
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Praní a sušení
Skvělý výsledek 
zas a znovu



MULTIFUNKČNÍ TROUBAPRAČKA SE SUŠIČKOU PRO PLNĚ INTEGROVANOU INSTALACI

Maximální náplň praní (kg): 7
Maximální náplň sušení (kg): 4
Maximální rychlost odstřeďování (ot./min): 1400

Druhy programů: 
vyp./zap., bavlna, bavlna s předpírkou, syntetické, jemné, syntetika 
snadné žehlení, odstřeďování, vypouštění, máchání, hedvábí 30,  
ruční praní, vlna, bavlna ekonomický, syntetika suché do skříně,  
bavlna suché do skříně 

Funkce:
• funkce TimeManager® pro nastavení trvání cyklu• funkce Odložený start až o 20 hodin• speciální programy pro ruční praní, vlnu a hedvábí
 
Vybavení:
• kondenzační sušička: vlhkost kondenzuje do nádrže  

a není třeba řešit odvětrání par• LCD displej• protipěnový systém• 4 nastavitelné nožičky• ochrana proti vytopení• kontrola vyvažování náplně v bubnu
 
Hlučnost při praní dB(A): 56
Hlučnost při sušení dB(A): 62 
Hlučnost odstřeďování dB(A): 74

Barva: bílá

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

PNC: 914 606 064

Cena: 18 990 Kč | 689 EUR

EWX147410W

C 7
KG

LCD

MULTIFUNKČNÍ TROUBAPRAČKA PRO PLNĚ INTEGROVANOU INSTALACI

Maximální náplň praní (kg): 7
Maximální náplň sušení (kg): 4
Maximální rychlost odstřeďování (ot./min): 1400

Druhy programů: 
vyp./zap., bavlna, bavlna s předpírkou, syntetika, 
syntetika s předpírkou, jemné, odstřeďování,  
vypouštění, máchání, mix, hedvábí, ruční praní, vlna,  
bavlna – ekonomický s předpírkou, bavlna – ekonomický 

Funkce:
• funkce TimeManager® pro nastavení trvání cyklu• funkce Odložený start až o 20 hodin• speciální programy pro ruční praní, vlnu a hedvábí
 
Vybavení:
• LCD displej• velký plnicí otvor• protipěnový systém• dětský bezpečnostní zámek• 4 nastavitelné nožičky• napouštěcí hadice s ochranou AquaControl• kontrola vyvažování náplně v bubnu• technologie Fuzzy Logic reaguje na množství náplně
 
Hlučnost při praní dB(A): 56 
Hlučnost odstřeďování dB(A): 74

Barva: bílá

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

PNC: 914 528 133

Cena: 13 490 Kč | 499 EUR

EWG147410W

++A 7
KG

LCD

MULTIFUNKČNÍ TROUBAPRAČKA PRO PLNĚ INTEGROVANOU INSTALACI

Maximální náplň praní (kg): 7
Maximální náplň sušení (kg): 4
Maximální rychlost odstřeďování (ot./min): 1400

Druhy programů: 
vyp./zap., bavlna, bavlna s předpírkou, syntetika, 
syntetika s předpírkou, jemné, odstřeďování,  
vypouštění, máchání, mix, hedvábí, ruční praní, vlna,  
bavlna – ekonomický s předpírkou, bavlna – ekonomický 

Funkce:
• funkce TimeManager® pro nastavení trvání cyklu• funkce Odložený start až o 20 hodin• speciální programy pro ruční praní, vlnu a hedvábí
 
Vybavení:
• LCD displej• velký plnicí otvor• protipěnový systém• dětský bezpečnostní zámek• 4 nastavitelné nožičky• napouštěcí hadice s ochranou AquaControl• kontrola vyvažování náplně v bubnu• technologie Fuzzy Logic reaguje na množství náplně• invertorový motor• systém přímého sprchování DirectSpray
 
Hlučnost při praní dB(A): 52 
Hlučnost odstřeďování dB(A): 73

Barva: bílá

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

PNC: 914 528 242

Cena: 14 990 Kč | 549 EUR

EWG147540W

+++A 7
KG

LCD
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Trouby

EOB9956XAX EOB9851XAX EOB8857AAX EOC6851DAX EOB6220AOR EOC5751FAX EOC5751FOV EOB6631CAX EOA5851FAX EOC5654TAX EOA5220AOR EOA5220AOV EOA5551AAK EOA5555TAX

Kód výrobku 944 184 645 944 184 635 944 184 554 949 714 448 949 714 025 944 184 540 944 184 543 949 714 265 944 184 592 949 499 810 949 716 966 949 716 969 944 184 134 944 184 772

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

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 statické funkci 
(kW/h) – – – 0,89 - – – 0,93 0,89 0,93 0,93 0,93 0,89 0,99

Spotřeba energie při multifunkci 
(kW/h) – – – 0,69 - – – 0,69 0,69 0,69 0,88 0,88 0,79 0,69

Vnitřní objem (l) 73 73 73 74 74 74 74 74 74 74 72 72 74 0

Typ vnitřního prostoru velký velký velký velký velký velký velký velký velký velký velký velký velký velký

Referenční čas pečení při statické 
funkci 53 53 53 43 43 51 51 43 48 43 43 43 48 48

Referenční čas pečení při multifunkci 48 48 48 41 41 42 42 41 42 41 41 41 43 43

Hlučnost (dB(A)) 54 54 50 44 45 48 48 45 47 44 43 43 47 47

Spotřeba energie 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 568 594 x 594 x 568 594 x 594 x 567 594 x 594 x 567 594 x 594 x 568 594 x 594 x 567 594 x 594 x 568 594 x 594 x 568 594 x 594 x 568 594 x 594 x 567 594 x 594 x 567

Čistá hmotnost (kg) 44 44,5 43 40,8 36,1 41,5 41,5 34,4 39 36,3 34,2 34,3 38 35

Multifunkční trouby
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Vaření

Trouby

 

EOA3454AAX EOB5454TAX EOB3454AAX EOB3400BOR EOB3450AAX EOA3400AAX EOB3400BAX EVY0841BAX EVY7810AAV EVY7800AAX

Kód výrobku 949 716 947 949 499 002 949 716 431 949 496 179 949 716 235 949 716 907 949 716 234 944 066 252 944 066 366 944 066 048

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

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

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

Energetická třída A A+ A A A A A A – –

Energetická třída při funkci multifunkce multifunkce multifunkce multifunkce multifunkce multifunkce multifunkce multifunkce – –

Spotřeba energie při statické funkci 
(kW/h) 0,95 0,93 0,93 0,93 0,89 0,89 0,89 0,87 – –

Spotřeba energie při multifunkci 
(kW/h) 0,88 0,69 0,85 0,81 0,88 0,88 0,88 0,64 – –

Vnitřní objem (l) 74 74 74 74 74 74 74 43 43 43

Typ vnitřního prostoru velký velký velký velký velký velký velký střední střední střední

Referenční čas pečení při statické 
funkci 43 43 43 43 43 43 43 50 – –

Referenční čas pečení při multifunkci 41 41 41 41 41 41 41 51 – –

Hlučnost (dB(A)) 43 43 43 43 43 43 43 52 – 53

Spotřeba energie v pohotovostním 
režimu (W) 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

Rozměry V x Š x H (mm) 594 x 594 x 568 594 x 594 x 569 594 x 594 x 569 594 x 594 x 568 594 x 594 x 568 594 x 594 x 568 594 x 594 x 568 455 x 594 x 567 455 x 594 x 567 455 x 594 x 567

Čistá hmotnost (kg) 31,8 29,5 30,6 29,9 30,9 30,4 29,6 35,2 39,7 41,3

Multifunkční trouby Kompaktní multifunkční trouby
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Vaření

Kávovary

EBC54524AV EBC54524OZ EBC54524AX

Kód výrobku 942 401 224 942 401 226 942 401 222

Značka Electrolux Electrolux Electrolux

Produktová kategorie kávovar kávovar kávovar

Instalace výrobku vestavná vestavná vestavná

Čistá hmotnost (kg) 23 23 23

Rozměry V x Š x H (mm) 455 x 594 x 361 455 x 594 x 361 455 x 594 x 361

Plně automatické

Ohřívací/Vakuovací zásuvky

EED14700OZ EED14700OV EED14700OX EVD14900OX EVD14900OZ

Kód výrobku 947 727 284 947 006 042 947 006 017 947 727 277 947 727 285

Produktová kategorie ohřívací zásuvka ohřívací zásuvka ohřívací zásuvka vakuovací zásuvka vakuovací zásuvka

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Instalace výrobku vestavná vestavná vestavná vestavná vestavná

Rozměry V x Š x H (mm) 140 x 594 x 535 140 x 594 x 535 140 x 594 x 535 129 x 594 x 535 129 x 594 x 535

Čistá hmotnost (kg) 18 18 18 35 35

Ohřívací Vakuovací
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Mikrovlnné trouby

EMS26204OX EMS26004OW EMS26004OK EMS17006OX EMT25207OB EMT25207OW EMT25207OX EMS20107OX

Kód výrobku 947 608 605 947 608 613 947 608 614 947 608 602 947 607 348 947 607 441 947 607 348 947 607 347

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Produktová kategorie mikrovlnná trouba mikrovlnná trouba mikrovlnná trouba mikrovlnná trouba mikrovlnná trouba mikrovlnná trouba mikrovlnná trouba mikrovlnná trouba

Barva nerez s úpravou proti 
otiskům prstů bílá černá nerez s úpravou proti 

otiskům prstů černá bílá nerez nerez

Instalace výrobku plně vestavná plně vestavná plně vestavná plně vestavná plně vestavná vestavná plně vestavná plně vestavná

Kombinované vaření mikrovlny / gril mikrovlny mikrovlny mikrovlny mikrovlny / gril mikrovlny / gril mikrovlny / gril mikrovlny

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

a gril
gril | mikrovlny | mikrovlny 

a gril
gril | mikrovlny | mikrovlny 

a gril mikrovlny

Rozmrazování podle času – – – – univerzální program univerzální program univerzální program univerzální program

Rozmrazování podle hmotnosti chléb | kotlety | ryby | maso | 
mleté maso | drůbež | steak

chléb | kotlety | ryby | maso | 
mleté maso | drůbež | steak

chléb | kotlety | ryby | maso | 
mleté maso | drůbež | steak

chléb | kotlety | ryby | maso | 
mleté maso | drůbež | steak univerzální program univerzální program univerzální program univerzální program

Vaření podle hmotnosti

nápoje | kuřecí kousky | 
zapečené ryby | zapečené 

jídlo | čerstvá zelenina | 
neloupané brambory | 

kebab | brambory

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 | 

brambory

nápoje | rybí filety | čerstvá 
zelenina | mražená hotová 
jídla | mrazená zelenina | 
neloupané brambory | 

drůbež

nápoje | ryby | maso | 
těstoviny | popcorn | 

brambory

nápoje | ryby | maso | 
těstoviny | popcorn | 

brambory

nápoje | ryby | maso | 
těstoviny | popcorn | 

brambory

nápoje | ryby | maso | 
těstoviny | popcorn | 

brambory

Výkon grilu (W) 1 000 – – – 1 000 1 000 1 000 –

Výkon (W) 900 900 900 800 900 900 900 800

Typ ovládání elektronické elektronické elektronické elektronické elektronické elektronické elektronické elektronické | mechanické

Počet ovládacích knoflíku 1 1 1 1 – – – 2

Typ časovače otočný knoflík | 90 min otočný knoflík | 90 min otočný knoflík | 90 min otočný knoflík | 90 min 95 min 95 min 95 min 95 min

Počet výkonových stupňů 5 5 5 5 8 8 8 5

Signalizace konec programu konec programu konec programu konec programu konec programu konec programu konec programu konec programu

Osvětlení dutiny 25 25 25 25 – – – –

Přednastavené programy
dětská pojistka | okamžitý 

start/ 
+ 30 sekund

dětská pojistka | okamžitý 
start/ 

+ 30 sekund

dětská pojistka | okamžitý 
start/ 

+ 30 sekund

dětská pojistka | okamžitý 
start/ 

+ 30 sekund
– – – –

Průměr otočného talíře (mm) 325 325 325 272 315 315 315 245

Šířka (mm) 594 594 594 594 595 596 595 596

Hloubka (mm) 417 417 417 296 400 400 400 343

Výška (mm) 459 459 459 371 388 389 388 389

Vestavná výška (mm) 450 450 450 360 380 380 380 380

Příkon (W) 2 400 1 300 1 300 1 200 1 450 1 450 1 450 1 250

Možnosti vestavby nad troubu | pod troubu nad troubu | pod troubu nad troubu | pod troubu nad troubu | pod troubu pod pracovní desku | nad 
troubu

pod pracovní desku | nad 
troubu

pod pracovní desku | nad 
troubu

pod pracovní desku | nad 
troubu

Mikrovlnné trouby

Vaření
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Varné desky

Indukční

EIV8457 EIV9467 EIS84486 EHD8740FOK EHD8740IOK EIV854 EIV654 EHD7740FOK EIV835

Kód výrobku 949 596 709 949 596 708 949 596 612 949 596 126 949 596 126 949 596 428 949 596 706 949 596 425 949 596 714

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Produktová kategorie varná deska varná deska varná deska varná deska varná deska varná deska varná deska varná deska varná deska

Instalace výrobku samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná

Typ ovládání elektronické l Roadrunner 
9 Stupňů

elektronické l Roadrunner 
9 Stupňů elektronické l Parrot TFT elektronické | Raven elektronické | Raven elektronické | Kite 14 stupňů elektronické | Kite 14 stupňů Jackdaw oddělené 

14 stupňů
elektronické | Pelican 

14 stupňů

Funkce ovládání

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 

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

propojení varné desky 
s odsavačem | zámek 

ovládání | funkce Bridge 
| minutka | funkce Pauza | 
vypnutí zvuků | 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 | funkce 
Pauza | funkce ProCook | 
vypnutí zvuků | časovač | 

funkce Bridge

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | zvýšení výkonu 

Booster | funkce Bridge | 
dětská pojistka | přičítávání | 

Eco časovač | zámek 
ovládání | funkce Bridge 
| minutka | funkce Pauza | 
SenseCook Fry | vypnutí 

zvuků | časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | 

zvuková signalizace | 
automatický ohřev | zvýšení 

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

vypnutí zvuků | funkce 
Pauza | časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 

ohřev | zvýšení výkonu 
Booster | dětská pojistka | 

funkce Connect | přičítávání | 
Eco časovač | zámek 

ovládání | minutka | vypnutí 
zvuků | funkce Pauza | 

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 ProCook | vypnutí 

zvuků | funkce Pauza | 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 Pauza | 
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 Pauza | 

časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 

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

propojení varné desky 
s odsavačem | zámek 

ovládání | funkce Bridge 
| minutka | funkce Pauza | 
vypnutí zvuků | časovač

Elektrické zapalování – – – – – – – – –

Materiál rámečku – – – – – – – – –

Typ rámečku se zkosenou hranou se zkosenou hranou se zkosenou hranou se zkosenou hranou čtverec bez rámečku se zkosenou hranou se zkosenou hranou se zkosenou hranou se zkosenou hranou

Barva skla černá černá šedá černá černá černá černá černá černá

Typ desky 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

Maximální výkon plynu (W) – – – – – – – – –

Celkový elektrický příkon (W) 7 350 11 000 7 350 7 400 7 400 7 350 7 350 7 400 7 350

Levá přední varná zóna 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 indukční – – – – – indukční

Střední zadní varná zóna – indukční – – – indukční – – –

Podpěry pro varné nádoby – – – – – – – – –

Pravá přední varná zóna indukční indukční – indukční indukční indukční indukční indukční indukční

Pravá zadní varná zóna indukční indukční indukční indukční indukční – indukční indukční indukční

Výkon/průměr levé přední zóny 2 300/3 200 W/180/210 mm 2 300/3 200 W/180x210 mm 2 300/3 200 W/210 mm 2 300/3 200 W/210 mm 2 300/3 200 W/210 mm 2 300/3 200 W/220 mm 2 300/3 200 W/220 mm 2 300/3 200 W/210 mm 2 300/3 200 W/210 mm

Výkon/průměr levé zadní zóny 2 300/3 200 W/180/210 mm 2 300/3 200 W/180x210 mm 2 300/3 200 W/210 mm 2 300/3 200 W/210 mm 2 300/3 200 W/210 mm 2 300/3 200 W/220 mm 2 300/3 200 W/220 mm 2 300/3 200 W/210 mm 2 300/3 200 W/210 mm

Výkon/průměr střední přední zóny 2 300/3 200 W/240 mm 2 300/3 200 W/180x210 mm 1 400/2 500 W/145 mm – – – – – 2 300/3 200 W/210 mm

Výkon/průměr střední zadní zóny – 2 300/3 200 W/180x210 mm – – – 2 300/3 200 W/210 mm – – –

Výkon/průměr pravé přední zóny 2 300/3 200 W/180/210 mm 2 300/3 200 W/180x210 mm – 2 300/3 200 W/210 mm 2 300/3 200 W/210 mm 1 800/2 800 W/180 mm 1 400/2 500 W/145 mm 2 300/3 200 W/210 mm 1 400/2 500 W/145 mm

Výkon/průměr pravé zadní zóny 2 300/3 200 W/180/210 mm 2 300/3 200 W/180x210 mm
1 600/2 500/2 300/3 600/ 

3 000/3 600W 
/160/240/320 mm

2 300/3 200 W/210 mm 2 300/3 200 W/210 mm 0 W/0 mm 1 800/2 800 W/180 mm 2 300/3 200 W/210 mm 1 800/2 800 W/180 mm

Náhradní plyn – – – – – – – – –

Napětí (V) 220-240/400V2N 400V3N 220-240/400V2N 220–240 220–240 220-240/400V2N 220-240/400V2N 220–240 220-240/400V2N

Rozměry Š x H (mm) 810 x 520 910 x 520 780 x 520 780 x 520 770 x 510 780 x 520 590 x 520 710 x 520 780 x 520

Vestavná výška (mm) 44 44 44 50 54 44 44 55 44

Hloubka otvoru 490 490 490 490 490 490 490 490 490

Rádius otvoru 5 5 5 5 5 5 – 5

Šířka otvoru (mm) 780 880 750 750 750 750 560 680 750

Čistá hmotnost (kg) 16,84 18,6 12,42 11,96 11,96 12,82 11,26 11,52 12.18

Vaření
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Vaření

Varné desky

EIV744 EIV63440BW EIV63440BS EIV644 EIV634 EIT60443X EIT61443B CIT60430CB LIV6343

Kód výrobku 949 596 712 949 596 832 949 596 835 949 596 713 949 596 832 949 596 866 949 596 804 949 596 741 949 596 736

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Produktová kategorie varná deska varná deska varná deska varná deska varná deska varná deska varná deska varná deska varná deska

Instalace výrobku samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná

Typ ovládání elektronické l Budgie Split 
14 Stupňů elektronické | Kite 14 stupňů elektronické | Kite 14 stupňů elektronické | Kite 14 stupňů elektronické | Kite 14 stupňů elektronické | Kite 14 stupňů elektronické | Kite 14 stupňů elektronické l Falcon 

14-Stupňů
elektronické l Falcon 

14-Stupňů

Funkce ovládání

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 

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

propojení varné desky 
s odsavačem | zámek 

ovládání | funkce Bridge 
| minutka | funkce Pauza | 
vypnutí zvuků | časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 

ohřev | zvýšení výkonu 
Booster | dětská pojistka | 
přičítávání | Eco časovač | 
zámek ovládání | funkce 
Bridge | minutka | funkce 
Pauza | vypnutí zvuků | 

časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 

ohřev | zvýšení výkonu 
Booster | dětská pojistka | 
přičítávání | Eco časovač | 
zámek ovládání | funkce 
Bridge | minutka | funkce 
Pauza | vypnutí zvuků | 

časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 

ohřev | zvýšení výkonu 
Booster | dětská pojistka | 
přičítávání | Eco časovač | 
zámek ovládání | funkce 
Bridge | minutka | funkce 
Pauza | vypnutí zvuků | 

časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 

ohřev | zvýšení výkonu 
Booster | dětská pojistka | 
přičítávání | Eco časovač | 
zámek ovládání | funkce 
Bridge | minutka | funkce 
Pauza | vypnutí zvuků | 

časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 

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

Powermanagement | 
propojení varné desky 
s odsavačem | zámek 

ovládání | minutka | funkce 
Pauza | vypnutí zvuků | 

časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 

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

Powermanagement | 
propojení varné desky 
s odsavačem | zámek 

ovládání | minutka | funkce 
Pauza | vypnutí zvuků | 

časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 

ohřev | zvýšení výkonu 
Booster | dětská pojistka | 

propojení varné desky 
s odsavačem | zámek 

ovládání | minutka | funkce 
Pauza | vypnutí zvuků | 

časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 

ohřev | zvýšení výkonu 
Booster | dětská pojistka | 

propojení varné desky 
s odsavačem | zámek 

ovládání | funkce Bridge | 
minutka | časovač

Elektrické zapalování – – – – – – – – –

Materiál rámečku – – – – – nerez – – –

Typ rámečku se zkosenou hranou se zkosenou hranou se zkosenou hranou se zkosenou hranou se zkosenou hranou Promise XL se zkosenou hranou se zkosenou hranou se zkosenou hranou

Barva skla černá černá stříbrná černá bílá černá černá černá černá

Typ desky 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

Maximální výkon plynu (W) – – – – – – – – –

Celkový elektrický příkon (W) 7 350 7 350 7 350 7 350 7 350 7 200 7 200 7 350 7 350

Levá přední varná zóna 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 – – – – – – – – –

Střední zadní varná zóna – – – – – – – – –

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 indukční indukční indukční indukční

Výkon/průměr levé přední zóny 2 300/3 200 W/210 mm 2 300/3 200 W/210 mm 2 300/3 200 W/210 mm 2 300/3 200 W/180x210 mm 2 300/3 200 W/210 mm 2 300/3 200 W/210 mm 2 300/3 200 W/210 mm 2 300/3 200 W/210 mm 2 300/3 200 W/210 mm

Výkon/průměr levé zadní zóny 2 300/3 200 W/210 mm 2 300/3 200 W/210 mm 2 300/3 200 W/210 mm 2 300/3 200 W/180x210 mm 2 300/3 200 W/210 mm 1 800/2 800 W/180 mm 1 800/2 800 W/180 mm 1 800/2 800 W/180 mm 2 300/3 200 W/210 mm

Výkon/průměr střední přední zóny – – – – – – – – –

Výkon/průměr střední zadní zóny – – – – – – – – –

Výkon/průměr pravé přední zóny 2 300/3 200 W/210 mm 1 400/2 500 W/145 mm 1 400/2 500 W/145 mm 2 300/3 200 W/180x210 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

Výkon/průměr pravé zadní zóny 2 300/3 200 W/210 mm 1 800/2 800 W/180 mm 1 800/2 800 W/180 mm 2 300/3 200 W/180x210 mm 1 800/2 800 W/180 mm 1 800/2 800 W/180 mm 1 800/2 800 W/180 mm 1 800/2 800 W/180 mm 1 800/2 800 W/180 mm

Náhradní plyn – – – – – – – – –

Napětí (V) 220-240/400V2N 220-240/400V2N 220-240/400V2N 220-240/400V2N 220-240/400V2N 220-240/400V2N 220-240/400V2N 220-240/400V2N 220-240/400V2N

Rozměry Š x H (mm) 710 x 520 590 x 520 590 x 520 590 x 520 590 x 520 576 x 516 590 x 520 590 x 520 590 x 520

Vestavná výška (mm) 44 44 44 44 44 516 44 44 44

Hloubka otvoru 490 490 490 490 490 490 490 490 490

Rádius otvoru 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Šířka otvoru (mm) 680 560 560 560 560 560 560 560 560

Čistá hmotnost (kg) 12,3 10,64 10,64 11,5 10,64 10,78 10,78 10,48 10,88

Indukční
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Vaření

Varné desky

 

LIT60433B CIT60433 LIT60433 LIT60430 EHH6240ISK EHH3920BVK

Kód výrobku 949 596 849 949 596 829 949 596 827 949 596 828 949 492 087 949 738 728

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Produktová kategorie varná deska varná deska varná deska varná deska varná deska varná deska

Instalace výrobku samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná

Typ ovládání elektronické l Falcon 
14-Stupňů

elektronické l Falcon 
14-Stupňů

elektronické l Falcon 
14-Stupňů

elektronické l Falcon 
14-Stupňů elektronické l King Fisher otočné knoflíky

Funkce ovládání

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 

ohřev | zvýšení výkonu 
Booster | dětská pojistka | 

Powermanagement | 
propojení varné desky 
s odsavačem | zámek 

ovládání | minutka | funkce 
Pauza | vypnutí zvuků | 

časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 

ohřev | zvýšení výkonu 
Booster | dětská pojistka | 

Powermanagement | 
propojení varné desky 
s odsavačem | zámek 

ovládání | minutka | funkce 
Pauza | vypnutí zvuků | 

časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 

ohřev | zvýšení výkonu 
Booster | dětská pojistka | 

Powermanagement | 
propojení varné desky 
s odsavačem | zámek 

ovládání | minutka | funkce 
Pauza | vypnutí zvuků | 

časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 

ohřev | zvýšení výkonu 
Booster | dětská pojistka | 

propojení varné desky 
s odsavačem | zámek 

ovládání | minutka | funkce 
Pauza | vypnutí zvuků | 

časovač

zvýšení výkonu Booster | 
dětská pojistka | zámek 

ovládání | indikace 
zbytkového tepla

–

Elektrické zapalování – – – – – –

Materiál rámečku – – – – – –

Typ rámečku se zkosenou hranou se zkosenou hranou se zkosenou hranou se zkosenou hranou čtverec bez rámečku –

Barva skla černá černá černá černá černá černá

Typ desky 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 –

Maximální výkon plynu (W) – – – – – –

Celkový elektrický příkon (W) 7 200 7 200 7 200 7 350 6 600 3 200

Levá přední varná zóna indukční indukční indukční indukční indukční –

Levá zadní varná zóna indukční indukční indukční indukční indukční –

Střední přední varná zóna – – – – – indukční

Střední zadní varná zóna – – – – – indukční

Podpěry pro varné nádoby – – – – – –

Pravá přední varná zóna indukční indukční indukční indukční indukční –

Pravá zadní varná zóna indukční indukční indukční indukční indukční –

Výkon/průměr levé přední zóny 2 300/3 700 W/210 mm 2 300/3 700 W/210 mm 2 300/3 700 W/210 mm 2 300/3 700 W/210 mm 2 300/2 800 W/210 mm –

Výkon/průměr levé zadní zóny 1 800/2 800 W/180 mm 1 800/2 800 W/180 mm 1 800/2 800 W/180 mm 1 800/2 800 W/180 mm 1 200 W/145 mm –

Výkon/průměr střední přední zóny – – – – – 1 400 W/140 mm

Výkon/průměr střední zadní zóny – – – – – 1 800 W/180 mm

Výkon/průměr pravé přední zóny 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/145mm 1 200/1 800 W/145 mm –

Výkon/průměr pravé zadní zóny 1 800/2 800 W/180 mm 1 800/2 800W/180 mm 1 800/2 800 W/180 mm 1 800/2 800 W/180 mm 1 800 W/180 mm –

Náhradní plyn – – – – – –

Napětí (V) 220-240/400V2N 220-240/400V2N 220-240/400V2N 220-240/400V2N 220-240 220-240

Rozměry Š x H (mm) 590 x 520 590 x 520 590 x 520 590 x 520 590 x 520 290 x 520

Vestavná výška (mm) 44 44 44 44 60 43

Hloubka otvoru 490 490 490 490 490 490

Rádius otvoru 5 5 5 5 5 3

Šířka otvoru (mm) 560 560 560 560 560 270

Čistá hmotnost (kg) 10,54 10,54 10,54 10,48 8,9 5,5

Indukční Modulární
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Vaření

Varné desky

EHF65451FK EHF46547XK EHF6547FXK EHF6346XOK EHF6343FOK EHF6342XOK EHF6241FOK EHF6240XXK EHF3920BOK

Kód výrobku 949 596 413 949 596 185 949 596 136 949 492 228 949 492 105 949 492 227 949 492 104 949 492 234 949 738 727

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Produktová kategorie varná deska varná deska varná deska varná deska varná deska varná deska varná deska varná deska varná deska

Instalace výrobku samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná

Typ ovládání Kite 14 stupňů elektronické | Kite 14 stupňů elektronické | Kite 14 stupňů elektronické | 
Falcon 14 stupňů

elektronické | 
Falcon 14 stupňů

elektronické | 
Falcon 14 stupňů elektronické | Sparrow elektronické | Sparrow otočné knoflíky

Funkce ovládání

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 
ohřev | dětská pojistka | 

přičítávání | Eco časovač | 
propojení varné desky 
s odsavačem | zámek 

ovládání | minutka | vypnutí 
zvuků | funkce Pauza | 

časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 
ohřev | dětská pojistka | 

přičítávání | Eco časovač | 
zámek ovládání | minutka | 

vypnutí zvuků | funkce 
Pauza | časovač

3stupňová indikace 
zbytkového tepla | zvuková 
signalizace | automatický 
ohřev | dětská pojistka | 

přičítávání | Eco časovač | 
zámek ovládání | minutka | 

vypnutí zvuků | funkce 
Pauza | časovač

zvuková signalizace | 
automatický ohřev | dětská 
pojistka | zámek ovládání | 

minutka | ukazatel 
zbytkového tepla | funkce 

Pauza | časovač

zvuková signalizace | 
automatický ohřev | dětská 
pojistka | zámek ovládání | 

minutka | ukazatel 
zbytkového tepla | funkce 

Pauza | časovač

zvuková signalizace | 
automatický ohřev | dětská 
pojistka | zámek ovládání | 

minutka | ukazatel 
zbytkového tepla | funkce 

Pauza | časovač

zvuková signalizace | 
dětská pojistka | ukazatel 

zbytkového tepla

zvuková signalizace | dětská 
pojistka | ukazatel zbytkového 

tepla
–

Elektrické zapalování – – – – – – – – –

Materiál rámečku – nerez – nerez – nerez – nerez –

Typ rámečku se zkosenou hranou Promise XL se zkosenou hranou Promise XL Promise XL Promise XL se zkosenou hranou Promise XL –

Barva skla černá černá černá černá černá černá černá černá černá

Typ desky sklokeramická sklokeramická sklokeramická sklokeramická sklokeramická sklokeramická sklokeramická sklokeramická sklokeramická

Bezpečnost varné desky automatické vypnutí automatické vypnutí automatické vypnutí automatické vypnutí automatické vypnutí automatické vypnutí automatické vypnutí automatické vypnutí –

Maximální výkon plynu (W) – – – – – – – – –

Celkový elektrický příkon (W) 6 400 7 100 7 100 7 000 6 400 6 300 6 400 6 500 2 900

Levá přední varná zóna rychlá Hilight | trojokruhová Hilight | trojokruhová dvojokruhová | Hilight Hilight | trojokruhová dvojokruhová | Hilight dvojokruhová | Hilight Hilight –

Levá zadní varná zóna rychlá Hilight Hilight Hilight Hilight Hilight Hilight Hilight –

Střední přední varná zóna – – – – – – – – Hilight

Střední zadní varná zóna – – – – – – – – Hilight

Podpěry pro varné nádoby – – – – – – – – –

Pravá přední varná zóna rychlá Hilight Hilight Hilight Hilight Hilight Hilight Hilight –

Pravá zadní varná zóna dvojkruhová oválná | rychlá dvojokruhová oválná | 
Hilight

dvojokruhová oválná | 
Hilight

dvojokruhová oválná | 
Hilight dvojokruhová | Hilight dvojokruhová | Hilight Hilight Hilight –

Výkon/průměr levé přední zóny 3 000 W/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 800/1 600/2 300 W/ 

120/175/210 mm 750/2 200 W/120/210 mm 750/2 200 W/120/210 mm 2 300 W/210 mm –

Výkon/průměr levé zadní zóny 1 600 W/145 mm 1 200 W/145 mm 1 200 W/145 mm 1 200 W/145 mm 1 200 W/145 mm 1 200 W/145 mm 1 200 W/145 mm 1 200 W/145 mm –

Výkon/průměr střední přední zóny – – – – – – – – 1 200 W/145 mm

Výkon/průměr střední zadní zóny – – – – – – – – 1 700 W/180 mm

Výkon/průměr pravé přední zóny 1 600 W/145 mm 1 200 W/145 mm 1 200 W/145 mm 1 200 W/145 mm 1 200 W/145 mm 1 200 W/145 mm 1 200 W/145 mm 1 200 W/145 mm –

Výkon/průměr pravé zadní zóny 1 800/2 800 W/170 x 265 mm 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 700/1 700 W/120/180 mm 1 800 W/180 mm 1 800 W/180 mm –

Náhradní plyn – – – – – – – – –

Napětí (V) 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220-240

Rozměry Š x H (mm) 590 x 520 576 x 516 590 x 520 576 x 516 590 x 520 576 x 516 590 x 520 576 x 516 290 x 520

Vestavná výška (mm) 38 38 38 38 38 38 38 38 41

Hloubka otvoru 490 490 490 490 490 490 490 490 490

Rádius otvoru 5 5 5 5 5 5 5 5 0

Šířka otvoru (mm) 560 560 560 560 560 560 560 560 270

Čistá hmotnost (kg) 8,02 7,86 7,86 7,61 7,78 7,6 7,65 7,33 4

Sklokeramické Modulární
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Vaření

Varné desky

KGG7538K KGG6438K KGG7536K EGS6648NOX KGG6426K KGG6436W EGT6242NVK

Kód výrobku 949 630 749 949 640 485 949 630 742 949 640 324 949 640 515 949 640 472 949 640 423

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Produktová kategorie varná deska varná deska varná deska varná deska varná deska varná deska varná deska

Instalace výrobku samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná

Typ ovládání otočné knoflíky otočné knoflíky otočné knoflíky otočné knoflíky otočné knoflíky otočné knoflíky otočné knoflíky

Funkce ovládání
zvuková signalizace | 
propojení varné desky 
s odsavačem | minutka

zvuková signalizace | 
propojení varné desky 
s odsavačem | minutka

– – – – –

Elektrické zapalování ovladač ovladač ovladač ovladač ovladač ovladač ovladač

Materiál rámečku – – – – – – –

Typ rámečku – – – – – – –

Barva skla – – – – – – –

Typ desky plynová plynová plynová plynová plynová plynová plynová

Bezpečnost varné desky termopojistka termopojistka termopojistka termopojistka termopojistka termopojistka termopojistka

Maximální výkon plynu (W) 10 900 8 900 10 900 9 000 8 000 8 900 7 700

Celkový elektrický příkon (W) – – – – – – –

Levá přední varná zóna střední hořák velký hořák WOK střední hořák trojitý velký hořák střední hořák velký hořák WOK malý hořák

Levá zadní varná zóna střední hořák střední hořák střední hořák střední hořák střední hořák střední hořák střední hořák

Střední přední varná zóna – – – – – – –

Střední zadní varná zóna – – – – – – –

Podpěry pro varné nádoby 5 | litinové 4 | litinové 3 | litinové 2 | litinové 2 | litinové 2 | litinové 4 | smaltované

Pravá přední varná zóna malý hořák malý hořák malý hořák malý hořák střední hořák malý hořák střední hořák

Pravá zadní varná zóna střední hořák střední hořák střední hořák střední hořák střední hořák střední hořák střední hořák

Výkon/průměr levé přední zóny 2 000 W/80 mm 3 900 W/128 mm 2 000 W/80 mm 4 000 W/122 mm 1 000 W/65 mm 3 900 W/128 mm 1 000 W/54 mm

Výkon/průměr levé zadní zóny 2 000 W/80 mm 2 000 W/80 mm 2 000 W/80 mm 2 000 W/70 mm 3 000 W/100 mm 2 000 W/80 mm 2 900 W/100 mm

Výkon/průměr střední přední zóny – – – – – – –

Výkon/průměr střední zadní zóny – – – – – – –

Výkon/průměr pravé přední zóny 1 000 W/65 mm 1 000 W/65 mm 1 000 W/65 mm 1 000 W/54 mm 2 000 W/80 mm 1 000 W/65 mm 1 900 W/70 mm

Výkon/průměr pravé zadní zóny 2 000 W/80 mm 2 000 W/80 mm 2 000 W/80 mm 2 000 W/70 mm 2 000 W/80 mm 2 000 W/80 mm 1 900 W/70 mm

Náhradní plyn

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

G30/G31 (3+) 28–30/ 
37 mbar | s přídavnými 

injektory

G30/G31 (3+) 28–30/ 
37 mbar | s přídavnými 

injektory

G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar | 
s přídavnými injektory

G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar | 
G30/G31 (3B/P) 28-30 mbar | 

s přídavnými injektory

G30/G31 (3B/P) 28-30 mbar | 
s přídavnými injektory

Napětí (V) 220-240 220-240 220-240 220–240 220-240 220-240 220-240

Rozměry Š x H (mm) 740 x 510 590 x 520 740 x 510 595 x 525 590 x 520 590 x 520 590 x 520

Vestavná výška (mm) 43 46 43 45 40 45 47

Hloubka otvoru 480 480 480 480 480 480 480

Rádius otvoru 10 10 10 – 10 10 –

Šířka otvoru (mm) 560 560 560 560 560 560 560

Čistá hmotnost (kg) 16,3 13,7 16,5 10,6 13,4 14 11,9

Plyn na skle
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Vaření

Varné desky

EGH6343RON EGH6343ROR EGS6436SX KGS6436SX KGS6426SX KGS6424SX KGS6404SX

Kód výrobku 949 640 447 949 640 448 949 640 659 949 640 694 949 640 693 949 640 692 949 640 589

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Produktová kategorie varná deska varná deska varná deska varná deska varná deska varná deska varná deska

Instalace výrobku samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná samostatná

Typ ovládání otočné knoflíky otočné knoflíky otočné knoflíky otočné knoflíky otočné knoflíky otočné knoflíky otočné knoflíky

Funkce ovládání – – – – – – –

Elektrické zapalování ovladač ovladač ovladač ovladač ovladač ovladač ovladač

Materiál rámečku – – – – – – –

Typ rámečku – – – – – – –

Barva skla – – – – – – –

Typ desky plynová plynová plynová plynová plynová plynová plynová

Bezpečnost varné desky termopojistka termopojistka termopojistka termopojistka termopojistka termopojistka termopojistka

Maximální výkon plynu (W) 9 000 9 000 8 000 8 000 7 800 7 800 8 000

Celkový elektrický příkon (W) – – – – – – –

Levá přední varná zóna trojitý velký hořák trojitý velký hořák velký hořák WOK velký hořák WOK velký hořák velký hořák velký hořák

Levá zadní varná zóna střední hořák střední hořák střední hořák střední hořák střední hořák střední hořák střední hořák

Střední přední varná zóna – – – – – – –

Střední zadní varná zóna – – – – – – –

Podpěry pro varné nádoby 2 | litinové 2 | litinové 2 | litinové 2 | litinové 2 | litinové 2 | smaltované 2 | smaltované

Pravá přední varná zóna malý hořák malý hořák malý hořák malý hořák malý hořák malý hořák malý hořák

Pravá zadní varná zóna střední hořák střední hořák střední hořák střední hořák střední hořák střední hořák střední hořák

Výkon/průměr levé přední zóny 4 000 W/122 mm 4 000 W/122 mm 4 000 W/128 mm 4 000 W/128 mm 3 000 W/100 mm 3 000 W/100 mm 3 000 W/100 mm

Výkon/průměr levé zadní zóny 2 000 W/70 mm 2 000 W/70 mm 1 900 W/70 mm 2 000 W/70 mm 1 900 W/70 mm 1 900 W/70 mm 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 1 000 W/54 mm 1 000 W/54 mm 1 000 W/54 mm 1 000 W/54 mm 1 000 W/54 mm 1 000 W/54 mm

Výkon/průměr pravé zadní zóny 2 000 W/70 mm 2 000 W/70 mm 1 900 W/70 mm 2 000 W/70 mm 1 900 W/70 mm 1 900 W/70 mm 2 000 W/70 mm

Náhradní plyn
G30/G31 (3B/P) 30/ 

30 mbar | s přídavnými 
injektory

G30/G31 (3B/P) 30/ 
30 mbar | s přídavnými 

injektory

G30/G31 (3B/P) 30/ 
30 mbar | s přídavnými 

injektory

G30/G31 (3B/P) 30/ 
30 mbar | s přídavnými 

injektory

G30/G31 (3B/P) 30/ 
30 mbar | s přídavnými 

injektory

G30/G31 (3B/P) 30/ 
30 mbar | s přídavnými 

injektory

G30/G31 (3B/P) 30/ 
30 mbar | s přídavnými 

injektory

Napětí (V) 220–240 220–240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

Rozměry Š x H (mm) 595 x 510 595 x 510 595 x 510 595 x 510 595 x 510 595 x 510 595 x 510

Vestavná výška (mm) 40 40 40 40 40 40 34

Hloubka otvoru 480 480 480 480 480 480 470

Rádius otvoru – – – – – – –

Šířka otvoru (mm) 560 560 560 560 560 560 550

Čistá hmotnost (kg) 10,2 10,2 10 9,9 9,7 8 7,1

Plynové
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Vaření

Varné desky

EGD6576NOK EHG46341FK EGE6172NOK

Kód výrobku 949 760 068 949 596 187 949 760 070

Značka Electrolux Electrolux Electrolux

Produktová kategorie varná deska varná deska varná deska

Instalace výrobku samostatná samostatná samostatná

Typ ovládání Falcon | otočné knoflíky elektronické | 
Falcon 14 stupňů otočné knoflíky

Funkce ovládání

zvýšení výkonu Booster | 
dětská pojistka | zámek 

ovládání | detekce 
hrnců a pánví | ukazatel 

zbytkového tepla | funkce 
Pauza | časovač | zvuková 

signalizace

zvuková signalizace | 
automatický ohřev | zvýšení 

výkonu Booster | dětská 
pojistka | zámek ovládání | 

minutka | ukazatel 
zbytkového tepla | funkce 

Pauza | časovač

–

Elektrické zapalování ovladač – ovladač

Materiál rámečku – – –

Typ rámečku – se zkosenou hranou –

Barva skla černá černá –

Typ desky indukční kombinovaná indukční kombinovaná sklokeramická + plyn na skle

Bezpečnost varné desky
automatické vypnutí | 

dětská pojistka | zámek 
ovládání | termopojistka

automatické vypnutí termopojistka

Maximální výkon plynu (W) 4 600 – 4 600

Celkový elektrický příkon (W) 3 700 6 600 3 000

Levá přední varná zóna indukční indukční velký hořák

Levá zadní varná zóna indukční Hilight střední hořák

Střední přední varná zóna – – –

Střední zadní varná zóna – – –

Podpěry pro varné nádoby 2 | litinové – 2 | litinové

Pravá přední varná zóna střední hořák indukční sálavý ohřev

Pravá zadní varná zóna velký hořák dvojokruhová | Hilight sálavý ohřev

Výkon/průměr levé přední zóny 2 300/3 300 W/210 mm 2 300/3 700 W/210 mm 2 700 W/100 mm

Výkon/průměr levé zadní zóny 1 400/2 500 W/140 mm 1 200 W/145 mm 1 900 W/70 mm

Výkon/průměr střední přední zóny – – –

Výkon/průměr střední zadní zóny – – –

Výkon/průměr pravé přední zóny 1 900 W/70 mm 1 400/2 500 W/145 mm 1 200 W/145 mm

Výkon/průměr pravé zadní zóny 2 700 W/100 mm 700/1 700 W/120/180 mm 1 800 W/180 mm

Náhradní plyn

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) 230 220–240 230

Rozměry Š x H (mm) 590 x 520 590 x 520 580 x 510

Vestavná výška (mm) 50 55 40

Hloubka otvoru 490 490 470

Rádius otvoru – 5 –

Šířka otvoru (mm) 560 560 550

Čistá hmotnost (kg) 11,5 9,72 8,7

Kombinace  
indukce s plynem

Kombinace sálavých 
a indukčních zón

Kombinace 
sklokeramiky s plynem
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Vaření

Odsavače

EFI711X LFV218W EFV90657OK EFV60657OK EFF90560OX EFC216C EFB90460OX EFF60560OX EFC216R EFB60460OX LFC316X LFC319X

Kód výrobku 942 492 837 942 150 495 942 490 500 942 490 501 942 150 422 942 150 514 942 150 414 942 150 419 942 150 513 942 150 412 942 492 636 942 492 637

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Produktová kategorie odsavač odsavač odsavač odsavač odsavač odsavač odsavač odsavač odsavač odsavač odsavač odsavač

Instalace výrobku ostrůvkový komínový komínový komínový komínový komínový komínový komínový komínový komínový komínový komínový

Otvor pro odtah 150 150 150 150 150 125 150 150 125 150 150 150

Sací výkon při intenzivním režimu (m3/h) 685 – – – – – – 603 – – – –

Sací výkon při vysokém stupni (m3/h) 610 – – – – – – 352 – – 430 430

Sací výkon při nízkém stupni (m3/h) 315 – – – – – – 256 – – 230 230

Typ ovládání elektronická 
tlačítka

mechanická 
tlačítka

elektronické 
dotykové 

ovládání na skle

elektronické 
dotykové 

ovládání na skle

elektronická 
tlačítka

mechanická 
tlačítka

mechanická 
tlačítka

elektronická 
tlačítka

mechanická 
tlačítka

mechanická 
tlačítka

mechanické 
posuvné

mechanické 
posuvné

Režim odsávání ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

Typ filtru hliníkový kazetový hliníková mřížka hliníková mřížka hliníková mřížka hliníková mřížka nerez hliníková mřížka hliníková mřížka nerez hliníková mřížka hliníkový kazetový hliníková mřížka

Tukový filtr 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 3 1

Indikace výměny tukového filtru ano – - – ano - – – – – – –

Třída účinnosti tukového filtru B D – – D – C D – C C C

Index účinnosti tukového filtru 90 66 – – 66 – 76 66 – 76 80 80

Uhlíkový filtr přiložený 2 | přiložený 2 | příslušenství 2 | příslušenství 1 | příslušenství 2 | příslušenství 1 | příslušenství 1 | příslušenství 2 | příslušenství 1 | příslušenství 2 | příslušenství 2 | příslušenství

Indikace výměny uhlíkového filtru ano – – – ano – – – – – – –

Typ uhlíkového filtru EFF72 typ 57 EFF62 EFF62 typ 15 typ 200 typ 15 typ 15 typ 200 typ 15 EFF75 EFF75

Výkon osvětlení 20 – – – – – – – – – 28 28

Počet svítidel 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

Typ osvětlení halogenové 
bodové

halogenové 
bodové LED LED LED halogenová 

žárovka LED LED halogenová 
žárovka LED halogenová 

žárovka
halogenová 

žárovka

Třída účinnosti osvětlení E F – – A – A A – A G G

Index účinnosti osvětlení 8 5 – – 29 – 29 29 – 29 2 2

Stupně výkonu 3 + intenzivní 3 3 3 2 + 2 intenzivní | 
funkce Breeze 3 3 2 + 2 intenzivní | 

funkce Breeze 3 3 3 3

Hlučnost při intenzivním režimu (dB(A)) 68 – – – – – – 69 – – – –

Hlučnost při vysokém stupni (dB) 63 – – – – – – – – – 67 67

Hlučnost při nízkém stupni (dB(A)) 45 – – – – – – – – – 53 53

Hlučnost při vysokém stupni 
a recirkulaci (dB(A)) 76 – – – – – – – – – 71 71

Hlučnost při nízkém stupni 
a recirkulaci (dB(A)) 65 – – – – – – – – – 65 65

Spotřeba energie v pohotovostním 
režimu (W) – – – – – – – – – – – –

Spotřeba energie ve vypnutém stavu (W) 0,6 – – – – – – – – – – –

Roční spotřeba energie (kWh/rok) 121,2 80,1 - - 56,4 - 56,4 56,4 - 56,4 114,4 94

Energetická třída C C - - B - B B - B E E

Třída účinnosti proudění C A - - B - B B - B F F

Index účinnosti proudění 19,9 29 - - 26,7 - 26,7 26,7 - 26,7 6,9 6,9

Dálkové ovládání – – – – – – – – – – – –

Režim recirkulace ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

Maximální výška (mm) 1 150 – 1172 1172 1 090 972 1 070 1 090 972 1 070 995 995

Výška (mm) 910 – 912 912 665 772 645 – 772 645 620 620

Šířka (mm) 998 800 898 598 898 600 898 598 600 598 898 598

Hloubka (mm) 700 337 379 379 500 515 500 500 515 500 471 471

Ostrůvkové Komínové

170 171



Vaření

Odsavače

LFP516X EFP60460OX LFP226X LFP316S LFP216S LFU216X LFU215X EFG90563OX EFG60563OX

Kód výrobku 942 122 952 942 150 468 942 150 466 942 022 056 942 022 052 942 122 685 942 122 686 942 492 865 942 492 866

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Produktová kategorie odsavač odsavač odsavač odsavač odsavač odsavač odsavač odsavač odsavač

Instalace výrobku výsuvný výsuvný výsuvný výsuvný výsuvný tradiční tradiční pro individuálně 
vytvořený komín

pro individuálně 
vytvořený komín

Otvor pro odtah 150 150 150 120 120 125 125 150 150

Sací výkon při intenzivním režimu (m3/h) – – – – – – – 585 585

Sací výkon při vysokém stupni (m3/h) 647 – – – – 185 185 485 485

Sací výkon při nízkém stupni (m3/h) 272 – – – – 115 115 – –

Typ ovládání
mechanická 

tlačítka | mikro 
spínač

mechanická 
tlačítka | mikro 

spínač

mechanická 
tlačítka | mikro 

spínač

mechanické 
posuvné

mechanické 
posuvné

mechanické 
posuvné

mechanické 
posuvné

elektronická 
tlačítka

elektronická 
tlačítka

Režim odsávání ano ano ano ano ano ano ano ano ano

Typ filtru hliníkový kazetový hliníková mřížka hliníková mřížka hliníková mřížka hliníková mřížka hliníkový kazetový hliníkový kazetový hliníkový kazetový hliníkový kazetový

Tukový filtr 1 2 2 2 2 2 1 2 2

Indikace výměny tukového filtru – – – – – – – ano ano

Třída účinnosti tukového filtru C – C – – B B D D

Index účinnosti tukového filtru 76 – 76 – – 86 86 75 75

Uhlíkový filtr 2 | příslušenství 1 | příslušenství 1 | příslušenství 2 | příslušenství 2 | příslušenství 1 | příslušenství 1 | příslušenství příslušenství příslušenství

Indikace výměny uhlíkového filtru – – – – – – – ano ano

Typ uhlíkového filtru typ 57 typ 60 typ 60 ECFB03 ECFB03 typ 48 typ 48 EFF72 EFF72

Výkon osvětlení 20 – – – – 28 28 1,1 1,1

Počet svítidel 2 2 2 2 2 1 1 2 2

Typ osvětlení halogenové bodové LED kompaktní 
fluorescenční LED LED halogenová 

žárovka
halogenová 

žárovka LED LED

Třída účinnosti osvětlení F – F – – G G A A

Index účinnosti osvětlení 5 – 5 – – 3 3 102 102

Stupně výkonu 3 3 3 3 3 3 3 3 + intenzivní 3 + intenzivní

Hlučnost při intenzivním režimu (dB(A)) – – – – – – – 67 67

Hlučnost při vysokém stupni (dB(A)) 69 – – – – 62 62 67 67

Hlučnost při nízkém stupni (dB(A)) 49 – – – – 51 51 46 46

Hlučnost při vysokém stupni 
a recirkulaci (dB(A)) 71 – – – – 63 63 63 63

Hlučnost při nízkém stupni 
a recirkulaci (dB(A)) 58 – – – – 58 58 45 45

Spotřeba energie v pohotovostním 
režimu (W) – – – – – – – – –

Spotřeba energie ve vypnutém stavu (W) – – – – – – – 0,85 0,85

Roční spotřeba energie (kWh/rok) 83,8 – 63,3 – – 84,9 84,9 102,6 102,6

Energetická třída C – C – – E E C C

Třída účinnosti proudění B – E – – G G D D

Index účinnosti proudění 27,1 – 12,7 – – 3,5 3,5 17,7 17,7

Dálkové ovládání – – – – – – – ano ano

Režim recirkulace ano ano ano ano ano ano ano ano ano

Maximální Výška (mm) – 395 395 179 179 – – – –

Výška (mm) – – – 179 179 – – – –

Šířka (mm) 560 598 598 598 598 598 498 770 540

Hloubka (mm) 310 300 300 284 284 510 510 300 300

Tradiční
Pro individuálně 
vytvořený komínVýsuvné
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Chlazení

Chladničky

ENN3074EFW ENG2854AOW ENN2854COW ENG2804AOW ENN2874CFW ENN3153AOW ENN2853COW ENN2803COW ENN2841AOW ENN2812COW ENN3101AOW ENN2801BOW ENN2800BOW

Kód výrobku 925 561 012 925 516 013 925 501 004 925 511 019 925 500 017 925 582 009 925 501 003 925 500 003 925 505 002 925 503 090 925 581 013 925 503 014 925 503 017

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Produktová kategorie kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

Instalace výrobku vestavná, 
spřažené dveře

vestavná, pevné 
dveře

vestavná, 
spřažené dveře

vestavná, pevné 
dveře

vestavná, 
spřažené dveře

vestavná, 
spřažené dveře

vestavná, 
spřažené dveře

vestavná, 
spřažené dveře

vestavná, 
spřažené dveře

vestavná, 
spřažené dveře

vestavná, 
spřažené dveře

vestavná, 
spřažené dveře

vestavná, 
spřažené dveře

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

Roční spotřeba energie (kWh) 
(2010/30/EC) 233 226 233 230 227 307 297 296 297 233 303 297 297

Čistý objem chladničky mimo zóny 
s nižší teplotou (l) 207 186 200 192 192 219 200 200 200 202 219 202 202

Počet hvězdiček mrazničky – – – – – – – – – – – – –

Čistý objem mrazicí přihrádky (l) – – – – – – – – – – – – –

Čistý objem chladicí přihrádky (l) – – – – – – – – – – – – –

Čistý objem mrazničky (l) 60 61 63 75 72 64 63 75 63 75 73 75 75

Technologie chlazení mrazničky Frost free Frost free FrostFree statické, LowFrost statické, LowFrost Frost free FrostFree statické, LowFrost FrostFree statické, LowFrost statické statické, LowFrost statické, LowFrost

Akumulační doba (h) (2010/30/EC) 21 23 21 24 22 21 21 22 20 22 20 22 22

Zmrazovací kapacita (kg/24 h) 
(2010/30/EC) 10 10 10 12 12 8 10 12 4 4 4 4 4

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

Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 39 39 39 35 35 39 39 35 39 36 36 36 36

Rozměry V x Š x H (mm) 1884 x 540 x 549 1769 x 556 x 549 1 772 x 540 x 549 1 769 x 556 x 549 1772 x 540 x 549 1842 x 540 x 552 1 772 x 540 x 549 1 772 x 540 x 549 1 772 x 540 x 549 1 772 x 540 x 549 1842 x 540 x 552 1 772 x 540 x 549 1 772 x 540 x 549

Čistá hmotnost (kg) 70 61 58 60 56 62 58 56 58 54 61 54 54

Kombinované chladničky s mrazničkou dole
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Chlazení

Chladničky, mrazničky

ENN2800AJW ENN2300AOW EJN2301AOW ERC3215AOW ERN3213AOW ERN2001BOW ERN2201BOW ERN1300AOW ERN1300FOW ERN1400AOW ERN1200FOW EUN2244AOW EUN1100FOW EUN1000AOW

Kód výrobku 925 503 035 933 033 510 925 542 752 923 584 002 923 581 003 933 033 111 933 033 011 933 028 009 933 016 101 933 015 101 933 030 008 922 782 002 933 031 008 933 033 707

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Produktová kategorie kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička

kombinovaná 
chladnička chladnička chladnička chladnička chladnička chladnička chladnička chladnička chladnička šuplíková 

mraznička
šuplíková 
mraznička

šuplíková 
mraznička

Instalace výrobku vestavná, 
spřažené dveře

vestavná, 
spřažené dveře

vestavná, 
spřažené dveře

vestavná, pevné 
dveře

vestavná, 
spřažené dveře

vestavná, 
spřažené dveře

vestavná, 
spřažené dveře

podstavná, 
spřažené dveře

vestavná, 
spřažené dveře

vestavná, 
spřažené dveře

podstavná, 
spřažené dveře

vestavná, 
spřažené dveře

podstavná, 
spřažené dveře

vestavná, 
spřažené dveře

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) 297 259 243 114 143 215 132 121 189 123 184 306 200 200

Čistý objem chladničky mimo zóny 
s nižší teplotou (l) 202 160 184 310 319 174 208 130 112 146 97 – – –

Počet hvězdiček mrazničky – – – – – 4 hvězdičky – – 4 hvězdičky – 4 hvězdičky – – –

Čistý objem mrazicí přihrádky (l) – – – – – 15 – – 15 – 17 – – –

Čistý objem chladicí přihrádky (l) – – – – – – – – – – – – – –

Čistý objem mrazničky (l) 75 57 40 – – – – – – – – 208 98 98

Technologie chlazení mrazničky statické, LowFrost statické, LowFrost statické – – – – – – – – FrostFree statické statické, LowFrost

Akumulační doba (h) (2010/30/EC) 22 20 20 – – 12 – – 12 – 13 24 18 20

Zmrazovací kapacita (kg/24 h) 
(2010/30/EC) 4 4 4 – – 2 – – 2 – 2 20 18 10

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

Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 36 35 36 35 34 35 35 38 38 38 40 39 40 35

Rozměry V x Š x H (mm) 1 772 x 540 x 549 1 441 x 540 x 549 1 441 x 540 x 549 1 769 x 556 x 549 1 772 x 540 x 549 1 218 x 540 x 549 1 218 x 540 x 549 815 x 560 x 550 873 x 540 x 549 873 x 540 x 549 815 x 560 x 550 1 772 x 540 x 549 815 x 560 x 550 873 x 540 x 549

Čistá hmotnost (kg) 54 48 40,5 55 54 39 35 31,6 31,7 31 30,95 63 31,2 34,05

Kombinované  
chladničky  
s mrazničkou dole

Kombinované  
chladničky 
s mrazničkou  
nahoře

Monoklimatické  
chladničky Mrazničky
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Chlazení

Mrazničky, vinotéky

ERW1573AOA ERW0673AOA ERW0273AOA ERW0670A

Kód výrobku 923 421 078 923 421 076 923 421 077 923 421 052

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Produktová kategorie vinotéka vinotéka vinotéka vinotéka

Instalace výrobku vestavný box vestavný box vestavný box vestavný box

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

Roční spotřeba energie (kWh) 
(2010/30/EC) 149 136 140 107

Čistý objem chladničky mimo zóny 
s nižší teplotou (l) 138 20 56 54

Počet hvězdiček mrazničky – – – –

Čistý objem mrazicí přihrádky (l) – – – –

Čistý objem chladicí přihrádky (l) – – – –

Čistý objem mrazničky (l) – – – –

Technologie chlazení mrazničky – – – –

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

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

Klimatická třída (2010/30/EC) N-ST N-ST N-ST –

Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 42 45 44 39

Rozměry V x Š x H (mm) 820 x 595 x 565 870 x 148 x 520 820 x 294 x 565 450 x 560 x 550

Čistá hmotnost (kg) 48,5 21 28,6 31,47

Vinotéky

Myčky

ESL7845RA ESL7740RO ESL7540RO ESL8825RA ESL8820RA

Kód výrobku 911 438 326 911 437 335 911 434 471 911 438 320 911 438 319

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux 

Produktová kategorie myčka myčka myčka myčka myčka

Instalace výrobku FI FI FI FI FI

Počet jídelních souprav (2010/30/EC) 13 13 13 15 15

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

Roční spotřeba energie (kWh) 
(2010/30/EC) 234 234 262 241 241

Spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC) 0,832 0,832 0,921 0,857 0,857

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) 3080 3080 2940 3080 3080

Účinnost sušení (2010/30/EC) A A A A A

Referenční program (2010/30/EC) Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50

Trvání referenčního programu (min) 
(2010/30/EC) 232 232 233 232 232

Čas přechodu do pohotovostního 
režimu (min) (2010/30/EC) 5 5 5 5 5

Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 39 42 44 39 39

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

Čistá hmotnost (kg) 50,6 49,6 38,67 41,87 45,3

Plně integrované, 60 cm

Mytí
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Mytí

Myčky

ESL8350RO ESL8550RA ESL8523RO ESL7325RO ESL8356RO ESL8345RO ESL5355LO ESL5360LA ESL7345RO ESL5322LO

Kód výrobku 911 436 349 911 434 459 911 434 393 911 436 335 911 436 357 911 436 351 911 536 167 911 536 178 911 436 353 911 536 340

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux 

Produktová kategorie myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka

Instalace výrobku FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI

Počet jídelních souprav (2010/30/EC) 15 15 15 13 15 15 13 13 13 13

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

Roční spotřeba energie (kWh) 
(2010/30/EC) 270 270 241 234 241 270 234 234 262 295

Spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC) 0,95 0,95 0,857 0,832 0,846 0,95 0,82 0,832 0,921 1,039

Spotřeba energie ve vypnutém stavu 
(W) (2010/30/EC) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,5

Spotřeba energie v pohotovostním 
režimu (W) (2010/30/EC) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Roční spotřeba vody (l) (2010/30/EC) 3080 3080 3080 2860 3080 3080 2775 2775 2940 3080

Účinnost sušení (2010/30/EC) A A A A A A A A A A

Referenční program (2010/30/EC) Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50

Trvání referenčního programu (min) 
(2010/30/EC) 233 233 232 232 232 233 237 240 233 227

Čas přechodu do pohotovostního 
režimu (min) (2010/30/EC) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 44 44 42 42 44 46 44 42 46 47

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 550 818 x 596 x 550 818 x 596 x 550

Čistá hmotnost (kg) 38,67 38,67 44,5 42,6 38,67 38,67 39,2 40,35 38,67 35,35

Plně integrované, 60 cm
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Mytí

Myčky

ESI8730RAX ESI8550ROX ESI5545LOX ESI5543LAK ESI5525LAX ESI5550LOX ESI5205LOX ESL4655RA ESL4581RO ESL4582RA ESL4510LO ESL4201LO

Kód výrobku 911 427 319 911 426 361 911 526 162 911 526 285 911 526 286 911 526 163 911 529 210 911 077 004 911 074 042 911 074 047 911 076 065 911 079 030

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux 

Produktová kategorie myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka myčka

Instalace výrobku I I I I I I I FI FI FI FI FI

Počet jídelních souprav (2010/30/EC) 15 15 13 13 13 13 13 9 9 9 9 9

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

Roční spotřeba energie (kWh) 
(2010/30/EC) 241 241 234 262 262 234 295 176 197 197 222 222

Spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC) 0,857 0,846 0,82 0,92 0,92 0,82 1,039 0,614 0,688 0,688 0,777 0,778

Spotřeba energie ve vypnutém stavu 
(W) (2010/30/EC) 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Spotřeba energie v pohotovostním 
režimu (W) (2010/30/EC) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Roční spotřeba vody (l) (2010/30/EC) 3080 3080 2775 2775 2775 2775 3080 2775 2775 2775 2775 2775

Účinnost sušení (2010/30/EC) A A A A A A A A A A A A

Referenční program (2010/30/EC) Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50

Trvání referenčního programu (min) 
(2010/30/EC) 235 235 237 237 237 237 227 238 240 240 245 225

Čas přechodu do pohotovostního 
režimu (min) (2010/30/EC) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 42 44 46 44 47 44 49 44 45 45 47 51

Rozměry V x Š x H (mm) 818 x 596 x 575 818 x 596 x 575 818 x 596 x 575 818 x 596 x 575 818 x 596 x 575 818 x 596 x 575 818 x 596 x 575 818 x 446 x 550 818 x 446 x 550 818 x 446 x 550 818 x 446 x 550 818 x 446 x 550

Čistá hmotnost (kg) 39,57 39,57 36,95 39,45 38,28 40,25 36,75 31,1 42,15 32,4 32,25 32,4

S panelem, 60 cm Plně integrované, 45 cm
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Mytí

Myčky

ESI4621LOX ESI4501LOX ESI4201LOX

Kód výrobku 911 066 020 911 066 021 911 069 011

Značka Electrolux Electrolux Electrolux 

Produktová kategorie myčka myčka myčka

Instalace výrobku I I I

Počet jídelních souprav (2010/30/EC) 9 9 9

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

Roční spotřeba energie (kWh) 
(2010/30/EC) 197 222 222

Spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC) 0,688 0,777 0,778

Spotřeba energie ve vypnutém stavu 
(W) (2010/30/EC) 0,5 0,5 0,5

Spotřeba energie v pohotovostním 
režimu (W) (2010/30/EC) 5 5 5

Roční spotřeba vody (l) (2010/30/EC) 2775 2775 2775

Účinnost sušení (2010/30/EC) A A A

Referenční program (2010/30/EC) Eco 50 Eco 50 Eco 50

Trvání referenčního programu (min) 
(2010/30/EC) 240 245 225

Čas přechodu do pohotovostního 
režimu (min) (2010/30/EC) 5 5 5

Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 44 47 49

Rozměry V x Š x H (mm) 818 x 446 x 570 818 x 446 x 576 818 x 446 x 576

Čistá hmotnost (kg) 32,2 36,2 32,1

S panelem, 45 cm

Praní

Pračky

EWX147410W

Kód výrobku 914 606 032

Značka Electrolux

Produktová kategorie pračka se sušičkou

Instalace výrobku plně integrovaná

Energetická třída B

Spotřeba energie při praní/sušení 
(kWh) 6,07

Spotřeba energie při praní (kWh) 1,05

Účinnost praní A

Zbytková vlhkost (%) 52

Maximální rychlost odstřeďování (ot./
min) 1 400

Náplň prádla při praní (kg) 7

Náplň prádla při sušení (kg) 4

Spotřeba vody při praní/sušení (l) 122

Spotřeba vody při programu Bavlna 
60 °C (l) 57

Čas praní a sušení při programu 
Bavlna 60 °C, max. ot./min, 
Suchá do skříně (min)

320

Roční spotřeba energie při praní 
a sušení (kWh) 1 214

Roční spotřeba vody při praní a sušení 
(l) 24 400

Roční spotřeba energie při praní (kWh) 210

Roční spotřeba vody při praní (l) 11 400

Hlučnost při praní (dB(A) re1pW – IEC 
60704-3) 56

Hlučnost při odstřeďování (dB(A) 
re1pW – IEC 60704-3) 74

Hlučnost při sušení (dB(A) re1pW – 
IEC 704-3) 62

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

Čistá hmotnost (kg) 68,39

EWG147540W EWG147410W

Kód výrobku 914 528 242 914 528 242

Značka Electrolux Electrolux

Produktová kategorie pračka pračka

Instalace výrobku plně integrovaná plně integrovaná

Náplň prádla (kg) 7 7

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

Roční spotřeba energie (kWh) 
(2010/30/EC) 169,0 169,0

Spotřeba energie standardní program 
Bavlna 60 °C (kWh) 0,86 0,86

Spotřeba energie standardní program 
Bavlna 60 °C, poloviční náplň (kWh) 0,77 0,77

Spotřeba energie standardní program 
Bavlna 40 °C, poloviční náplň (kWh) 0,51 0,51

Spotřeba energie ve vypnutém stavu 
(W) (2010/30/EC) 0,10 0,10

Spotřeba energie v pohotovostním 
režimu (W) (2010/30/EC) 0,98 0,98

Roční spotřeba vody (l) (2010/30/EC) 8 999 8 999

Účinnost odstřeďování (2010/30/EC) B B

Max. rychlost odstřeďování (ot./min) 
(2010/30/EC) 1 400 1 400

Referenční program (2010/30/EC)

standardní program 
Bavlna 60 °C 

s poloviční a plnou 
náplní, standardní 

program Bavlna 40 °C 
s poloviční náplní

standardní program 
Bavlna 60 °C 

s poloviční a plnou 
náplní, standardní 

program Bavlna 40 °C 
s poloviční náplní

Trvání programu Bavlna 60 °C (min) 189 189

Trvání programu Bavlna 60 °C, 
poloviční náplň (min) 130 130

Trvání programu Bavlna 40 °C, 
poloviční náplň (min) 177 177

Čas přechodu do pohotovostního 
režimu (min) (2010/30/EC) 5 5

Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/
EC) 52 52

Hlučnost při odstřeďování (dB(A) re 1 
pW) (2010/30/EC) 73 73

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

Čistá hmotnost (kg) 60,39 60,39

Pračka se sušičkouPračky

184 185



Vaření

Energetická třída A –30 %

Energetická třída A –20 %

Energetická třída A –10 %

Pyrolýza

Katalýza

Funkce trouby: pára

SousVide
SousVide

Pravý horký vzduch

funkce PlusSteam

Teplotní sonda

Teleskopické výjezdy

Softclosing

1
2
3

3 úrovně pečení

XL FAN
XL ventilátor

Pausa

Slim fit

81
CM Šířka 81 cm

0

5 9

14
Dotykové ovládání kruhové

Sklokeramická deska

Nerezová ocel s úpravou 
proti otiskům prstů

INDUCTION
Indukční deska

Hob2hood

Dětská pojistka / zámek 
tlačítek

Časovač

ECO
Eco Timer – maximální 
využití tepla

Časové funkce

0 5 8 14 Direct Access: přímá cesta  
k požadované teplotě

1

2

3

Ukazatel zbytkového 
tepla Cleverheat

Dotykové ovládání

Integrované elektrické 
zapalování

Ukazatel zbytkového tepla

Odtah vzduchu

Halogenové osvětlení

Vnitřní cirkulace vzduchu

ELEC
T R O
N I C Elektronická tlačítka

2 šálky espresa

1 šálek espresa

Horká voda

Konvice na více šálků 
espresa

Horká pára

Nastavení intenzity espresa

Mikrovlny

Rozmrazování

Timer

B>> Funkce Booster

Funkce Bridge

Funkce FlexiBridge

Funkce  
ProCook FlexiBridge

Dvojtý velký hořák WOK

Litinové podpěry

Sensefry

Ostrůvkový odsavač

Indikátor filtru

Komínový odsavač

Dvojitá zona

Trojitá zona

Breeze

Výsuvný odsavač

Chlazení

++A Energetická třída A++

+A Energetická třída A+

NO FROST Funkce NoFrost

LOW
FROST

Funkce FrostFree

ALARM

Alarm s výstražným  
ukazatelem

Alarm se světelnou 
signalizací

Dynamické chlazení

FRESH
ZONE® FreshFrostFree

LED LED osvětlení

Funkce Rychlé zmrazení

ELEC
T R O
N I C Elektronické ovládání

178
CM Výška 178 cm

122
CM Výška 122 cm

88
CM Výška 88 cm

82
CM Výška 82 cm

CustomFlex

Funkce dovolená

FlexiShelf

Praní

+++A Energetická třída A+++

++A Energetická třída A++

7
KG

Náplň prádla 7 kg

Ruční praní

TimeManager

LCD Displej LCD

Invertorový motor

Mytí

+++A Energetická třída A+++

++A Energetická třída A++

+A Energetická třída A+

A Energetická třída A

15 15 jídelních souprav

13 13 jídelních souprav

9 9 jídelních souprav

Zásuvka na příbory

SoftSpikes

SoftGrip

Invertorový motor

Satelitní sprchovací 
rameno Flexispray

Světelný paprsek na 
podlaze

TimeBeam – indikace 
zbývajícího času na 
podlaze

Technologie ComfortLift

Technologie Comfort Rails
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Váš místní prodejce

ELECTROLUX, s. r. o.
Budějovická 778/3
140 21 Praha 4
Česká republika
zákaznická linka: 261 302 261
bezplatná informační linka: 800 302 111
E-mail: info@electrolux.cz

Informace o spotřebičích najdete na webové adrese:
www.electrolux.cz
www.electrolux.cz/pecemevpare

         /electroluxceskarepublika

Electrolux Slovakia s. r. o.,
o. z. Domáce spotrebiče
Galvaniho 17/B
821 04 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421-32-744 1294
E-mail: zakaznicke.centrum@electrolux.sk

Informácie o spotrebičoch nájdete na web stránke:
www.electrolux.sk
www.electrolux.sk/peciemevpare

         /electroluxslovensko

Dodávají se pouze výrobky uvedené v platném ceníku. Dodávajú sa len výrobky uvedené v platnom cenníku.

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.
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Tento katalog je určený výhradně a pouze pro potřeby prodejce.


