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BRANDT JE ZNAČKA 
SE ŠEDESÁTILETOU ZKUŠENOSTÍ
Brandt je tradiční francouzskou značkou elektrospotře-
bičů. Více než 60 let usnadňuje lidem každodenní práce 
v domácnosti. Těší se z ocenění nejdůvěryhodnější znač-
ky v oblasti domácích elektrospotřebičů, které je odměnou 
za desítky let výzkumu a vývoje, aktivního naslouchání po-
žadavkům zákazníků a znalostí jejich zvyklostí. Brandt je 
průkopníkem mnoha technologií a inovací, které dnes při-
jala většina výrobců. Mezi nejznámější patří: využití indukč-
ní technologie při vaření, pyrolytické samočištění u trub, 
technologie chlazení trouby, přihrádka s nulovou zónou 
0-3 °C, automatické odvažování náplně u praček, v neposlední 
řadě inteligentní řady spotřebičů intellect. 

INOVACE BRANDT JSOU ZÁKLADNÍM KAMENEM 
POLITIKY ROZVOJE
Závazkem značky je předjímat očekávání trhu a aktivní přístup k novým tren-
dům, díky čemu přispívá ke zlepšení každodenního života prostřednictvím 
důmyslných produktů. 

1980 - uvedení na trh první indukční varné desky
1982 - uvedení na trh první trouby s pyrolytickým čištěním
1997 - vývoj technologie chlazení trouby
1999 - uvedení na trh indukční varné desky s Maxi zónou
2009 - technologie dávkování pracího prostředku E-dose
2011 - uvedení nové řady myček v energetické třídě A++
2012 - uvedení myček a praček s technologií Water Saver
2015 - uvedení úsporného cyklu pyrolitického čištění PYRO EXPRESS
2016 - uvedení nové řady spotřebičů Intellect

HISTORIE A ODKAZ
Značka je pojmenována po Edgaru Brandtovi, 
legendárním designérovi stylu Art Déco a umělci 
z počátku 20. století. Edgar Brandt se proslavil 
v roce 1921 jako tvůrce bronzového kahanu - 
plastiky věnované Neznámému vojáku. Tato byla 
odhalena v Paříži uprostřed Vítězného oblouku. 
V červnu 1956 Edgar Brandt navrhl do  Versail-
leskému zámku v Paříži dvě překrásné zlacené 
brány pro La Grande Cour des Ambassadeurs, které byly zničeny během Velké 
Francouzské revoluce. Jeho fi rma zahájila výrobu domácích spotřebičů v pa-
desátých letech minulého století. Započal tak vývoj vlastních vrchem plněných 
praček, chladniček a mandlů. Posléze se stává hlavní domácí značkou elekt-
rospotřebičů ve Francii a stálou součástí francouzských domácností.

BRANDT JE ZNAČKA S CENTREM VÝZKUMU, 
VÝVOJE A VÝROBNÍMI ZÁVODY VE FRANCII
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DESIGN - FUNKČNOST - VÝKON 
Nová kolekce vestavných trub Brandt se vyznačuje noblesním 
designem, který staví na ušlechtilých materiálech, jako jsou 
sklo a nerezová ocel. Nový design intellect je sjednocujícím 
prvkem v rámci celé řady spotřebičů Brandt, jenž přináší 
uživatelům pocit nebývalé souhry všech spotřebičů napříč 
domácností. Součástí nového designu je zcela přepracované 
intuitivní ovládání s inteligentními funkcemi, které zvládne 
používat opravdu každý.

ENERGETICKÁ TŘÍDA A+
Všechny pyrolytické trouby Brandt jsou díky mimořádně silné izolaci a vysoké 
účinnosti pečení zařazeny do energetické třídy A+. Toto zařazení garantuje 
výrazné úspory energie.
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PRŮVODCE PEČENÍM (POUZE U MODELU BXP6575X)
Průvodce pečením vám umožní vybrat si snadno jeden z patnácti předna-
stavených receptů: kuře, kachní prsa, hovězí pečeně, pizza, vepřová pečeně, 
gratinované brambory, jehněčí plec, telecí pečeně, losos, rybí nákyp, slaný 
koláč, plněná rajčata/zelenina, sušenky/drobné cukroví, koláč, buchty/brioš-
ky. Trouba poté sama nastaví vhodný režim pečení, teplotu a dobu pečení dle 
předem defi nované hmotnosti pokrmu.

MAXI OBJEM 73 LITRŮ
Trouby řady intellect nabízejí komfortní vnitřní prostor, který umožňuje péct 
velké množství pokrmů až v 6 patrech nad sebou, nebo větší kusy samostatně.

73 l
FUNKCE PIZZA: 
Ideální pro přípravu domácí nebo mražené pizzy. 
Teplota 210 °C.

www.brandt.cz



TROUBY

5

PEČENÍ V ABSOLUTNÍM BEZPEČÍ 
DÍKY SYSTÉMU COLD DOOR:
Pyrolytické trouby Brandt disponují zesílenými celoskleněnými dvířky se 4 
skleněnými panely s ventilací. Díky této jedinečné konstrukci teplota na vněj-
ší straně dvířek nikdy nedosáhne prahu bolesti:

 maximálně 40 °C ve středu dvířek během pyrolýzy,
 maximálně 65 °C v nejteplejším místě dvířek během pyrolýzy,
 maximálně 30 °C ve středu dvířek během pečení.

Díky celoskleněnému vnitřnímu povrchu a snadno rozebíratelné konstrukci je 
možné dvířka dokonale vyčistit, aby byla opět jako nová.

SOFT CLOSE
Tento důmyslný systém zajišťuje jemné a bržděné  automatické dovření dví-
řek trouby bez nepříjemného zvuku bouchnutí.

OMEGA GRIL
Perfektní kůrka a dokonalá zlatá barva s novým variabilním grilem Omega. 
Některé recepty, na první pohled docela jednoduché, ve skutečnosti vyžadují 
hodně dovednosti. Gril s novým tvarem topného tělesa a možností nastavení 
čtyř stupňů výkonu vám umožní dosáhnout dokonale rovnoměrného propeče-
ní na povrchu připravovaného pokrmu.

SNADNÁ ÚDRŽBA DVÍŘEK:
Jednoduchý a intuitivní systém vyjímání vnějšího skla a dalších vnitřních 
vrstev skla Vám umožní jejich snadné a dokonalé vyčištění.

KOMFORTNÍ PYROLYTICKÉ ČIŠTĚNÍ ZVLÁDNE 
PÉČI O VAŠI TROUBU ZCELA SAMOSTATNĚ
 Unikátní 100 % cyklus čištění poskytuje nepřekonatelné výsledky.
 Spusťte funkci pyrolýza a nechte troubu pracovat: teplota postupně narůs-
tá až na 500 °C, při kterých se odstraní cukry, mastnota a další nečistoty.

 2 úrovně čištění: standartní (pro běžné/silnější znečištění) nebo Eco 
(pro mírné znečištění)

 Předchází postupnému zvyšování spotřeby energie při pečení.
 U všech trub s označením BXP A FP.

FUNKCE PYRO EXPRESS: 
Brandt pro Vás vyvinul novou - rychlejší a úspornější - formu pyrolytického 
čištění. Funkce dokáže efektivně zužitkovat zbytkové teplo předchozího peči-
cího cyklu k expresnímu (59 minut) vyčištění vnitřních prostor s dokonalým 
výsledkem čištění při 50% úspoře elektrické energie!
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Multifunkce Katalytické 
čištění

Pyrolytické 
čištění

Chladná dvířka En. třída Celoskleněná 
dvířka

Program pizza Vaření 
v páře

Omega 
gril

Soft 
Close

Quatro 
Pulse

Řada 
Intellect

LEGENDA
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 Multifunkční trouba s objemem 73 l
 Provedení předsazené černé sklo na nerez rámu
 Energetická třída A+
 Dotykové ovládání Intellect s bíle podsvíceným 
displejem

 Průvodce pečením s 15 programy – postačí 
zvolit typ pokrmu a jeho hmotnost a trouba 
nastaví optimální způsob přípravy

 SmartAssist - funkce navrhující teplotu a délku 
pečení v závislosti na zvolené pečící funkci

 Quattro Pulse - rovnoměrná distribuce teplého 
vzduchu čtyřmi vývody během pečení

 Multifunkční režim - 7 funkcí (horkovzdušné 
pečení, tradiční pečení + ventilátor, gril, ECO, 
gril s ventilátorem, pizza, tradiční pečení)

PRODEJNÍ CENA: 18 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

BXP6576X
 Omega gril pro rovnoměrnou kůrku
 Komfortní pyrolytické čištění s funkcí 
PyroExpress (59 min.)

 SOFT CLOSE - jemné dovírání dvířek trouby
 Smart BOOST – automatické rychlé nahřívání 
na požadovanou teplotu

 Cold Door - celoskleněná dvířka se 4 skly
 Příslušenství: 
šestiúrovňové chromované vodící žebřinky, 
teleskopický výsuv, 1 ks bezpečnostní rošt, 
1 ks mělký plech 20 mm, 
1 ks hluboký plech 45 mm

 Rozměry pro vestavbu (V x Š x H v cm): 
58,5 x 56 x 55

MULTIFUNKCE QUATTRO PULSE: 
VYCHUTNEJTE SI TEN ROZDÍL
Nové trouby Brandt intellect disponují inovovaným systémem cirkulace vzduchu uvnitř 
trouby – QUATTRO PULSE. Tento nový systém využívá obráceného proudění vzduchu s di-
fuzorem, kdy je vzduch z trouby ventilátorem nasáván a ohříván topným tělesem. Horký 
vzduch je poté vyfukován čtyřmi vývody v rozích zadní stěny trouby. Tím je zajištěna 
rovnoměrná  teplota pro dokonalou přípravu hned několika pokrmů současně. I nejmenší 
pečivo tak bude vždy rychle a rovnoměrně propečené.

CHYTRÁ TROUBA – CESTA K LEPŠÍM VÝSLEDKŮM
 SMART BOOST: S výběrem pečícího programu trouba automaticky ak-
tivuje funkci Smart Boost, která zajistí velmi rychlý nárůst teploty uvnitř 
trouby. V případě potřeby můžete funkci Boost navolit manuálně.

 SMART ASSIST: Podle vybraného režimu pečení vám trouba navrhne ne-
jen ideální teplotu pečení, ale také dobu přípravy pokrmů. Přednastavené 
hodnoty můžete kdykoliv během pečení snadno změnit.

 EASY START: Tato chytrá a užitečná funkce si zapamatuje Vámi nejčas-
těji používané nastavení a při příštím spuštění Vám jej sama nabídne.

www.brandt.cz



MULTIFUNKČNÍ TROUBY

8

*dostupná od dubna 2017

 Multifunkční trouba s objemem 73 l
 Provedení předsazené černé sklo na nerez rámu
 Energetická třída A+
 Ovládání Intellect s ergonomickým otočným 
voličem, dotykovým ovládáním 
a bíle podsvíceným displejem

 SmartAssist - funkce navrhující teplotu a délku 
pečení v závislosti na zvolené pečící funkci

 Quattro Pulse - rovnoměrná distribuce teplého 
vzduchu čtyřmi vývody během pečení

 Multifunkční režim - 7 funkcí (horkovzdušné 
pečení, tradiční pečení + ventilátor, gril, ECO, 
gril s ventilátorem, pizza, tradiční pečení)

 Omega gril pro rovnoměrnou kůrku

 Multifunkční trouba s objemem 73 l
 Provedení černé sklo a nerez
 Energetická třída A+
 Dotykové ovládání Intellect s bíle podsvíceným 
displejem

 SmartAssist - funkce navrhující teplotu a délku 
pečení v závislosti na zvolené pečící funkci

 Quattro Pulse - rovnoměrná distribuce teplého 
vzduchu čtyřmi vývody během pečení

 Multifunkční režim - 7 funkcí (horkovzdušné 
pečení, tradiční pečení + ventilátor, gril, ECO, 
gril s ventilátorem, pizza, tradiční pečení)

 Omega gril pro rovnoměrnou kůrku

PRODEJNÍ CENA: 16 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

PRODEJNÍ CENA: 17 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

BXP6534X

BXP5556X

 Komfortní pyrolytické čištění
 SOFT CLOSE - jemné zavření dvířek trouby
 Smart BOOST – automatické rychlé nahřívání 
na požadovanou teplotu

 Cold Door - celoskleněná dvířka se 4 skly
 Příslušenství: 
šestiúrovňové chromované vodící žebřinky, 
teleskopický výsuv, 1 ks bezpečnostní rošt, 
1 ks mělký plech 20 mm, 
1 ks hluboký plech 45 mm

 Rozměry pro vestavbu (V x Š x H v cm): 
58,5 x 56 x 55

 Komfortní pyrolytické čištění s funkcí 
PyroExpress (59 min.)

 SOFT CLOSE - jemné dovírání dvířek trouby
 Smart BOOST – automatické rychlé nahřívání 
na požadovanou teplotu

 Cold Door - celoskleněná dvířka se 4 skly
 Příslušenství: 
šestiúrovňové chromované vodící žebřinky, 
teleskopický výsuv, 1 ks bezpečnostní rošt, 
1 ks mělký plech 20 mm, 
1 ks hluboký plech 45 mm

 Rozměry pro vestavbu (V x Š x H v cm): 
58,5 x 56 x 55
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 Multifunkční trouba s objemem 73 l
 Provedení černé sklo a nerez
 Energetická třída A+
 Ovládání Intellect s ergonomickým otočným 
voličem, dotykovým ovládáním 
a bíle podsvíceným displejem

 SmartAssist - funkce navrhující teplotu a délku 
pečení v závislosti na zvolené pečící funkci

 Quattro Pulse - rovnoměrná distribuce teplého 
vzduchu čtyřmi vývody během pečení

 Multifunkční režim - 7 funkcí (horkovzdušné 
pečení, tradiční pečení + ventilátor, gril, ECO, 
gril s ventilátorem, pizza, tradiční pečení)

 Omega gril pro rovnoměrnou kůrku

 Multifunkční trouba s objemem 73 l
 Provedení bílé sklo a nerez 
 Ostatní parametry shodné s modelem BXP5534X

*dostupná od dubna 2017

Pro všechny vestavné spotřebiče Brandt 
(viz zadní strana obálky).

PRODEJNÍ CENA: 14 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

PRODEJNÍ CENA: 14 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

BXP5534X

BXP5534W

 Komfortní pyrolytické čištění
 Smart BOOST – automatické rychlé nahřívání 
na požadovanou teplotu

 Cold Door - celoskleněná dvířka se 4 skly
 Příslušenství: 
šestiúrovňové chromované vodící žebřinky, 
teleskopický výsuv, 1 ks bezpečnostní rošt, 
1 ks mělký plech 20 mm, 
1 ks hluboký plech 45 mm

 Rozměry pro vestavbu (V x Š x H v cm): 
58,5 x 56 x 55

www.brandt.cz
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 Multifunkční trouba s objemem 73 l
 Provedení černé sklo a nerez
 Energetická třída A
 Ovládání Intellect s ergonomickým otočným 
voličem, dotykovým ovládáním 
a bíle podsvíceným displejem

 SmartAssist - funkce navrhující teplotu a délku 
pečení v závislosti na zvolené pečící funkci

 Quattro Pulse - rovnoměrná distribuce teplého 
vzduchu čtyřmi vývody během pečení

 Multifunkční režim - 7 funkcí 
(horkovzdušné pečení, tradiční pečení, 
spodní topné těleso + ventilátor, ECO, 
udržování v teple, gril s ventilátorem, gril)

PRODEJNÍ CENA: 12 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

BXE5534X
 Omega gril pro rovnoměrnou kůrku
 Easy Clean smalt pro snadné čištění trouby
 SOFT CLOSE - jemné zavření dvířek trouby
 Celoskleněná dvířka se 2 skly
 Příslušenství: 
šestiúrovňové chromované vodící žebřinky, 
teleskopický výsuv, 1 ks bezpečnostní rošt, 
1 ks mělký plech 20 mm, 
1 ks hluboký plech 45 mm

 Rozměry pro vestavbu (V x Š x H v cm): 
58,5 x 56 x 55

 Multifunkční trouba s objemem 73 l
 Provedení černé sklo a nerez
 Energetická třída A
 Ovládání Intellect s ergonomickým otočným 
voličem, dotykovým ovládáním 
a bíle podsvíceným displejem

 SmartAssist - funkce navrhující teplotu a délku 
pečení v závislosti na zvolené pečící funkci

 Quattro Pulse - rovnoměrná distribuce teplého 
vzduchu čtyřmi vývody během pečení

 Multifunkční režim - 7 funkcí 
(horkovzdušné pečení, tradiční pečení, 
spodní topné těleso + ventilátor, ECO, 
udržování v teple, gril s ventilátorem, gril)

PRODEJNÍ CENA: 13 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

BXC5536X
 Omega gril pro rovnoměrnou kůrku
 Katalytická funkce - pohlcování pachů 
a mastnosty na katalytických panelech 
po stranách trouby

 SOFT CLOSE - jemné zavření dvířek trouby
 Celoskleněná dvířka se 2 skly
 Příslušenství: 
teleskopický výsuv, 
šestiúrovňové chromované vodící žebřinky, 
1 ks bezpečnostní rošt, 
1 ks mělký plech 20 mm, 
1 ks hluboký plech 45 mm

 Rozměry pro vestavbu (V x Š x H v cm): 
58,5 x 56 x 55
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 Multifunkční trouba s objemem 73 l
 Provedení černé sklo a nerez
 Energetická třída A
 Ovládání Intellect s ergonomickým otočným 
voličem, dotykovým ovládáním 
a bíle podsvíceným displejem

 SmartAssist - funkce navrhující teplotu a délku 
pečení v závislosti na zvolené pečící funkci

 Quattro Pulse - rovnoměrná distribuce teplého 
vzduchu čtyřmi vývody během pečení

 Multifunkční režim - 7 funkcí 
(horkovzdušné pečení, tradiční pečení, 
spodní topné těleso + ventilátor, ECO, 
udržování v teple, gril s ventilátorem, gril)

 Multifunkční trouba s objemem 73 l
 Provedení bílé sklo a nerez 
 Ostatní parametry shodné s modelem BXE5532X

PRODEJNÍ CENA: 10 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

BXE5532X

BXE5532W

 Omega gril pro rovnoměrnou kůrku
 Easy Clean smalt pro snadné čištění trouby
 Celoskleněná dvířka se 2 skly
 Příslušenství: 
šestiúrovňové chromované vodící žebřinky, 
1 ks bezpečnostní rošt, 
1 ks mělký plech 20 mm

 Rozměry pro vestavbu (V x Š x H v cm): 
58,5 x 56 x 55

*dostupná od dubna 2017PRODEJNÍ CENA: 10 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

www.brandt.cz
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 Multifunkční trouba s objemem 60 l
 Provedení černé sklo a nerez
 Auto program Auto Cook: 
6 programů plně automatického pečení

 Pyrolýza (ECO 90 a MAX 120 minut)
 Energetická třída A
 Dotykové ovládání s otočnými voliči a červeným 
digitálním displejem, elektronika navrhující 
teplotu a délku pečení v závislosti 
na zvolené pečící funkci

 Multifunkční režim - 8 funkcí 
(horkovzdušné pečení, Eco pečení, Tradiční ohřev, 
Tradiční ohřev s ventilátorem, Spodní ohřev 
s ventilátorem, Gril, Slabý ohřev s ventilátorem, 

PRODEJNÍ CENA: 19 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

FP1067XS
Střední gril s otočným rožněm)

 Boost - rychlé nahřívání na požadovanou 
teplotu

 Cold Door - celoskleněná dvířka se 4 skly
 Příslušenství: 
2 ks bezpečnostní rošty, 
teleskopický výsuv, 1 ks hluboký plech, 
1 ks mělký plech, 1 ks otočný rožeň

 Rozměry pro vestavbu (V x Š x H v cm): 
58,5 x 56 x 55

Umožňuje výběr z 6 naprogramovaných pokrmů:

PROGRAMOVÁNÍ AUTO COOK 6:
 otočte voličem pro výběr režimu AUTO 
 na displeji zvolte požadovaný druh přípravy 
 vložte pokrm do trouby, o ostatní se postará AUTO COOK

PATENTOVANÝ PROGRAM AUTO COOK
unikátní patentovaná technologie, která pomocí měření vlhkosti 
přesným senzorem a údajům z více jak 3 tisíc testovacích pečení 
samostatně nastaví 4 parametry:

 režim pečení 
 ideální teplotu 
 doporučí úroveň patra v troubě
 určí délku přípravy s přesností na minutu, to vše díky senzoru, 

 který analyzuje objem vody v připravovaném pokrmu

Pizza Drůbež Pečeně Ryba Koláč Zapékání
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PARNÍ TROUBA
 S parní troubou snadno připravíte nejen zdravá, ale i chutná jídla.
 Příprava, která respektuje chutě.
 Pokrmy připravované v páře si uchovají nejen svoji přirozenou chuť, vůni 
a strukturu, ale také vitamíny a minerální soli.

 Vůně se nemíchají, takže můžete připravovat i několik druhů potravin sou-
časně.

 Nejzdravější metoda přípravy jídel, bez zbytečného používání tuků. Velmi 
jednoduše, rychle a zdravě si připravíte své oblíbené sladké či slané pokrmy.

SNADNÁ INSTALACE A POUŽITÍ
 Vše, co potřebujete, je připojení do el. sítě. 
 Vyjímatelný zásobník naplníte před přípravou vodou. 
 Programování a elektronické nastavení teploty je doplněno signalizací 
ukončení programu. 

 Jemný proud studené vody stéká na generátor páry. 
 Pod nízkým tlakem se vytváří pára (100 °C), která během několika minut 
naplní vnitřní prostor trouby. 

 Příprava pokrmů v páře je rychlá, zdravá a bezpečná.

 Parní trouba
 Provedení černé sklo a nerez
 Nerezový vnitřní prostor
 Dotykové ovládání s červeným digitálním displejem
 Objem 23 litrů
 Snadné čištění
 Automatické vypnutí při nedostatku vody
 Vyjímatelný zásobník na vodu 1 l
 Příslušenství: 1 ks mřížka, 1 ks perforovaná nádoba, 1 ks odkapávací tácek
 Rozměry pro vestavbu (V x Š x H v cm): 45 x 56 x 55

PRODEJNÍ CENA: 19 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

FV1245X

www.brandt.cz

Pro všechny vestavné spotřebiče Brandt 
(viz zadní strana obálky).
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QUATRO SYSTÉM:
4 emitory mikrovln a distributor ve tvaru diamantu 
zajišťují optimální rozptyl mikrovln uvnitř trouby.
Výsledkem je rovnoměrné rozmrazení, vaření a ohří-
vání pokrmů.

TLAČÍTKO SPEED DEFROST:
 Tato funkce Vám přináší až 6krát rychlejší rozmrazování pokrmů do 500 g.
 Vy pouze zadáte druh jídla a jeho váhu, a Vaše trouba si sama navrhne opti-
mální dobu rozmrazování.

Výsledek: 4 x 100 g hamburger rozmrazíte do 1 min. 40 sekund!

FUNKCE PAMĚTI:
 Umožňuje uložit do paměti až tři nejčastěji používané způsoby přípravy.
 Snadné a rychlé naprogramování.

MIKROVLNNÝ OHŘEV S HORKOVZDUŠNÝM PEČENÍM:
 O 40 až 50 % kratší doba přípravy než u běžného způsobu. 
 Kombinace mikrovlnného a horkovzdušného ohřevu. 
 Univerzální mikrovlnná trouba do malého prostoru.

Quatro 
systém

Autoprogram Rychlé 
rozmrazování

AUTOMATICKÝ PROGRAM - SNADNÁ PŘÍPRAVA
Spojením horkovzdušného pečení, grilu a mikrovlnného ohřevu tato mikro-
vlnná trouba zajistí všechny způsoby přípravy. Mikrovlnné trouby vybaveny 
Automatickým programem samy navrhnou na základě zvoleného pokrmu op-
timální dobu a způsob pečení. Postačí, když zvolíte typ pokrmu a jeho váhu.

AUTOMATICKÝ PROGRAM VÁM NABÍZÍ MOŽNOST 
VÝBĚRU AŽ Z 15 RECEPTŮ:
Vepřové / telecí / hovězí nebo drůbež:
Pro dokonalou přípravu dozlatova upečeného masa o váze 500 g až 2 kg. 
Příprava probíhá kombinací horkovzdušného pečení a mikrovlnného ohřevu.

Ryby:
Pro perfektní výsledky pečení celých ryb, plátků nebo fi let o váze 100 g až 
1 kg. Příprava probíhá pomocí mikrovlnného ohřevu.

Zelenina / zmražená zelenina:
Optimalizuje přípravu zeleniny od 100 g do 1 kg. Příprava probíhá pomocí 
mikrovlnného ohřevu.

Připravená čerstvá / mražená jídla:
Pro ohřívání bez rizika vysušování pokrmů skladovaných v chladničce 
(lasagne, francouzské brambory…) 100 g až 1 kg. Příprava probíhá pomocí 
mikrovlnného ohřevu.

Čerstvá / zmražená pizza nebo koláč:
Pro zajištění křupavé pizzy o váze 100 až 750 g. Zhnědnutí koláčů o průměru 
27 až 30 cm. Příprava pomocí kombinace mikrovln a horkovzdušného pečení.

LEGENDA

Quatro Rychlé Řada 
Intellect
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 Kombinovaná mikrovlnná trouba
 Provedení předsazené černé sklo na nerez rámu
 Výkon mikrovln 1000 W
 Výkon grilu 1750 W
 Vnitřní objem 40 litrů
 Dotykové ovládání Intellect s bíle podsvíceným displejem
 11 funkcí včetně horkovzdušného pečení a kombinovaných programů
 Autoprogram 15 receptů
 Quatro systém distribuce mikrovln
 Auto defrost – 3 programy automatického rozmrazování
 90 minutový časovač
 Celoskleněná dvířka
 Maxi otočný talíř 36 cm s možností vypnutí otáčení
 1 rošt a vodicí lišty
 Smaltový vnitřní prostor
 Rozměry pro vestavbu (V x Š x H v cm): 45 x 56 x 55

 Vestavná mikrovlnná trouba
 Provedení předsazené černé sklo na nerez rámu
 Výkon mikrovln 1000 W
 Vnitřní objem 40 litrů
 Ovládání Intellect s ergonomickým otočným voličem, 
dotykovým ovládáním a bíle podsvíceným displejem

 11 funkcí
 Autoprogram 15 receptů
 Quatro systém distribuce mikrovln
 Auto defrost – 2 programy automatického rozmrazování
 60 minutový časovač
 Maxi otočný talíř 36 cm s možnosti vypnutí otáčení
 Smaltový vnitřní prostor
 Celoskleněná dvířka
 Rozměry pro vestavbu (V x Š x H v cm): 45 x 56 x 55

PRODEJNÍ CENA: 21 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

PRODEJNÍ CENA: 17 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

BKC6575X

BKS6135X

*dostupná od dubna 2017

*dostupná od dubna 2017

www.brandt.cz
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PRODEJNÍ CENA: 16 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

ME1245X
 Vestavná mikrovlnná trouba
 Provedení černé sklo a nerez 
 Mikrovlny: 1000 W 
 Vnitřní objem: 40 litrů 
 Elektronické ovládání 
 Digitální displej 
 Dotykové ovládání s voliči 
 Quatro systém distribuce mikrovln
 Speed Defrost – rychlé rozmrazování 
 Paměť pro 3 nastavení trouby 
 60 minutový časovač 
 Maxi otočný talíř 36 cm s možnosti vypnutí otáčení  
 Smaltový vnitřní prostor 
 Osvětlení: 25 W 
 Dětská pojistka 
 Rozměry pro vestavbu (V x Š x H v cm): 45 / 56 / 55

Pro všechny vestavné spotřebiče Brandt 
(viz zadní strana obálky).
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PRODEJNÍ CENA: 7 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

BMS6112X
 Vestavná mikrovlnná trouba do horní skříňky
 Nerezové provedení 
 Výkon mikrovln 800 W
 Vnitřní objem 17 litrů
 Elektronické ovládání s tlačítky a kruhovým otočným voličem
 Bíle podsvícený displej
 Vyjímatelný otočný talíř 24,5 cm
 Autoprogram
 Speed Defrost - rychlé rozmrazování
 60 minutový časovač
 Nerezový vnitřní prostor
 Vestavný rámeček
 Rozměry pro vestavbu (V x Š x H v cm): 38 x 56 x 31

PRODEJNÍ CENA: 11 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

BMS6115X

BMS6115W

 Vestavná mikrovlnná trouba
 Provedení černé sklo s nerezovým rámečkem 
 Výkon mikrovln 900 W
 Vnitřní objem 26 litrů
 Elektronické ovládání s tlačítky a kruhovým otočným voličem
 Bíle podsvícený displej
 Vyjímatelný otočný talíř 30 cm
 Quatro systém distribuce mikrovln
 Speed Defrost - rychlé rozmrazování
 60 minutový časovač
 Nerezový vnitřní prostor
 Vestavný rámeček
 Rozměry pro vestavbu (V x Š x H v cm): 38 x 56 x 55

 Vestavná mikrovlnná trouba
 Provedení bílé sklo s nerezovým rámečkem
 Ostatní parametry shodné s modelem BMS6115X

*dostupná od dubna 2017PRODEJNÍ CENA: 11 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč
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kW 230 V

horiZone Výkon Počet zón Booster Počet 
časovačů

Termo
pojistka

Počet 
hořáků

Funkce 
Recall

Funkce 
Clean Lock

Otočné 
voliče

Integrované 
zapalování

Napájení 230V

LEGENDA
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KDYŽ CHCETE TO NEJLEPŠÍ PRO VAŘENÍ 
A BEZPEČNOST
 INDUKCE - nepřekonatelné výsledky vaření.
 Nejrychlejší a nejúspornější způsob vaření. 
 Varné zóny s výjimečnou fl exibilitou a možnostmi nastavení výkonu. 
 Nejbezpečnější varná deska s nejjednodušším používáním.

JEDNODUCHÝ PRINCIP
 Produkce tepla závisí na zjištění přítomnosti 
kovové (feromagnetické) nádoby na povrchu desky. 

 Pokud použijete nevhodné nádoby pro přípravu 
na indukci, varná deska se nespustí.

35 LET ZKUŠENOSTÍ 
V OBLASTI INDUKČNÍ TECHNOLOGIE
Brandt uvedl na trh první indukční varné desky v roce 1980.

INDUKTORY PRO ROVNOMĚRNÝ OHŘEV
Exkluzivní Brandt technologie optimalizuje 
rozmístění tepla v nádobě. Brandt vyrábí 
induktory s exkluzivní technologií, 
která zajišťuje perfektně rovnoměrnou 
přípravu na celém povrchu nádoby.

PRECIZNOST A RYCHLOST
 Indukční desky nabízí až 10 úrovní nastavení výkonu od jemného ohřevu 
(50 W) až po intenzivní var (3100 W - 3600 W) s nepřekonatelnou přizpůso-
bivostí a precizností.

 Indukční varné desky s příkonem 3100 W, popř. 3600 W na zónu zaručují 
maximálně intenzivní výkon pro rychlé vaření.

 Pro rozpouštění čokolády bez použití vodní lázně (nastavení 1 až 2).
 Pro rychlé uvedení vody do varu nebo vysoký výkon pro fritování pokrmů 
(nastavení 10).

 Nepřekonatelné možnosti nastavení výkonu.
 Deska okamžitě reaguje na změnu nastavení intenzity výkonu.

Nádoba Vaření potravin

Indukční 
proudění

Magnetické pole
Sklokeramika

Induktor

RECALL:
V případě neplánovaného krátkodobého přerušení vaření, například z důvo-
du výpadku napájení nebo neúmyslného vypnutí varné desky / zóny, umožní 
jedním stiskem symbolu RECALL na ovládacím panelu vyvolání posledního 
nastavení výkonu a časovače z paměti. Vaření lze také jednoduše vypnutím 
jedním tlačítkem přerušit a pokračovat v něm spuštěním funkce RECALL.
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10 BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ
1. Automatická ochrana při přetečení:
 Jestliže tekutina vyvře z nádoby na ovládací panel, aktivní varná zóna 

se vzápětí automaticky vypne.

2. Ochrana proti vznícení oleje:
 Maximální teplota varné zóny je limitována do 300 °C, tedy teplotou, při 

níž se například olej nemůže vznítit.

3. Uzamčení ovládacího panelu:
 „Dětská pojistka“ je dokonalou ochranou Vašeho dítěte.

4. Ukazatel zbytkového tepla:
 Znak „H“ bliká na panelu varné desky po celou dobu chladnutí varné zóny.

5. Automatické bezpečnostní vypnutí desky (Auto-stop):
 Tento systém automaticky přeruší napájení varné desky v případě, že ji 

sami zapomenete vypnout.

INOVATIVNÍ KONSTRUKCE
Inovativní technologická řešení nové generace indukčních varných desek 
Brandt vždy spolehlivě plní ty účely, ke kterým byla navržena: dosažení vyšší-
ho výkonu těchto kuchyňských spotřebičů a zkvalitnění nezbytného chlazení 
jejich klíčových elektronických komponentů. Z celé řady inovativních kon-
strukčních řešení, která stojí za vyzdvihnutí, zmiňme alespoň:

 Zvětšení rozměru ventilačního otvoru pro přívod chladného vzduchu 
v zadní části spotřebiče.

 Zeštíhlení spodního korpusu varné desky (o 6 mm) a umístění větrací 
mřížky ve zkrácené přední části tak, aby byl lépe umožněn vývod teplého 
vzduchu  i při použití vysoké pracovní desky.

K usnadnění instalace a vestavby těchto indukčních varných desek přispívá 
také zkosení zadní stěny spodního korpusu varné desky, stejně jako účelné 
a fl exibilní umístění napájecího kabelu na středu těla spotřebiče tak, aby 
mohlo být zajištěno jeho co nejkomfortnější a nejsnazší připojení.

6. Detekce nádobí:
 Zapnete-li varnou desku, aniž umístíte nádobu na varnou zónu, deska 

se během jedné minuty sama vypne.

7. Detekce drobných předmětů:
 Systém se spustí pouze při kontaktu s kovovým předmětem, jehož prů-

měr přesahuje 10 cm.

8. Detekce podpětí:
 Sníží výkon nebo přeruší chod varné zóny v případě podpětí a chrání tak 

el. obvody desky před poškozením.

9. Detekce přepětí:
 Včasná detekce chrání elektrické obvody před poškozením.

10. Detekce nesprávného připojení:
 Ozve se výstražný signál.

3 VARIANTY OVLÁDÁNÍ: EASY, SMART A EXPERT
Brandt vybavil své nové indukční desky třemi druhy ovládacích panelů, 
aby vyhovovaly požadavkům širokého spektra zákazníků:

 EASY: Pro všechny zóny je k dispozici jedna dvojice tlačítek +/- pro na-
stavení výkonu a časovače. Každá zóna má k dispozici samostatný displej 
pro zobrazení výkonu. Dále je zde centrální displej pro zobrazení nastavení 
časovačů všech zón, kde se cyklicky zobrazují jednotlivá nastavení.

 SMART: Každá zóna disponuje samostatnými tlačítky +/- pro nastavení 
výkonu a časovače. Informaci o nastaveném výkonu a časovači poskytuje 
pro jednotlivé zóny samostatný displej.

 EXPERT: Každá zóna disponuje samostatnými tlačítky +/- pro nastavení 
výkonu a časovače a také tlačítky přímé volby výkonu. Dva samostatné 
displeje pro každou zónu pak poskytují rychlý a kontinuální přehled o všech 
nastaveních varné desky.
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HORIZONE - PROSTOR PRO MAXIMÁLNÍ KOMFORT
Uvedením na trh indukční desky s varnou plochou horiZone potvrzuje Brandt své postavení lídra v indukčních technologiích.

 můžete ji použít pro přípravu ve velkých nádobách.
 můžete ji použít pro přípravu ve více menších nádobách při stejném výkonu.
 postačí stisknout tlačítko horiZone (symbol tlačítka) pro nastavení celé zóny.
 varnou plochu horiZone můžete použít také jako dvě nezávislé varné zóny pro přípravu 2 chodů 
při různých výkonech.

 výsledek: fl exibilita, pružnost a rychlost pro perfektní výsledky vašeho kulinářského umění.
 dosahuje výkonu až 3600 W.
 6 induktorů s feritovými články pro dokonalé pokrytí varné plochy

MOŽNOSTI POUŽITÍ VARNÉ PLOCHY HORIZONE:

TEST PŘI UVEDENÍ 2 LITRŮ VODY DO VARU Z 20 °C NA 95 °C
Investice do indukční varné desky se vám vrátí!

Nominální výkon Měřený výkon Účinnost Doba ohřevu Spotřeba energie Doba potřebná k vychladnutí 
povrchu desky na 60 °C

Plyn 3,5 kW 1,75 kW 50 % 8 min. 18 sek. 390 Wh 13 min. 20 sek.

Litina 2 kW 1,10 kW 55 % 9 min. 50 sek. 320 Wh 49 min.

Sklokeramika 2,2 kW 1,32 kW 60 % 9 min. 270 Wh 24 min. 

Indukce 2,8 kW 2,52 kW 90 % 4 min. 46 sek. 225 Wh 6 min. 10 sek.

Indukce nejvýkonnější nejrychlejší nejúspornější nejbezpečnější

Jedna velká varná zóna 2 nezávislé varné zóny

NE
BOOhřev několika malých 

nádob na stejný výkon
Ohřev na zadní nebo přední nebo obou zónách 

zároveň s různými stupni výkonu
Ohřev jedné 
velké nádoby
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PRODEJNÍ CENA: 23 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

BPI6449BL

BPI6459X

 Indukční varná deska 80 cm široká 
 Černé sklo a rovné hrany – vhodná k zapuštění do pracovní desky
 Dotykové ovládání Intellect Expert
 4 varné zóny: horiZone 40 x 23 cm - 3,6 kW; 18 cm - 2,8 kW; 21 cm - 3,1 kW
 Celkový příkon 7,2 kW
 10 stupňů nastavení výkonu
 4x Booster
 4x časovač 1-99 minut
 Funkce Recall - vyvolá poslední nastavení výkonu 
a časovače z paměti spotřebiče

 Funkce Clean Lock – dočasné uzamčení desky např. při čištění, 
ovládací panel se po určité době sám odblokuje

 Přímé volby výkonu: stupeň 4 a Booster
 Balíček 10 bezpečnostních prvků
 Rozměry pro vestavbu (V x Š x H v cm): 6 x 75 x 49

 Indukční varná deska 60 cm široká 
 Černé sklo a nerezová přední dekorativní lišta
 Dotykové ovládání Intellect Expert
 4 varné zóny: 2x HoriZone 40 x 23 cm - 3,6 kW
 Celkový příkon 7,2 kW
 10 stupňů nastavení výkonu
 4x Booster
 4x časovač 1-99 minut
 Funkce Recall - vyvolá poslední nastavení výkonu a časovače z paměti spotřebiče
 Funkce Clean Lock – dočasné uzamčení desky např. při čištění, 
ovládací panel se po určité době sám odblokuje

 Přímé volby výkonu: stupeň 4 a Booster
 Balíček 10 bezpečnostních prvků
 Rozměry pro vestavbu (V x Š x H v cm): 6 x 56 x 49

PRODEJNÍ CENA: 20 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

PROVEDENÍ INDUKČNÍCH DESEK
Brandt nabízí řadu indukčních desek Intellect 
ve dvou designových provedeních.

1. S přední dekorativní fazetou z kartáčovaného nerezu 
s embosovaným logem Brandt.

2. Se stříbrným dekorativním pruhem vpředu a rovnými 
hranami s možností úplného zapuštění do pracovní 
plochy.

1. 2.
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 Indukční varná deska 60 cm široká 
 BPI6449X – černé sklo a nerezová přední dekorativní lišta
 BPI6449B – černé sklo a rovné hrany – vhodná k zapuštění do pracovní desky
 Dotykové ovládání Intellect Expert
 4 varné zóny: horiZone 40 x 23 cm - 3,6 kW; 16 cm - 2,2 kW; 21 cm - 3,1 kW
 Celkový příkon 7,2 kW
 10 stupňů nastavení výkonu
 4x Booster
 4x časovač 1-99 minut
 Funkce Recall - vyvolá poslední nastavení výkonu a časovače z paměti spotřebiče 
 Funkce Clean Lock – dočasné uzamčení desky např. při čištění, 
ovládací panel se po určité době sám odblokuje

 Přímé volby výkonu: stupeň 4 a Booster
 Balíček 10 bezpečnostních prvků
 Rozměry pro vestavbu (V x Š x H v cm): 6 x 56 x 49

PRODEJNÍ CENA: 17 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

BPI6449B

kW
7,2

4 4
4BPI6440X

 Indukční varná deska 60 cm široká 
 BPI6440X – černé sklo a nerezová přední dekorativní lišta
 BPI6440B – černé sklo a rovné hrany – vhodná k zapuštění do pracovní desky
 Dotykové ovládání Intellect Expert
 4 varné zóny: 16 cm – 2 kW; 21 cm - 3,1 kW; 2x 18 cm – 2,8 kW
 Celkový příkon 7,2 kW
 10 stupňů nastavení výkonu
 4x Booster
 4x časovač 1-99 minut
 Funkce Recall - vyvolá poslední nastavení výkonu a časovače z paměti spotřebiče
 Funkce Clean Lock – dočasné uzamčení desky např. při čištění, 
ovládací panel se po určité době sám odblokuje

 Přímé volby výkonu: stupeň 4 a Booster
 Balíček 10 bezpečnostních prvků
 Rozměry pro vestavbu (V x Š x H v cm): 6 x 56 x 49

PRODEJNÍ CENA: 14 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

BPI6440B

www.brandt.cz



INDUKČNÍ VARNÉ DESKY
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BPI6420X

BPI6427B

 Indukční varná deska 60 cm široká 
 BPI6420X – černé sklo a nerezová přední dekorativní lišta
 BPI6420B – černé sklo a rovné hrany – vhodná k zapuštění do pracovní desky
 Dotykové ovládání Intellect Smart
 4 varné zóny: 16 cm – 2 kW; 21 cm - 3,1 kW; 2x 18 cm – 2,8 kW
 Celkový příkon 7,2 kW
 10 stupňů nastavení výkonu
 4x Booster
 4x časovač 1-99 minut
 Funkce Recall - vyvolá poslední nastavení výkonu a časovače z paměti spotřebiče
 Funkce Clean Lock – dočasné uzamčení desky např. při čištění, 
ovládací panel se po určité době sám odblokuje

 Balíček 10 bezpečnostních prvků
 Rozměry pro vestavbu (V x Š x H v cm): 6 x 56 x 49

 Indukční varná deska 60 cm široká 
 Černé sklo a rovné hrany – vhodná k zapuštění do pracovní desky
 Dotykové ovládání Intellect Smart
 4 varné zóny: 16 cm – 2 kW; 21 cm - 3,1 kW; DuoZóna 2x 18 cm – 2,8 kW
 Celkový příkon 7,2 kW
 10 stupňů nastavení výkonu
 4x Booster
 4x časovač 1-99 minut
 Funkce Recall - vyvolá poslední nastavení výkonu a časovače z paměti spotřebiče
 Funkce Clean Lock – dočasné uzamčení desky např. při čištění, 
ovládací panel se po určité době sám odblokuje

 Balíček 10 bezpečnostních prvků
 Rozměry pro vestavbu (V x Š x H v cm): 6 x 56 x 49

PRODEJNÍ CENA: 12 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

PRODEJNÍ CENA: 13 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

BPI6420B



INDUKČNÍ VARNÉ DESKY
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BPI6410B

BPI6410W

 Indukční varná deska 60 cm široká 
 Vhodná do bytů v panelových domech - připojení 230V, 16A
 Černé sklo a rovné hrany – vhodná k zapuštění do pracovní desky
 Dotykové ovládání Intellect Easy
 4 varné zóny: 16 cm – 2 kW; 21 cm – 2,2 kW; 2x 18 cm – 2,1 kW
 Celkový příkon max. 3 kW
 10 stupňů nastavení výkonu
 4x Booster
 4x časovač 1-99 minut
 Funkce Clean Lock – dočasné uzamčení desky např. při čištění, 
ovládací panel se po určité době sám odblokuje

 Balíček 10 bezpečnostních prvků
 Rozměry pro vestavbu (V x Š x H v cm): 6 x 56 x 49

 Indukční varná deska 60 cm široká 
 Bílé sklo a rovné hrany – vhodná k zapuštění do pracovní desky
 Ostatní parametry shodné s modelem BPI6410B

PRODEJNÍ CENA: 11 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

PRODEJNÍ CENA: 14 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

*dostupná od dubna 2017

CLEAN LOCK:
Tato funkce vám umožní na krátkou dobu uzamknout ovládací panel, napří-
klad pro účely čištění. Po uplynutí doby určené pro blokaci se ovládací panel 
automaticky odblokuje.

BOOSTER
Tato funkce umožňuje přímý a okamžitý přístup k nejvyššímu výkonu varné 
zóny. Jeho použití je časově neomezené, takže doba vaření je zcela na vás!

www.brandt.cz



INDUKČNÍ VARNÉ DESKY
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BPI6210B

 Kombinovaná varná deska 60 cm široká 
 Vhodná do bytů v panelových domech - připojení 230V, 16A
 Černé sklo a rovné hrany – vhodná k zapuštění do pracovní desky
 Dotykové ovládání indukčních zón Intellect Easy
 Ovládání plynových hořáků otočnými voliči s integrovaným zapalováním
 2 indukční varné zóny 18 cm – 2,8 kW
 2 plynové hořáky: levý zadní 3,1 kW; pravý zadní 1,5 kW
 Celkový příkon indukčních zón 3,6 kW
 Celkový příkon plynových hořáků 4,6 kW
 10 stupňů nastavení výkonu indukčních zón
 2x Booster
 Časovač 1-99 minut pro vybranou indukční zónu
 Balíček 10 bezpečnostních prvků pro indukční zóny
 Litinové plynové hořáky a podstavce
 Termo pojistka plynových hořáků
 Rozměry pro vestavbu (V x Š x H v cm): 7 x 56 x 49

 Indukční  varná deska 30 cm široká 
 Vhodná do bytů v panelových domech - připojení 230V, 16A
 Černé sklo a rovné hrany – vhodná k zapuštění do pracovní desky
 Dotykové ovládání Intellect Easy
 2 varné zóny 18 cm / 2,8 kW
 Celkový příkon 3,6 kW
 10 stupňů nastavení výkonu
 2x Booster
 2x časovač 1-99 minut
 Funkce Clean Lock – dočasné uzamčení desky např. při čištění, 
ovládací panel se po určité době sám odblokuje

 Balíček 10 bezpečnostních prvků
 Rozměry pro vestavbu (V x Š x H v cm): 6 x 26,8 x 49

PRODEJNÍ CENA: 15 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

PRODEJNÍ CENA: 9 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

Pro všechny vestavné spotřebiče Brandt 
(viz zadní strana obálky).
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BPV6420B

BPV6221B

 Sklokeramická varná deska 60 cm široká 
 Černé sklo a rovné hrany – vhodná k zapuštění do pracovní desky
 Dotykové ovládání s digitálním displejem
 4 varné zóny Quicklight: 2 x 20 cm - 1,8 kW, 2 x 16,5 cm – 1,2 kW
 Celkový příkon 6 kW
 9 stupňů nastavení výkonu
 4 x časovač 1-99 minut
 Balíček 3 bezpečnostních prvků: dětská pojistka, indikace zbytkového tepla, autostop systém
 Rozměry pro vestavbu (V x Š x H v cm): 6 x 56 x 49

 Sklokeramická varná deska 30 cm široká
 Vhodná do bytů v panelových domech - připojení 230V, 16A 
 Černé sklo a rovné hrany – vhodná k zapuštění do pracovní desky
 Dotykové ovládání
 2 varné zóny: přední 16,5 cm / 1,2 kW; zadní 12-20 cm / 0,7-1,7 kW
 Celkový příkon 2,9 kW
 9 stupňů nastavení výkonu
 2x časovač 1-99 minut
 Balíček 5 bezpečnostních prvků: dětská pojistka, indikace zbytkového tepla, 
indikace provozu zóny, autostop systém, ochrana proti přetečení

 Rozměry pro vestavbu (V x Š x H v cm): 6,5 x 26,8 x 49

PRODEJNÍ CENA: 9 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

PRODEJNÍ CENA: 6 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč
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4BPG6414B
 Plynová varná deska 60 cm široká 
 Černé sklo a rovné hrany – vhodná k zapuštění do pracovní desky
 Integrované zapalování hořáků v otočných voličích
 4 plynové hořáky: pravý přední 0,85 kW / levý přední 3,1 kW / 
pravý zadní 2,25 kW / levý zadní 1,5 kW

 Celkový max. výkon 7,7 kW
 Termo pojistka
 Litinové hořáky a podstavce
 Rozměry pro vestavbu (V x Š x H v cm): 5,5 x 56 x 48

PRODEJNÍ CENA: 8 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

TERMOPOJISTKA - NAPROSTO BEZPEČNÉ VAŘENÍ
Všechny plynové varné desky Brandt jsou vybaveny bezpečnostní ter-
mopojistkou, která zabraňuje úniku plynu v případě náhodného zhasnutí 
plamene.

 Hořáky jsou otočnými voliči s bezpečnostním systémem, který v případě 
náhodného zhasnutí plamene automaticky zastaví přívod plynu a tím brání 
nebezpečí úniku plynu do místnosti.

 Bezpečnostní termopojistka je kovový váleček, který se nachází v těsné 
blízkosti každého hořáku.

 V případě, že plamen nečekaně zhasne, dojde k vypnutí přívodu plynu za 
méně než 30 sekund.

 Termopojistka
Zapalovací svíčky

Obvod

Plyn

Plynový hořák
Termopojistka

Otočný volič

Elektromagnet

Kohoutek



PLYNOVÉ VARNÉ DESKY
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BPE6404X

BPE6504X

 Plynová varná deska 60 cm široká 
 Nerezové provedení
 Integrované zapalování hořáků v otočných voličích
 4 plynové hořáky: levý přední 1 kW; levý zadní 3 kW; pravý přední 1,75 kW; pravý zadní 1,75 kW
 Celkový max. výkon 11,3 kW
 Termo pojistka
 Litinové hořáky a rošty
 Rozměry pro vestavbu (V x Š x H v cm): 5 x 56 x 49

 Plynová varná deska 75 cm široká do standardního výřezu 56 cm 
 Nerezové provedení
 Integrované zapalování hořáků v otočných voličích
 5 plynových hořáků: levý tříkorunový hořák 3,8 kW; prostřední přední 1 kW; 
prostřední zadní 3 kW; pravý přední 1,75 kW; pravý zadní 1,75 kW

 Celkový max. výkon 11,3 kW
 Termo pojistka
 Litinové hořáky a rošty
 Rozměry pro vestavbu (V x Š x H v cm): 5 x 56 x 49

PRODEJNÍ CENA: 6 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

PRODEJNÍ CENA: 9 990 Kč
Recyklační poplatek: 69 Kč

www.brandt.cz



ODSAVAČE PAR
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4m

3m

3m

VÝKON A RYCHLOST
 Odtah o výkonu až 840 m3/h pro rychlé odstranění nežádoucích pachů 
a výparů.

 Pro nastavení odpovídajícího výkonu a rychlosti jsou odsavače vybaveny 
elektronickým nebo mechanickým ovládáním (podle modelu).

 Dostatečný výkon pro účinné odstranění výparů vzniklých během vaření 
na všech typech varných desek.

Pro správný výběr odsavače par je mimo barevné provedení a design po-
třeba vzít v úvahu více kritérií nezbytných k uspokojení vašich požadavků.

ROZMĚRY KUCHYNĚ
Samotný výkon není směrodatným kritériem pro správnou volbu odsavače 
par. Potřebný výkon odtahu pro zajištění optimálních výsledků zjistíte jedno-
duchým propočtem:

 Změřte objem vaší kuchyně (např. 4 x 3 x 3 = 36 m3).
 Vzduch v kuchyni se obměňuje průměrně 10 až 12 krát za hodinu. Zná-
sobte objem krát 10 a získáte potřebný výkon (ňapř. 36 x 10 = 360 m3/h). 
V uvedeném případě je třeba zvolit odsavač par s výkonem nejméně 
400 m3/h.

 V případě recyklace nebo otevřeného prostoru (a v případě málo větrané 
místnosti) je třeba zvolit mírně vyšší výkon – cca o 10%.

ROZMĚRY VARNÉ DESKY
Pro zajištění optimálního odtahu musí být šířka odsavače stejná nebo větší 
než šířka varné desky.

ÚSPORNÉ LED OSVĚTLENÍ
V zájmu ochrany životního prostředí a vytrvalé snahy o dosažení dokonalosti, 
vybavila značka Brandt své nejnovější modely odsavačů par systémem LED 
osvětlení. Toto osvětlení je účinnější než halogenové osvětlení a jeho život-
nost je až  desetkrát delší než u klasických žárovek. LED osvětlení umožňuje 
značnou úsporu energie při zachování optimální intenzity světla.

Odložený 
konec

Elektronické 
ovládání

Počet rychlostíVýkonHlučnost

4

LED

SPRÁVNÝ VÝBĚR ODSAVAČE PAR

LEGENDA

LED 
osvětlení

84043



OSTRŮVKOVÉ ODSAVAČE PAR
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374145

KULINÁŘSKÉ ZVYKLOSTI
Pro správný výběr je třeba také zvážit vaše kulinářské zvyklosti 
(frekvenci vaření, typ pokrmů, množství souběžných příprav…).

3

AD1188X

AD1118X

 Ostrůvkový odsavač par se skleněnou římsou 90 cm široký
 Třída energetické účinnosti: C
 Třída účinnosti proudění tekutin: B
 Třída účinnosti osvětlení: F
 Třída účinnosti fi ltrace tuků: B
 1 motor a 2 ventilátory
 3 rychlosti
 Elektronické ovládání s mikrotlačítky
 Maximální výkon: 840 m3/h
 Hlučnost: 73-74 dB (A)
 Osvětlení: 4 halogenová světla 20 W
 2 kazetové fi ltry
 Uhlíkový fi ltr
 Zpětná klapka

 Ostrůvkový odsavač par 100 cm široký
 Třída energetické účinnosti: D
 Třída účinnosti proudění tekutin: C
 Třída účinnosti osvětlení: G
 Třída účinnosti fi ltrace tuků: C
 1 motor a 1 ventilátor
 4 rychlosti
 Elektronické ovládání tlačítky s displejem
 Maximální výkon: 741 m3/h
 Hlučnost: 45-70 dB (A)
 Osvětlení: 4 halogenová světla 20 W
 3 kazetové fi ltry
 Uhlíkový fi ltr
 Zpětná klapka

PRODEJNÍ CENA: 21 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

PRODEJNÍ CENA: 21 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

84073

www.brandt.cz



KOMÍNOVÉ ODSAVAČE PAR
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52457

LED

LED

3

3

BHV6961B

BHV6661B

 Dekorativní šikmý odsavač par 
90 cm široký

 Provedení z černého skla
 Třída energetické účinnosti: C
 Třída účinnosti proudění tekutin: D
 Třída účinnosti osvětlení: A
 Třída účinnosti fi ltrace tuků: F
 1 motor a 2 ventilátory
 3 rychlosti
 Odložený konec
 LCD displej
 Maximální výkon 598 m3/h

 Dekorativní šikmý odsavač par 
60 cm široký

 Provedení z černého skla
 Třída energetické účinnosti: B
 Třída účinnosti proudění tekutin: C
 Třída účinnosti osvětlení: A
 Třída účinnosti fi ltrace tuků: F
 1 motor a 2 ventilátory
 3 rychlosti
 Odložený konec
 LCD displej
 Maximální výkon 524 m3/h

PRODEJNÍ CENA: 13 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

PRODEJNÍ CENA: 12 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

 Elektronické ovládání dotykovými 
podsvícenými tlačítky

 Hlučnost 60-72 dB (A)
 Nezávislé LED osvětlení 2 x 3 W
 1 hliníkový kazetový fi ltr umývatelný 
v myčce nádobí

 Defl ektor, zpětná klapka 
a uhlíkový fi ltr v balení

 Lze dokoupit dekorativní nástavec 
s vývodkou ATC-252 X 
– prodejní cena 2 290 Kč

 Elektronické ovládání dotykovými 
podsvícenými tlačítky

 Hlučnost 57-69 dB (A)
 Nezávislé LED osvětlení 2 x 3 W
 1 hliníkový kazetový fi ltr umývatelný 
v myčce nádobí

 Defl ektor, zpětná klapka 
a uhlíkový fi ltr v balení

 Lze dokoupit dekorativní nástavec 
s vývodkou ATC-252 X 
– prodejní cena 2 290 Kč

59860

Pro všechny vestavné spotřebiče Brandt 
(viz zadní strana obálky).



KOMÍNOVÉ ODSAVAČE PAR
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64264

64866

LED
364664

LED

LED
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3

AD1517X

AD1519X

AD1516X

PRODEJNÍ CENA: 10 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

PRODEJNÍ CENA: 10 990 Kč
Recyklační poplatek: 69 Kč

PRODEJNÍ CENA: 9 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

 Dekorativní komínový odsavač par 
90 cm široký

 Třída energetické účinnosti: C
 Třída účinnosti proudění tekutin: D
 Třída účinnosti osvětlení: A
 Třída účinnosti fi ltrace tuků: C
 1 motor a 2 ventilátory
 3 rychlosti
 Ovládání tlačítky

 Dekorativní komínový odsavač par 
90 cm široký

 Třída energetické účinnosti: C
 Třída účinnosti proudění tekutin: D
 Třída účinnosti osvětlení: A
 Třída účinnosti fi ltrace tuků: C
 1 motor a 2 ventilátory
 3 rychlosti
 Ovládání tlačítky

 Dekorativní komínový odsavač par 
60 cm široký

 Třída energetické účinnosti: C
 Třída účinnosti proudění tekutin: D
 Třída účinnosti osvětlení: A
 Třída účinnosti fi ltrace tuků: C
 1 motor a 2 ventilátory
 3 rychlosti
 Ovládání tlačítky

 Maximální výkon: 646 m3/h
 Hlučnost: 64-70 dB (A)
 Nezávislé LED osvětlení 2 x 0,5 W
 3 kazetové fi ltry umývatelné 
v myčce nádobí

 Uhlíkové fi ltry
 Defl ektor a zpětná klapka

 Maximální výkon: 648 m3/h
 Hlučnost: 66-71 dB (A)
 Nezávislé LED osvětlení 2 x 0,5 W
 3 kazetové fi ltry umývatelné 
v myčce nádobí

 Uhlíkové fi ltry
 Defl ektor a zpětná klapka

 Maximální výkon: 642 m3/h
 Hlučnost: 64-70 dB (A)
 Nezávislé LED osvětlení 2 x 0,5 W
 2 kazetové fi ltry umývatelné 
v myčce nádobí

 Uhlíkové fi ltry
 Defl ektor a zpětná klapka

www.brandt.cz



KOMÍNOVÉ ODSAVAČE PAR
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60343

60343
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3

AD1049X

AD1046X

 Komínový odsavač par 90 cm široký 
 Barevné provedení: nerez (X), černý (B)
 Třída energetické účinnosti: D
 Třída účinnosti proudění tekutin: D
 Třída účinnosti osvětlení: G
 Třída účinnosti fi ltrace tuků: C
 1 motor a 2 ventilátory
 3 rychlosti
 Ovládání tlačítky
 Maximální výkon: 603 m3/h
 Hlučnost: 43-64 dB (A)
 Nezávislé osvětlení: 2 x žárovka 28 W
 3 kazetové fi ltry umývatelné v myčce nádobí
 Uhlíkové fi ltry
 Defl ektor a zpětná klapka

 Komínový odsavač par 60 cm široký 
 Třída energetické účinnosti: D
 Třída účinnosti proudění tekutin: D
 Třída účinnosti osvětlení: G
 Třída účinnosti fi ltrace tuků: C
 1 motor a 2 ventilátory
 3 rychlosti
 Ovládání tlačítky
 Maximální výkon: 603 m3/h
 Hlučnost: 43-64 dB (A)
 Nezávislé osvětlení: 2 x žárovka 28 W
 3 kazetové fi ltry umývatelné v myčce nádobí
 Uhlíkové fi ltry
 Defl ektor a zpětná klapka

PRODEJNÍ CENA: 8 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

PRODEJNÍ CENA: 7 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

AD1049B



VESTAVNÉ ODSAVAČE PAR
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AG9501X

AT1346X

 Plně vestavný odsavač par 52 cm široký
 Třída energetické účinnosti: C
 Třída účinnosti proudění tekutin: C
 Třída účinnosti osvětlení: F
 Třída účinnosti fi ltrace tuků: C
 1 motor a 2 ventilátory
 4 rychlosti
 Elektronické ovládání s displejem

 Teleskopický odsavač par 60 cm široký
 Třída energetické účinnosti: D
 Třída účinnosti proudění tekutin: E
 Třída účinnosti osvětlení: G
 Třída účinnosti fi ltrace tuků: C
 1 motor
 3 rychlosti
 Ovládání přepínačem

 Maximální výkon: 700 m3/h
 Hlučnost: 50-67 dB (A)
 Odložený konec
 Nezávislé osvětlení: 2 halogenová světla 20 W
 2 kazetové fi ltry umývatelné v myčce nádobí
 Uhlíkové fi ltry
 Kontrolka nasycení fi ltrů
 Zpětná klapka

 Maximální výkon: 384 m3/h
 Hlučnost: 60-71 dB (A)
 Nezávislé osvětlení: 2x žárovka 28 W
 2 kazetové fi ltry umývatelné v myčce nádobí
 2 uhlíkové fi ltry

PRODEJNÍ CENA: 7 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

PRODEJNÍ CENA: 4 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

www.brandt.cz



MYČKY NÁDOBÍ
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WS A++

DOKONALE A EKONOMICKY UMYTÉ NÁDOBÍ:
OPTIA60 MINUT
 OptiA60 minut zaručuje pro běžnou denní dávku nádobí značnou úsporu 
času: 60 minut mytí včetně sušení (běžně 120 minut nebo více)

 Optimální výkonnost: účinnost mytí a sušení v energetické třídě A
 Nejrychlejší mytí denní dávky nádobí se zachováním energetické třídy A.

POWER JET (POUZE U MODELŮ VH1144J A VH1235J)
Dvousměrná rotace a extra výkonná tryska pro dokonalé mytí
 Rotace ramen doprovázená činností trysky s o 80% vyšším tlakem zajišťuje 
účinné mytí velmi zašpiněných nádob a pekáčů.

 Ústí trysky je lehce vystředěno tak, aby proud vody zasáhl vždy různé částí 
koše, proto tento program snad-
no zdolá veškeré nečistoty.

 Program zahrnuje teplý 60 °C 
předeplach a intenzivní mytí při 
vysoké teplotě 70 °C. Dokonalý 
výsledek mytí zaručen.

NEPŘEKONATELNĚ TICHÝ CHOD POUHÝCH 44 DB (A)
 Úroveň hlučnosti 44dB představuje chod myčky v naprosté diskrétnosti. 
(*Evropský standard EN 6074-2-3)

 V přítomnosti zapnuté myčky Brandt můžete v klidu odpočívat.

AUTOPROGRAM
 Díky optickým senzorům analyzuje úroveň znečištění vody
 Na základě kalnosti vody nastaví mycí program (teplotu, délku)
 Přesný a účinný systém

PLASMA STROP
Myčky Brandt jsou vybaveny speci-
álním Plasma stropem s odpuzující 
schopností. Kondenzovaná voda tak 
stéká po stranách a na nádobí nezů-
stávají žádné kapky.

(POUZE U MODELŮ VH1144J A VH1235J)

Brandt vyvinul jedinečný systém pro zajištění maximální úspory vody, díky 
kterému ušetříte až 2000 l vody ročně. Při desetiletém provozu tak můžete 
ušetřit až 20 000 l vody. Myčky Brandt vybavené tímto systémem mají pou-
hých 6 l spotřebu vody na standardní mycí cyklus, což je o 40 % méně než 
u standardních myček. Toto je dosaženo použitím speciálního WATER SAVER 
zásobníku, který zadrží 2,5 l vody z posledního oplachování (prakticky čistá 
voda) a tuto pak použije při prvním napouštění. Zásobník je maximálně hygie-
nický: po 15 mycích cyklech proběhne jeho automatické vypláchnutí čistou 
vodou a pokud vaši myčku Brandt nepoužíváte déle jak 5 dnů, zásobník bude 
automaticky vypuštěn. Tato funkce je navíc 
dostupná u všech mycích programu, 
narozdíl od konkurenčních myček, 
kde je vždy součástí pouze jednoho 
speciálního programu. Vynikající 
funkce pro zajištění maximální 
úspory nákladů na mytí a šetrný 
přístup k životnímu prostředí.

FUNKCE MULTITABLETY
Ideální volba při použití multifunkčních prostředků

Tato exkluzivní volba určená pro použití multifunkčních tablet optimalizuje 
cyklus mytí nezávisle na zvoleném programu.

2 MOŽNÁ NASTAVENÍ:
1.  Velmi suché:
  Zlepšuje výsledky sušení v případě nižší účinnosti multifunkčních 

 prostředků.

2.  Průzračně čisté:
  Zintenzivní lesk nezávisle na použitém multifunkčním prostředku.

Program 
OptiA

3. zásuvkový 
šuplík na příbory

Water Saver Program 
Power Jet

Odložený startEn. třída

A++

LEGENDA

O 20 % vyšší úspora energie oproti en. třídě A.

(POUZE U MODELU VH1235J)
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JEDINEČNÉ VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNÍ
PROSTORNÝ VRCHNÍ KOŠ
 Maximální prostor pro hrníčky a drobné nádobí
 Zcela inovovaný prostor pro uskladnění většího množství nádobí
 Lepší uskladnění skleniček se stopkou. Modulární držáky zajišťují perfektní 
stabilitu křehkého nádobí a chrání je před poškozením

PRAKTICKÝ ZÁSOBNÍK NA DETERGENTY
Zásobník na detergenty v myčkách Brandt je konstruován s ohledem 
na optimální distribuci mycích prostředků.
 Modely myček VH1235J a VH1144J jsou vybaveny patentovaným zásobní-
kem na detergenty, přístupným z přední části

 Koncept zásobníku na detergenty Brandt a jeho umístění umožňuje lepší 
rozptyl mycího prostředku ve vodě, která je přiváděná ze zadní části vany 
a pod vysokým tlakem proniká zásobníkem, kde se smíchá s mycím pro-
středkem

 Zásobník je ergonomický: umožňuje vlo-
žení prášku nebo tablety, aniž byste se 
museli sklánět až ke dvířkám myčky.

PROMYŠLENÉ VYBAVENÍ
Myčky Brandt jsou navrženy tak, aby umožňovaly různé uspořádání a usnad-
ňovaly každodenní i sváteční mytí.

Horní koš: tento výškově nastavitelný koš zajišťuje větší modularitu.
 Vkládání velkých neskladných talířů do spodního koše vyžaduje uvedení 
horního koše do vyšší pozice.

 Postačí pouze lehce nadzvednout horní koš po obou stranách až do zacvak-
nutí (podle modelu).

Spodní koš: tento koš s intuitivní možností uspořádání je přizpůsoben pro 
každodenní použití. Oceníte jej zejména pro jeho uživatelskou přívětivost 
a vysokou funkčnost.
 Velké madlo v přední části a výsuvný systém usnadňují vyjímání plně na-
loženého koše.

 Myčky jsou navíc vybaveny malým košíkem umístěným ve spodním koši, 
který je vhodný pro uskladnění příborů.

ZABEZPEČENÍ PROTI PŘETEČENÍ A ÚNIKU VODY
AQUABLOCK (AQUASAFE + AQUASTOP)
 Automatické zajištění odtoku
 V případě, že je ve vaně myčky zjištěna nadměrná úroveň vody
 V případě zjištění jakéhokoli úniku vody
 V případě poškození přívodní hadice

Základní pozice Horní pozice
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 Program OptiA 60 minut (60 °C): 
 zajišťuje perfektní výsledky mytí a sušení denní dávky nádobí během pou-

hých 60 minut ve třídě účinnosti mytí A.

 Program Auto 55 °C/65 °C: 
 automaticky vyhodnotí úroveň znečištění a optimalizuje výsledky mytí při 

zachování úspory energie.

 Program Eco 45 °C: 
 tento úsporný program umyje denní dávku nádobí během 160 minut při 

zachování nízké energetické náročnosti.

 Program Běžné 55 °C: 
 je přizpůsoben pro běžně znečištěné nádobí. Při optimalizované teplotě 55 °C 

odstraňuje z nádobí zbytky mastnoty.

 Intenzivní program 70 °C / PowerJet: 
 je určen pro mytí velmi zašpiněných hrnců a kastrolů; aby účinně odstranil 

usazené nečistoty, tento program zahrnuje teplý oplach a intenzivní mytí 
spodním ramenem při 70 °C.

SLIDING KIT DVK01J
(POUZE PRO MODELY VH1144J A VH1235J)
Jednoduchá instalace a vynikající efekt! 

Díky této montážní sadě, kterou lze dokoupit 
volitelně k plně vestavným myčkám Brandt 
60 cm širokým, již nebude nutné upravovat 
výšku nábytkových dvířek (lze umístit dvířka 
o výšce až 760 mm a sokl 90 mm), která se 
upevňují na dvířka myčky. Tyto po namontová-
ní kloužou po dveřích myčky směrem nahoru 
a nezasahují do spodního soklu kuchyně.

MYČKY BRANDT NABÍZEJÍ INTELIGENTNÍ PROGRAMY:
 Programy Flash 30 minut a Rychlý (Rapide): 

 během 30 respektive 40 minut umyje menší množství mírně znečištěného 
nádobí.

 Programy Křehké a Sklo (Verres): 
 je speciálně určen pro mytí křehkého nádobí, šetrně pečuje o křehké skle-

ničky a porcelán.

 Program Oplach: 
 tento velmi krátký cyklus vám umožní opláchnout nádobí, pokud plánujete 

jeho mytí později.

 Odložený start: 
 spuštění cyklu mytí můžete naprogramovat na požadovanou hodinu. 

Na displeji se zobrazuje čas konce nebo zbývající čas do konce cyklu (podle 
modelu).

PRODEJNÍ CENA: 1 490 Kč

SPOTLIGHT (POUZE U MODELU VH1544J)
Tato funkce velice diskrétně informuje o ukončení mycího programu projekcí 
světelného bodu na podlahu. Pouhým pohledem na podlahu tak jednoduše 
zjistíte, že vaše myčka domyla nádobí.

POLOVIČNÍ NÁPLŇ (POUZE U MODELU VH1544J A VH1544X)
Nové modely myček Brandt jsou vybaveny funkcí poloviční náplň, která 
v případě malého množství nádobí (6 a méně sad) dovolí soustředit mycí 
proces pouze na jeden z košů (horní/dolní) a výrazně tak šetří čas, energii 
a vodu. Funkci lze kombinovat s programy Intenzivní (Intensif), Auto, Eco, Sklo 
(Verre) a OptiA60 min.
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WS A++

A++

60

60

12

12

VH1235J

VH1144J

 Plně vestavná myčka nádobí 60 cm široká
 Kapacita 13 sad nádobí
 Energetický štítek A++AA
 Technologie Water Saver – spotřeba jen 6 l vody na mycí cyklus
 Hlučnost jen 44 dB (A)
 8 programů: Power Jet (70 °C), OptiA 60min (60 °C), Auto (55-65 °C), Běžné (55 °C), 
ECO (45 °C), Křehké (40 °C), Flash 30 min (45 °C), Předmytí

 Digitální displej
 Odložený start 12 h
 Funkce tablety 4v1
 Výškově nastavitelný horní koš i při naložení
 Sklopné moduly na horním a spodním koši
 Zabezpečení: Aquablock
 Roční spotřeba: vody 1540 l, energie 262 kWh
 Rozměry pro vestavbu (V x Š x H v cm): 81,8-89 x 59,5 x 57,2

 Plně vestavná myčka nádobí 60 cm široká
 Kapacita 14 sad nádobí
 Energetický štítek A++ AA
 Odložený start až o 12 h
 Digitální displej
 Dotykové ovládání
 Zobrazení zbývajícího času
 Dávkovač čisticích prostředků na horním koši
 8 programů: Power Jet (70 °C), OptiA 60min (60 °C), Auto (55-65 °C), Běžné (55 °C), 
ECO (45 °C), Křehké (40 °C), Flash 30 min (45 °C), Předmytí

 Funkce Multitablet (Zářivě čisté a Suché)
 Výškově nastavitelný horní koš i při naložení
 Třetí zásuvkový šuplík na příbory – dělený 2/3 a 1/3
 Digitální indikátor množství soli a leštidla
 Nerezový fi ltr
 Aquasafe zabezpečení
 Roční spotřeba: vody 2890 l, energie 262 kWh
 Hlučnost jen 44 dB (A)
 Rozměry pro vestavbu (V x Š x H v cm): 81,8-89 x 59,5 x 57,2

PRODEJNÍ CENA: 20 990 Kč
Recyklační poplatek: 69 Kč

PRODEJNÍ CENA: 20 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

Pro všechny vestavné spotřebiče Brandt 
(viz zadní strana obálky).
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A++

A++

24

24

VH1544J

VH1544X

 Plně vestavná myčka nádobí 60 cm široká
 Kapacita 13 sad nádobí
 Energetický štítek A++ AA
 Odložený start až o 24 h
 Dotekové ovládání
 6 programů a 4 teploty: Intenzivní (70 °C), Auto, OptiA 60 min., ECO, Rapide (rychlý), 
Verres (sklo)

 Výškově nastavitelný horní koš i při naložení
 Funkce tablety 4v1 a poloviční náplň
 Indikátory nízké hladiny soli a leštidla na ovládacím panelu
 Spot Light - signalizace ukončení mytí světelným paprskem
 Nerezový fi ltr
 Zabezpečení Aquablock
 Roční spotřeba: vody 2800 l, energie 262 kWh
 Hlučnost jen 44 dB (A)
 Nastavitelné nožičky o 5 cm
 Rozměry pro vestavbu (V x Š x H v cm): 82-87 x 60 x 58

 Vestavná myčka nádobí s ovládacím panelem 60 cm široká
 Kapacita 13 sad nádobí
 Energetický štítek A++ AA
 Odložený start až o 24 h
 Indikace provozu pomocí LED a digitálního displeje
 Zobrazení zbývajícího času
 6 programů a 4 teploty: Intenzivní (70 °C), Auto, OptiA 60 min., ECO, Rapide (rychlý), 
Verres (sklo)

 Výškově nastavitelný horní koš i při naložení
 Funkce tablety 4v1 a poloviční náplň
 Indikátory nízké hladiny soli a leštidla na ovládacím panelu
 Nerezový fi ltr
 Zabezpečení Aquablock
 Roční spotřeba: vody 2800 l, energie 262 kWh
 Hlučnost jen 44 dB (A)
 Nastavitelné nožičky o 5 cm
 Rozměry pro vestavbu (V x Š x H v cm): 82-87 x 60 x 58

PRODEJNÍ CENA: 15 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

PRODEJNÍ CENA: 15 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

60

60
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A++

A++

3
6
9

3
6
9

VS1010J

VS1010X

 Plně vestavná myčka nádobí 45 cm široká
 Kapacita 10 sad nádobí
 Energetický štítek A++AA
 Odložený start až 3/6/9 h
 Indikace provozu pomocí digitálního displeje
 6 programů a 5 teplot: Intenzivní, Verres (sklo), Běžné, 90 minut, Eco, Rapide (rychlý)
 Sušení aktivní kondenzací s ventilátorem
 Kontrolky soli a leštidla
 Nerezový fi ltr
 Zabezpečení Aquasafe
 Roční spotřeba: vody 2520 l, energie 211 kWh
 Hlučnost: 47 dB (A)
 Nastavitelné nožičky o 5 cm
 Rozměry pro vestavbu (V x Š x H v cm): 82-87 x 45 x 58

 Plně vestavná myčka nádobí s ovládacím panelem 45 cm široká
 Kapacita 10 sad nádobí
 Energetický štítek A++AA
 Odložený start až 3/6/9 h
 Indikace provozu pomocí LED
 6 programů a 5 teplot: Intenzivní, Verres (sklo), Běžné, 90 minut, Eco, Rapide (rychlý)
 Sušení aktivní kondenzací s ventilátorem
 Kontrolky soli a leštidla
 Nerezový fi ltr
 Zabezpečení Aquasafe
 Roční spotřeba: vody 2520 l, energie 211 kWh
 Hlučnost: 47 dB (A)
 Nastavitelné nožičky o 5 cm
 Rozměry pro vestavbu (V x Š x H v cm): 82-87 x 45 x 58

PRODEJNÍ CENA: 15 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

PRODEJNÍ CENA: 15 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

www.brandt.cz
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178178+

En. třída Otvor pro 
vestavbu

Fixační lišty

O 25 % vyšší úspora energie oproti en. třídě A+.A++

PROČ ZVOLIT CHLADNIČKY BRANDT?
1. Pro úsporu energie:
 Chladničky ve třídě A+ jsou uznávané pro nízkou spotřebu energie, 

modely zařazené do energetické třídy A++ pomáhají uspořit dodateč-
ných 25 % oproti energetické třídě A+.

2. Pro snadné ovládání:
 Všechny chladničky Brandt disponují snadným a intuitivním ovládáním 

nastavení teploty.

3. Pro bezpečné uchování potravin:
 Chladničky Brandt vám umožňují bezpečně uchovat vaše potraviny díky 

skvělé izolaci, antibakteriální povrchové úpravě a prvotřídním materiá-
lům použitým při výrobě.

4. Pro design:
 Za vestavnými dvířky se skrývá pečlivě navržený design modrých trans-

parentních přihrádek s jemnou svěží květinovou serigrafi í.

LEGENDA

BIC674ES
 Vestavná kombinovaná chladnička 
 Čistý objem 245 l
 Energetická třída A++
 Klimatická třída ST
 Výška otvoru 178 cm
 Roční spotřeba 208 kWh
 Hlučnost 43 dB (A)
 Rozměry pro vestavbu (V x Š x H v cm): 
177,5-178 x 56-57 x 56

CHLADNIČKA: 
 Objem 181 l
 Funkce Super chlazení
 LED osvětlení
 3 skleněné police
 1 Fresh přihrádka
 Přihrádka na zeleninu
 3 přihrádky ve dveřích z toho jedna na lahve a jedna s víkem
 2x zásobník na vajíčka

MRAZNIČKA: 
 Objem 64 l
 Funkce Super mrazení
 3 plastové boxy s průhlednými čely
 1 zásobník na ledové kostky
 Výkon mrazení 3 kg / 24 h
 Výdrž bez proudu 17 h

PRODEJNÍ CENA: 18 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč
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178178

178178

SA3053E

SA3353E

 Vestavná kombinovaná chladnička 
 Čistý objem 294 l
 Energetická třída A+
 Klimatická třída N
 Výška otvoru 178 cm
 Roční spotřeba 272 kWh
 Rozměry pro vestavbu (V x Š x H v cm): 
177,5-178 x 56-57 x 55

 Vestavná kombinovaná chladnička 
 Čistý objem 326 l
 Energetická třída A+
 Klimatická třída N
 Výška otvoru 178 cm
 5 skleněných polic
 2 Fresh přihrádky na zeleninu
 6 přihrádek ve dveřích
 Zásobník na vajíčka
 Roční spotřeba 144 kWh
 Rozměry pro vestavbu (V x Š x H v cm): 177,5-178 x 56-57 x 55

CHLADNIČKA: 
 Objem 255 l
 LED osvětlení
 4 skleněné police
 2 Fresh přihrádky na zeleninu
 6 přihrádek ve dveřích
 Zásobník na vajíčka

MRAZNIČKA 4*: 
 Objem 39 l
 1 zásobník na ledové kostky
 Výkon mrazení 2 kg / 24 h
 Výdrž bez proudu 18 h

PRODEJNÍ CENA: 20 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

PRODEJNÍ CENA: 20 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

Pro všechny vestavné spotřebiče Brandt 
(viz zadní strana obálky).
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BXP6576X, BXP5556X, BXP6533XS, BXP5534X, BXP5534W, 
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BPI6414BM

BPI6210B BPV6221BBPG6414B

BPE6504X BPE6404X

BPI6449BL BPI6459X, BPI6449X, BPI6440X, BPI6420X

BPI6449B, BPI6440B, BPI6427B, BPI6420B, BPI6410W, BPI6410B
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AD1519X

AG 9501 X

AT 1346 X

BHV6961B, BHV6661B

AD1516X

AD1049X, AD1049B

AD1517X

AD 1046 X

ATC252X

AD1188X

AD1118X
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Právo na změnu technických parametrů a ceny vyhrazeno.

VS1010X

VS1010J

VH1235J, VH1144J

VH1544J, VH1544X

BIC674ES SA 3053 E, SA 3353 E



Distributor spotřebičů značky Brandt 
společnost Elmax Store a.s., sídlem To-
polová 777/2, 73542 Těrlicko, IČO25373781 
(dále Organizátor akce), vyhlásil dne 1. 1. 2017 
akci, kde poskytuje zákazníkům/spotřebitelům pro-
střednictvím své distribuční sítě (prodejců elektrospo-
třebičů, kuchyňských studií a výrobců kuchyní) bezplatný prodloužený servis.
Tuto službu je možné využít pouze u spotřebičů používaných v domácnosti 
a zakoupených a provozovaných v České republice!
Tuto službu lze uplatnit k vybraným spotřebičům značky Brandt uvedených 
v seznamu dostupném na internetových stránkách registrace 4 let bezplat-
ného servisu http://zaruka.elmax.cz. Tato služba je u vestavných spotřebičů 
zahrnuta v prodejní ceně produktu. Bezplatný servis nelze dokoupit a ne-
lze registrovat zpětně na již dříve zakoupené spotřebiče. Bezplatný servis 
poskytuje Organizátor akce prostřednictvím pojištění prodloužené záruky 
elektronických zařízení u České pojišťovny a.s. na základě rámcové smlou-
vy uzavřené s touto pojišťovnou. Akce trvá od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 
a jsou do ní zařazeni prodejci na území České republiky, kteří v době trvání 
akce nakoupili spotřebiče Brandt od Organizátora akce. Účast v této akci je 
nepovinná, podmínkou pro získání Bezplatného servisu je online registrace 
zakoupeného výrobku Brandt na internetových stránkách www.brandt.cz 
nebo http://zaruka.elmax.cz do 30 dní od zakoupení výrobku/spotřebiče.

Uvedené ceny jsou s DPH 21% a bez recyklačního příspěvku (RP), který činí u myček a trub 69 Kč, u chlazení 194 Kč, u indukčních varných desek, odsavačů a mikrovlnných trub 16 Kč. Distributor 
si vyhrazuje právo na změnu cen uvedených v tomto katalogu. Ceny jsou pouze informativní, o konečné výši prodejních cen spotřebičů Vás budou informovat jednotliví prodejci. Změny technických 
parametrů a vybavení jsou vyhrazeny bez upozornění. Textové informace a uvedené hodnoty mohou obsahovat chyby. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým 
změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy kontaktujte prodejce.

Vydání: leden 2017

Váš prodejce:

Výhradní distributor pro ČR:

ELMAX STORE, a.s.
Topolová 777/2, Horní Těrlicko
735 42 Těrlicko
tel.: +420 599 529 263
elmax@elmax.cz
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