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Brandt Vám hrdě představuje novou řadu vrchem plněných praček 
- intellect - jejímiž synonymy jsou Easy Start a Opti 4.

Od zásadního podílu na popularizaci a masovém rozšíření automatického praní v padesátých letech, 
neustává značka Brandt ve vytrvalém hledání jeho nových, dokonalejších a sofi stikovanějších řešení tak, 
aby Vám mohla co nejvíce zpříjemnit a zjednodušit každodenní praní...

Její zbrusu nová řada inteligentních vrchem plněných praček INTELLECT zhodnocuje toto bohatství odborných 
i praktických znalostí a zkušeností a potvrzuje výsadní pozici značky na čele tohoto segmentu.
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VRCHEM PLNĚNÉ PRAČKY

Brandt intellect - výkonnější a vstřícnější než kdykoli předtím...

PRANÍ NASTAVENÉ JEDNÍM DOTEKEM
Díky technologii Easy Start budete moci spustit 
nový prací cyklus jediným dotekem. Pračka 
intellect si vždy zapamatuje nejpoužívanější 
program, včetně nastavení teploty, otáček a 
přídavných funkcí a vaši volbu vám vždy na-
bídne ihned po jejím zapnutí do sítě. Přejete-li 
si však nastavení parametrů pracího programu 
změnit, není nic snazšího! Ať už formou otočného 
voliče nebo plně dotekového panelu, pračky Brandt intellect Vám umožňují 
naprosto intuitivní nastavení programu, teploty, rychlosti odstředění a doplň-
kových funkcí, popř. odloženého startu, k jejichž nastavení slouží samostatná 
tlačítka. 

Easy start vyhodnocuje z posledních 8 pracích cyklů tyto nastavení:

TYP PRÁDLA 
- od účinného programu pro bavlnu po programy pro jemné 
prádlo, každý typ programu zajistí prádlu správnou péči.

MNOŽSTVÍ PRÁDLA 
- ať už perete malé množství prádla nebo plný buben, 
pračka vždy upraví prací cyklus pro nejlepší úsporu a 
efektivitu.

STUPEŇ ZAŠPINĚNÍ PRÁDLA 
- nastavením stupně zašpinění prádla lze zkrátit nebo 
prodloužit prací cyklus pro dosažení optimálních výsledků 
v co nejkratším čase.

NASTAVENÍ TVRDOSTI VODY (PATENT BRANDT) 
- ať už bydlíte v oblasti s tvrdou vodou nebo extrémně 
měkkou vodou pračka Brandt vám zajistí podle nastavené 
tvrdosti vždy perfektně vyprané a vymáchané prádlo.

Díky těmto vstupním parametrům systému opti4 pračka Brandt intellect za-
jistí vždy perfektní výsledky praní při dosažení úspory energie, vody, pracího 
prostředku a času.

NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY PRANÍ, DÍKY OPTIMALIZACI 
PRACÍHO CYKLU, KTERÉ VYHODNOCUJE 
NÁSLEDUJÍCÍ PARAMETRY:

Pro spuštění praní včetně vámi zvolených funkcí a nastavení pouze stiskně-
te tlačítko START.

Zvolený program Zvolená teplota Nastavení otáček 
odstředění

Nastavené 
přídavné funkce

PŘIDÁNÍ MÁCHÁNÍ  
- pro důkladné odstranění zbytků pracích prostředků z vašeho 
prádla.

OPTIA39 minut - pro efektivní praní běžné náplně smíšeného prádla na 40 
°C při zachování energetické úspory a účinnosti praní v A třídě.

Flash 25 minut - je nejlepší volbou pro praní běžné náplně lehce špinavého 
prádla nebo jeho osvěžení  na 30 °C za 25 minut.

Program jemné prádlo - nejlepší volba pro jemná vlákna s pomalými pohy-
by bubnu, a dopouštěním studené vody pro zamezení teplotnímu šoku

Košile - program pro účinné praní 6 ks běžně zašpiněných košil při teplotě 
40 °C za 37 minut.

Program Baby - efektivně vypere dětské prádlo s intensivními pohyby bub-
nu a teplotě 60 °C. Máchání je delší a s větším množstvím vody pro důkladné 
zbavení zbytků pracích prostředků.

SPORT - speciální program přizpůsobený povaze technických vláken jako je 
Lycra, Elastan nebo termovlákna.

JEANS - program na tmavá a silná vlákna džínoviny, který je intensivně vy-
pere, ale neničí.

SNADNÉ ŽEHLENÍ  
- redukuje lámání vláken a tvorbu záhybů.

STUPEŇ ZAŠPINĚNÍ  
-  přizpůsobí délku cyklu, otáčky odstředění a spotřebu podle 
jeho nastavení před spuštěním praní.

TMAVÉ PRÁDLO  
-  redukuje blednutí tmavého prádla a tvorbu světlých map.

NABÍDKA SPECIÁLNÍCH FUNKCÍ:

ŠIROKÁ NABÍDKA PROGRAMŮ A SPECIÁLNÍCH 
FUNKCÍ PRAČEK BRANDT INTELLECT - NAJDETE 
VŽDY SPRÁVNOU VOLBU PRO VAŠE PRÁDLO:
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VRCHEM PLNĚNÉ PRAČKY

ČISTÉ LINIE, INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ
Nové pračky Brandt jsou osobité a svou osobnost nehodlají skrývat. Vedle 
nové (robustnější) konstrukce dveří a ergonomického stylového madla, které 
bylo speciálně vyvinuto s ohledem na maximálně pohodlné ovládání, se vy-
značují především na první pohled patrným zbrusu novým ovládacím pane-
lem, který vytváří nový trend designu domácích spotřebičů. 

K dispozici jsou 2 varianty ovládání: dotekový ovládací 
panel s LED kontrolkami nebo ergonomický otočný volič 
s velkým a přehledným displejem. Vstřícnost a intuitiv-
nost tohoto ovládání, uživatelský komfort, jednoduchost 
jeho použití a nevšední design, to vše jsou nové pračky 
Brandt intellect - uživatelsky nejpřívětivější na trhu.

NEPŘEKONATELNĚ VÝKONNÁ, PŘEKVAPIVĚ TICHÁ
Pračky intellect patří mezi nejúspornější na trhu, to znamená, že jsou zařazeny 
do energetické třídy A+++. Vybrané modely jsou dokonce o 10% úspornější 
než pračky ofi cálně zařazené do energetické třída A+++. Pračka BT653HQE 
je vybavena nejmodernější technologií bezkartáčového (indukčního) mo-
toru a díky tomu má nepřekonatelně nízkou úroveň hlučnosti během praní 
a odstředění! Zároveň tato techno-
logie přispívá k nižší spotřebě elek-
trické energie a vyšší spolehlivosti 
motorové jednotky. 

Jedinečné provedení 42 l bubnu 
nabízí uživateli nejen jednoduchý 
přístup k prádlu, ale rovněž přispí-
vá k účinnějšímu distribuci vody a 
tak může zaručit dokonalý výsledek 
praní a máchání dokonce i při plné 
náplni.

SNADNÉ OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK SESAM A POSISTOP
Díky funkci POSISTOP zastaví pračka na konci programu buben vždy dvířky 
nahoře. Stisknutím zámku se dvířka bubnu s pomalým brzděním SESAM ote-
vřou lehce.
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LEGENDA

Program 
OptiA

Easy start Opti4Save Time Silence Drive 
system

Odložený 
start

Kojenecké 
prádlo

Funkce 
Memo Activ

Tmavé prádloe-Dose 
systém

PRO ÚSPORNOST:
Spojením systému přesného dávkování vody s váhovou automatikou 
zajišťují vrchem plněné pračky Brandt nejvyšší účinnost a skutečnou 
úsporu energie. Až A+++(-10%) pro úsporu energie, A pro účinnost 
praní a B pro účinnost odstřeďování. Používejte nejvýkonnější pračku 
na trhu s nejnižší spotřebou energie a nepřekonatelnými výsledky praní.

PRO SOLIDNÍ KONSTRUKCI:
Pračky Brandt byly navrženy na základě více jak 50 let zkušeností s 
jejich výrobou a provozem v domácnostech. Celková robustní LONG – 
LIFE konstrukce zajišťuje jejich spolehlivost a bezporuchový chod. Tyto 
pračky jsou navíc vybaveny kovovými 3D tlumiči, které umí odolat i po-
hybům prací jednotky do stran. Pračky jsou tak stabilnější a systém 3D 
tlumičů chrání ložiska pračky před nadměrným zatížením.

PRO CHYTRÉ FUNKCE A ÚSPORU ČASU:
Chytrá funkce EASY START zaznamenává vaše nejčastější prací návyky 
a ihned po spuštění vám automaticky navrhne nejčastěji používaný 
program, včetně jeho obvyklých (nebo posledních) nastavení.
opti4: nové pračky Brandt intellect s funkcí opti4 dosahují vždy do-
konalého výsledku praní díky precizní kontrole komplexu 4 vstupních 
parametrů: typu prádla, hmotnosti náplně, stupně jejího znečištění a 
tvrdosti vody. Těmto vstupním parametrům pak pračka sama přizpů-
sobí svou spotřebu vody a elektrické energie i délku cyklu tak, aby byl 
zaručen, jak maximální účinek praní, tak úspora prostředků a času.
39minutový program OptiA 39 minut pro efektivní praní běžné náplně 
smíšeného prádla na 40 °C při zachování energetické úspory a účin-
nosti praní v A třídě.

PRO KAŽDODENNÍ KOMFORT:
Krátký program Flash 25´ vrátí vašim košilím a halenkám svěžest a 
čistotu během pouhých 25 minut. S programem Sport (dostupný u 
modelů BT650ME, BT653ME, BT653HQE) můžete účinně prát sportovní 
a rekreační oblečení z Elastanu, Lycry a podobných látek, aniž byste 
snížili jejich elastičnost. Program automaticky přizpůsobuje teplotu, 
způsob pohybu bubnu při praní a rychlosti odstřeďování. Program Ko-
šile (dostupný u modelů BT650ME, BT653ME, BT653HQE) byl speciálně 
navržen pro účinné praní 6 standardně zašpiněných košil při teplotě 
40 °C v pouhých 37 minutách.

PRO PÉČI O VAŠE PRÁDLO:
Program pro jemné prádlo, určené k ručnímu praní, byl navržen pro 
péči o nejjemnější prádlo (satén, hedvábí, příze). Mírným kolébáním 
prací lázně, při nízké teplotě napodobuje ruční praní a chrání tak jem-
né látky. S funkcí Easy Ironing (snadné žehlení) je prádlo po vyjmutí 
z pračky „předžehleno“. Easy Ironing optimalizuje podmínky praní a 
odstřeďování a zamezuje zmačkání a polámání vláken. Funkce Tmavé 
prádlo předchází ztrátám odstínu tmavých barev a stopám po pracím 
prostředku na Vašich oblíbených oděvech.

PROČ ZVOLIT VRCHEM PLNĚNÉ PRAČKY INTELLECT?
1. 4.

2

5.

3.

(-10%)

En. třída

Brandt intellect - stylovější a výkonnější než kdykoli předtím...
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VRCHEM PLNĚNÉ PRAČKY

(-10%)

 Kapacita až 6,5 kg prádla
 Long Life konstrukce s 3D tlumiči
 Až 1300 otáček při odstřeďování s regulací
 En. štítek A+++(-10%)
 Silence Drive system - tichý a úsporný bezkartáčový motor
 Automatické odvažování náplně
 12 programů včetně OptiA 39 min., Flash 25 min., 
SPORT, Košile, Kojenecké prádlo

 Intuitivní ovládání s dotekovými prvky 
a ergonomickým otočným voličem

 LCD displej
 Easy Start – paměť pro nejčastěji používané 
programy a jejich nastavení

 Nerezový buben s objemem 42 l
 Odložený start až o 24 h

 OPTI4 - automatické úpravy provozních parametrů 
na základě odvážení náplně a nastavení tvrdosti vody, 
typu a stupně znečištění prádla

 Zabezpečení proti přetečení
 Detekce nadměrného pěnění a nerovnoměrného zatížení
 Dětský zámek
 Funkce: přidání máchání, snadné žehlení, bez odstředění, 
zastavení s plnou náplní, zkrácení programu/intenzivní, 
tmavé prádlo

 Snadné otevírání dvířek POSISTOP a SESAM
 Hlučnost praní/odstřeďování: 48/74 dB (A)
 Roční spotřeba energie: 147 kWh
 Roční spotřeba vody: 9115 l
 Rozměry (V x Š x H): 85 x 40 x 60 cm

PRODEJNÍ CENA: 13 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

BT 653 HQE 39392424

6,5 KG

NASTAVENÍ TVRDOSTI VODY (PATENTOVANÁ FUNKCE BRANDT) 
Bez ohledu na to, zda žijete v regionu s tvrdou nebo měkkou vodou, Vaše pračka intellect se tomu přizpůsobí 
a upraví parametry svého provozu tak, aby byl výsledek praní vždy naprosto perfektní.
Intellect je jedinou pračkou na trhu zohledňující stupeň tvrdosti vody - jeden z klíčových parametrů ovlivňujících výsledky praní!
Při tvrdé vodě (nižší pěnivost a účinnost detergentů) pračky intellect automaticky zvyšují teplotu a délku cyklu tak, 
aby  byl efekt pracího prostředku optimalizován.
Při měkké vodě (větší pěnivost detergentu, obtížnější vymáchání) pračky intellect automaticky upraví počet cyklů máchání tak, 
aby mohly být z prádla zcela odstraněny všechny zbytky detergentů.

Patent Brandt
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VRCHEM PLNĚNÉ PRAČKY

VÍTE, ŽE:
AUTOMATICKÉ 
ODVAŽOVÁNÍ NÁPLNĚ
Díky této funkci je vaše pračka 
schopná na základě množství 
vloženého prádla upravit parame-
try pracího programu tak, aby byla 
zaručena skutečná úspora vody a 
elektrické energie.

6,5 KG

 Kapacita až 6,5 kg prádla
 Long Life konstrukce s 3D tlumiči
 Až 1300 otáček při odstřeďování s regulací
 En. štítek A+++
 Automatické odvažování náplně
 12 programů včetně OptiA 39 min., Flash 25 min., 
SPORT, Košile, Kojenecké prádlo

 Intuitivní ovládání s dotekovými prvky 
a ergonomickým otočným voličem

 LCD displej
 Easy Start – paměť pro nejčastěji používané 
programy a jejich nastavení

 Nerezový buben s objemem 42 l
 Odložený start až o 24 h

 OPTI4 - automatické úpravy provozních parametrů na základě 
odvážení náplně a nastavení tvrdosti vody, typu a stupně znečištění 
prádla

 Zabezpečení proti přetečení
 Detekce nadměrného pěnění a nerovnoměrného zatížení
 Dětský zámek
 Funkce: přidání máchání, snadné žehlení, bez odstředění, 
zastavení s plnou náplní, zkrácení programu/intenzivní, tmavé prádlo

 Snadné otevírání dvířek POSISTOP a SESAM
 Hlučnost praní/odstřeďování: 58/79 dB (A)
 Roční spotřeba energie: 164 kWh
 Roční spotřeba vody: 9115 l
 Rozměry (V x Š x H): 85 x 40 x 60 cm

PRODEJNÍ CENA: 12 490 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

BT 653 ME

 Kapacita až 6,5 kg prádla
 Long Life konstrukce s 3D tlumiči
 Až 1000 otáček při odstřeďování s regulací
 En. štítek A+++
 Automatické odvažování náplně
 12 programů včetně OptiA 39 min., Flash 25 min., 
SPORT, Košile, Kojenecké prádlo

 Intuitivní ovládání s dotekovými prvky 
a ergonomickým otočným voličem

 LCD displej
 Easy Start – paměť pro nejčastěji používané 
programy a jejich nastavení

 Nerezový buben s objemem 42 l
 Odložený start až o 24 h

 OPTI4 - automatické úpravy provozních parametrů na základě 
odvážení náplně a nastavení tvrdosti vody, typu a stupně 
znečištění prádla

 Zabezpečení proti přetečení
 Detekce nadměrného pěnění a nerovnoměrného zatížení
 Dětský zámek
 Funkce: přidání máchání, snadné žehlení, bez odstředění, 
zastavení s plnou náplní, zkrácení programu/intenzivní, tmavé prádlo

 Funkce zastavení bubnu dvířky nahoře - POSISTOP
 Hlučnost praní/odstřeďování: 58/78 dB (A)
 Roční spotřeba energie: 164 kWh
 Roční spotřeba vody: 9115 l
 Rozměry (V x Š x H): 85 x 40 x 60 cm

PRODEJNÍ CENA: 11 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

BT 650 ME

2424 3939

2424 3939
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VRCHEM PLNĚNÉ PRAČKY

(-10%)

(-10%)

(-10%)

Pračky Brandt se svou spotřebou 
energie řadí mezi nejúspornější 
vrchem plněné pračky na trhu.

A+++(-10%)
PRODEJNÍ CENA: 10 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

PRODEJNÍ CENA: 10 490 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

PRODEJNÍ CENA: 9 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

 Kapacita až 6 kg prádla
 Long Life konstrukce s 3D tlumiči
 Až 1200 otáček při odstřeďování s regulací
 En. štítek A+++(-10%)
 Automatické odvažování náplně
 9 programů včetně OptiA 39 min., Flash 25 min., Jemné prádlo
 Dotykové ovládání s LED indikátory
 Easy Start – paměť pro nejčastěji používané programy a jejich nastavení
 Nerezový buben s objemem 42 l
 Odložený start až o 12 h (3-6-9-12)
 OPTI4 - automatické úpravy provozních parametrů na základě odvážení 
náplně a nastavení tvrdosti vody, typu a stupně znečištění prádla

 Zabezpečení proti přetečení

 Detekce nadměrného pěnění 
a nerovnoměrného zatížení

 Dětský zámek
 Funkce: přidání máchání, snadné žehlení, 
bez odstředění, zastavení s plnou náplní, 
zkrácení programu/intenzivní

 Funkce zastavení bubnu dvířky nahoře 
- POSISTOP

 Hlučnost praní/odstřeďování: 58/79 dB (A)
 Roční spotřeba energie: 137 kWh
 Roční spotřeba vody: 8720 l
 Rozměry (V x Š x H): 85 x 40 x 60 cm

 Až 1000 otáček při odstřeďování s regulací
 En. štítek A+++(-10%) AC
 Hlučnost praní/odstřeďování: 58/78 dB (A)
 Ostatní parametry (včetně designu) shodné s modelem BT 602 LE

 Až 800 otáček při odstřeďování s regulací
 En. štítek A+++(-10%)AD
 Hlučnost praní/odstřeďování 57/76 dB (A)
 Ostatní parametry (včetně designu) shodné s modelem BT 602 LE

BT 600 LE

3939

3939

1212

1212

BT 608 LE

1212 3939BT 602 LE

6 KG
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VRCHEM PLNĚNÉ PRAČKY 6 KG

PROČ ZVOLIT VRCHEM PLNĚNOU PRAČKU E-DOSE?
1.

2.

3.

4.

PRO JEJICH INTELIGENCI:
Pračka s automatickým dávkováním je vybavena velkokapacitním 
zásobníkem, který pojme až 4,5 l tekutého pracího prostředku. e-Dose 
automaticky vypočte potřebnou dávku tekutého prostředku pro každý 
cyklus na základě: odváženého množství prádla, tvrdosti vody, typu te-
kutého prostředku a stupně znečištění prádla.

PRO ÚSPORU ENERGIE:
Přesným dávkováním pouze potřebného množství detergentu na každý 
cyklus e-Dose zajistí až 70% úsporu pracího prostředku, snížení spo-
třeby vody o 12 litrů a omezí množství znečišťujícího odpadu.

PRO RESPEKT K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ:
e-Dose vypočítá správné množství pracího prostředku, a tím omezuje 
uvolnění znečišťujícího odpadu a zbytečnou spotřebu vody způsobenou 
jeho předávkováním.

PRO ÚSPORU ČASU:
Program OptiA 45 minut zajišťuje maximální účinnost praní běžné ná-
plně prádla na 40 °C během pouhých 45 minut (oproti běžné průměrné 
délce 1 h 30 min až 2 hodiny) při zachování energetické úspory a účin-
nosti praní ve třídě A.

 Kapacita až 6 kg
 Long Life konstrukce s 3D tlumiči
 Až 1200 otáček při odstřeďování s regulací
 En. štítek A+++AB
 Automatické odvažování náplně
 Program OptiA 45 min.
 e-DOSE - dávkovač tekutých pracích prostředků
 Funkce Save Time - zkrácení programu
 Memo Activ - paměť pro nejčastěji používané programy a funkce
 3 displeje + dotykové ovládání
 Nerezový buben s objemem 42 l
 Odložený start až o 24 h
 Zabezpečení proti přetečení

 Detekce nadměrného pěnění a nerovnoměrného zatížení
 Funkce: předpírka, přidání máchání, snadné žehlení
 Snadné otevírání dvířek POSISTOP a SESAM
 Hlučnost praní/odstřeďování: 58/77 dB (A)
 Roční spotřeba energie: 153 kWh
 Roční spotřeba vody: 9199 l
 Rozměry (V x Š x H): 85 x 40 x 60 cm

PRODEJNÍ CENA: 14 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

45452424BWT 6412 DS

VÍTE, ŽE:
DÁVKOVÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU
Chcete-li použít speciální prací prostředek 
pro praní vlny nebo tmavého prádla, může-
te vypnout automatický dávkovač pracího 
prostředku stisknutím tlačítka e-Dose. 
Pračka poté použije standardní dávkovač 
pracího prostředku na dvířkách.
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PŘEDEM PLNĚNÉ PRAČKY

PROČ ZVOLIT PŘEDEM PLNĚNÉ PRAČKY BRANDT?
1.

2.

4.

5.

7.

8.

6.

3.

PRO ÚSPORU ENERGIE:
Spojením bezkartáčového motoru Silence Drive system s váhovou au-
tomatikou zajišťují předem plněné pračky Brandt vysokou účinnost a 
skutečnou úsporu energie. Až A+++(-10%) pro úsporu energie, A pro 
účinnost praní, B pro odstřeďování.

PRO SNADNÉ POUŽITÍ:
Estetický a ergonomický otočný volič programů, společně s přehledným 
ovládacím panelem s dotekovým ovládáním, umožňuje jednoduše zvo-
lit požadovaný program a všechny jeho parametry.

PRO ŠETRNOST K VAŠEMU PRÁDLU:
Předem plněné pračky Brandt disponují sofi stikovaným bubnem, který 
je vysoce šetrný k vašemu prádlu. Spolu s širokou paletou programů, z 
nichž jsou některé speciálně navrženy pro šetrné praní, zajišťuje abso-
lutní bezpečí vašeho prádla.

PRO VÝJIMEČNOU KAPACITU:
Při zachování standardní velikosti 60 x 60 cm tato nová řada předem 
plněných praček díky objemnému bubnu 56,2 litrů disponuje kapacitou 
až 9 kg náplně prádla.

PRO TICHÝ CHOD:
Technologie bezkartáčového indukčního motoru Silence Drive system, 
kterou disponuje model BWF594DWE, zajišťuje velmi nízkou úroveň 
hlučnosti při praní i při odstřeďování. Zároveň tato technologie přispí-
vá k nižší spotřebě elektrické 
energie a vyšší spolehlivosti 
motorové jednotky.

PRO TECHNOLOGII AQUABOOST3:

Toto inovativní provedení bubnu a 
lopatek se 48 vodními tryskami, 
pomáhá k účinnému praní prádla 
bez ohledu na zvolený program. 
Specifi cký tvar lopatek a perfo-
race bubnu zároveň chrání vaše 
prádlo před poškozením.

PRO GENIÁLNÍ DÁVKOVAČ TEKUTÝCH 
DETERGENTŮ:
Zatahovací klapka v zásobníku na detergent zajišťuje pomalejší uvol-
ňování tekutého detergentu. Manipulace s touto klapkou je navíc na-
prosto jednoduchá a umožňuje snadné čištění.

PRO ÚSPORU ČASU:
Program OptiA 45 minut umožní vyprat na 40 °C běžnou dávku prá-
dla během pouhých 45 minut se stejnou účinností v AA třídě jako u 
klasických programů a s 50% úsporou času. Většina praček Brandt je 
také vybavena praktickou funkcí OPTI TIME, která umožňuje zkrátit čas 
praní a máchání při použití klasických programů jako je bavlna nebo 
smíšené prádlo.

Funkce 
Memo Activ

Opti
Time

Odložený 
start

Tmavé 
prádlo

Kojenecké 
prádlo

Silence 
Drive 

system

AquaBoost3Program 
OptiA

En. třída

LEGENDA
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PŘEDEM PLNĚNÉ PRAČKY

(-10%)

 Kapacita až 9 kg prádla
 Tichý a úsporný bezkartáčový motor Silence Drive system
 Až 1400 otáček při odstřeďování s regulací
 En. štítek A+++-10%AB
 Odložený start až o 24 h
 Přehledný LCD displej s dotekovým Soft Touch ovládáním
 Nerezový buben s objemem 56,2 l
 Inovativní buben AquaBoost3
 Program OptiA 45 min.
 Ergonomický otočný volič programů
 Funkce Opti Time – zkrácení programu
 Memo Activ – paměť pro nejčastěji používané 
programy a funkce

 Kapacita až 8 kg prádla
 Až 1200 otáček při odstřeďování s regulací
 En. štítek A+++AB
 Odložený start až o 24 h
 Přehledný LCD displej s dotekovým Soft Touch ovládáním
 Nerezový buben s objemem 53,6 l
 Inovativní buben AquaBoost3
 Program OptiA 45 min.
 Funkce Opti Time – zkrácení programu
 Memo Activ – paměť pro nejčastěji používané 
programy a funkce

 16 programů včetně FLASH 21 minut, Košile, Ruční praní, 
Kojenecké prádlo

 16 programů včetně FLASH 21 minut, Eco, 
Sport, Kojenecké prádlo

 Detekce nadměrného pěnění 
a nerovnoměrného zatížení

 Funkce: snadné žehlení, přidání máchání, 
zkrácení programu, bez odstředění

 Dětský zámek a pojistka proti otevření 
dvířek při praní

 Hlučnost praní/odstřeďování: 54/76 dB(A)
 Roční spotřeba energie: 196 kWh
 Roční spotřeba vody: 11800 l
 Rozměry (V x Š x H): 85 x 59,5 x 56,5 cm

 Ergonomický otočný volič programů
 Detekce nadměrného pěnění 
a nerovnoměrného zatížení

 Funkce: snadné žehlení, přidání máchání, 
intenzivní praní, zkrácení programu, 
bez odstředění

 Dětský zámek
 Hlučnost praní/odstřeďování: 59/78 dB(A)
 Roční spotřeba energie: 196 kWh
 Roční spotřeba vody: 10500 l
 Rozměry (V x Š x H): 85 x 59,5 x 56,5 cm

PRODEJNÍ CENA: 14 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

PRODEJNÍ CENA: 12 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

BWF 594 DWE

BWF 582 WWE

9 / 8 KG

2424 4545

2424 4545

VÍTE, ŽE:
FUNKCE DĚTSKÝ ZÁMEK
Brandt myslí na rodiče nepo-
sedných dětí. Pro větší klid 
všech rodičů jsou spotřebiče 
Brandt vybaveny dětským 
zámkem, který dětem znemož-
ní zapnutí, nebo změnu nasta-
vení spotřebiče.
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PŘEDEM PLNĚNÉ PRAČKY

BWF 612 WWE

HLOUBKA JEN 47 CM!

2424 4545

 Kapacita až 6 kg prádla
 Až 1200 otáček při odstřeďování s regulací
 En. štítek A+++AB
 Odložený start až o 24 h
 Přehledný LCD displej
 Nerezový buben 50 l
 Inovativní buben AquaBoost3
 Program OptiA 60°
 Ergonomický otočný volič programů
 Funkce Save Time – zkrácení programu

 12 programů včetně FLASH 21 minut, Košile, 
Ruční praní, Ložní prádlo

 Detekce nadměrného pěnění a nerovnoměrného zatížení
 Funkce: snadné žehlení, přidání máchání, intenzivní 
praní, zkrácení programu, předpírka, namáčení

 Dětský zámek a pojistka proti otevření dvířek při praní
 Hlučnost praní/odstřeďování: 59/76 dB(A)
 Roční spotřeba energie: 153 kWh
 Roční spotřeba vody: 9240 l
 Rozměry (V x Š x H): 85 x 59,5 x 47 cm

PRODEJNÍ CENA: 9 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

7 / 6 KG

VÍTE, ŽE:
MEMO ACTIV
Chytrá funkce Memo Activ za-
znamenává nejčastější prací 
návyky uživatele a ihned po 
spuštění pračky automaticky 
nabídne nejčastěji používaný 
program.

 Kapacita až 7 kg prádla
 Až 1400 otáček při odstřeďování s regulací
 En. štítek A+++AB
 Odložený start až o 24 h
 Přehledný LCD displej
 Nerezový buben s objemem 50 l
 Inovativní buben AquaBoost3
 Program OptiA 60°
 Ergonomický otočný volič programů
 Funkce Opti Time – zkrácení programu
 12 programů včetně FLASH 21 minut, Košile, 
Ruční praní, Sport

 Detekce nadměrného pěnění a nerovnoměrného zatížení
 Funkce: snadné žehlení, přidání máchání, intenzivní 
praní, zkrácení programu, předpírka, namáčení

 Dětský zámek a pojistka proti otevření dvířek při praní
 Hlučnost praní/odstřeďování: 58/78 dB(A)
 Roční spotřeba energie: 175 kWh
 Roční spotřeba vody: 10000 l
 Rozměry (V x Š x H): 85 x 59,5 x 49,5 cm

PRODEJNÍ CENA: 10 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

HLOUBKA JEN 50 CM!

BWF 714 SWE 2424 4545



13

SUŠIČKY PRÁDLA

PRO ŠETRNÉ SUŠENÍ:
Díky bubnu pro šetrné sušení s jemnou strukturou, bude vaše prádlo 
vypadat skvěle i po mnohonásobném sušení. PRO ÚČINNOST SUŠENÍ:

Technologie OPTIDRY zajišťuje bezvadnou kvalitu sušení bez ohledu na 
množství a typ prádla. Přesné čidlo střídavě měří vlhkost uvnitř bubnu 
a vnější teplotu a reguluje je v průběhu celého cyklu, což zamezuje pře-
hřátí prádla a zaručí nízkou spotřebu energie.

PRO ÚČINNOST SUŠENÍ:
Víceúrovňové sušení a technologie tepelného čerpadla zajistí, že vaše 
prádlo bude vždy dokonale suché bez poškození tepelným šokem nebo 
přehřátím.

PRO ORGANIZACI ČASU:
Funkce Odložený start vám umožňuje naprogramovat dobu spuštění 
cyklu tak, aby prádlo bylo připraveno v požadovanou dobu. Interaktivní 
LCD displej vás informuje o zbývajícím čase do konce cyklu sušení.

PRO SNADNOST OBSLUHY:
Interaktivní LCD displej zobrazuje průběh sušení a dobu konce cyklu, 
signalizovanou také zvukovým alarmem.

PRO ÚSPORU ENERGIE:
Sušička BWD58H2WE je vybavena účinnou a úspornou technologií 
tepelného čerpadla. Sušička s tepelným čerpadlem je kombinací 
kondenzační sušičky a klimatizačního zařízení. Na výparníku tepelného 
čerpadla kondenzuje vlhký vzduch. Kondenzátor v tepelném čerpadle 
ohřívá vzduch, který suší prádlo. Tento uzavřený systém j energeticky 
velmi účinným způsobem, jak vysušit prádlo a kondenzovat z něj vodu.

PRO SNADNÉ POUŽITÍ:
Chytrá funkce MEMO ACTIV zaznamená vámi nejčastěji používané 
programy. Ihned po spuštění vám tak sušička automaticky navrhne 
nejčastěji používaný program.

Kondenzační 
sušení

En. třída

PROČ ZVOLIT PŘEDEM PLNĚNOU 
SUŠIČKU BRANDT?

PROČ ZVOLIT VRCHEM PLNĚNOU 
SUŠIČKU BRANDT?

1.

1.2.

2.
3.

3.

4.

4.
5.

6. 5.

PRO ÚČINNOST A POHODLÍ:
Není nic jednoduššího než vložit celou náplň 8 kg prádla z pračky 
rovnou do nové sušičky Brandt. Navíc  vybavené účinnou a úspornou 
technologií tepelného čerpadla, spoustou užitečných programů jako je 
program pro sušení džín, sportovního oblečení nebo jemného prádla. 
Praktickou vychytávkou je vnitřní osvětlení bubnu.

PRO ÚSPORU MÍSTA:
V pouhých 45 cm šířky získáte výkonný přístroj, který pojme až 6 kg 
vašeho prádla.

PRO OPTIMALIZACI CYKLŮ SUŠENÍ:
Sušičky Brandt poskytují maximální prostor pro sušení 8 kg náplně 
prádla v objemném 105 litrovém bubnu při standardních rozměrech 
60 x 60 cm.

PRO ERGONOMII A KOMFORT:
Funkce Posistop zastaví buben vždy dvířky nahoře.

VÍTE, ŽE:
KONDENZAČNÍ SUŠENÍ
Kondenzační sušičky ke své činnosti nepotřebují vývod horkého vzduchu 
ven z místnosti. Kondenzovaná voda je sbírána ve snadno přístupném zá-
sobníku, který je nutné po každém cyklu vylít.

LEGENDA

Elektronické 
ovládání

Odložený 
start

Tepelné 
čerpadlo

En. třída Tepelné 
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SUŠIČKY PRÁDLA

2424

* Odhadovaná roční spotřeba čtyřčlenné rodiny používající elektrickou sušičku prádla. Jde pouze o informativní údaj! 
Výpočet: 150 kg cyklus suchá bavlna, 280 kg cyklus bavlna pro žehlení a 150 kg cyklus pro nemačkavé prádlo.

2424

BWD 58H2 WE

ETE 6736 K

 Sušení s technologií tepelného čerpadla
 Kapacita až 8 Kg prádla
 Energetická třída A++
 Účinnost kondenzace B
 Intuitivní ovládání s otočným voličem, dotekovými tlačítky a displejem
 Hlučnost 69 dB
 Odložený start až o 24 h
 Možnost napojení na odpad
 16 programů včetně: džíny, sport, košile, osvěžení
 Funkce proti pomačkání prádla
 4 úrovně sušení
 Vnitřní osvětlení bubnu
 Dětský zámek
 Zobrazení průběhu a zbývajícího času programu
 Nerezový buben s objemem 105 l
 Buben pro šetrné sušení
 Roční spotřeba energie: 236 kWh
 Paměť pro vybraný program
 Indikace zanesení fi ltru a plného zásobníku na kondenzát
 Rozměry (V x Š x H): 84,5 x 59,5 x 62,2 cm

 Kapacita až 6 Kg prádla
 Energetická třída C
 OPTIDRY– systém proti přehřátí prádla
 Elektronický programátor se zobrazením zbývajícího času na displeji
 Programy: bavlna (k nošení, uložení, žehlení), smíšené (k uložení, žehlení), 
košile, osvěžení vlny, hedvábí, jemné prádlo, syntetika

 Režim proti zmačkání prádla
 Posistop – zastavení bubnu dvířky nahoře
 Odložený start až 24 h
 Zabezpečení proti přehřátí, kontrolka plného zásobníku
 Snadný přístup k fi ltru
 Nerezový buben s objemem 82 l
 Roční spotřeba energie*: 310 kWh
 Rozměry (V x Š x H): 85 x 45 x 60 cm

PRODEJNÍ CENA: 17 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

PRODEJNÍ CENA: 15 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

VÍTE, ŽE:
FUNKCE PROTI POMÁČKÁNÍ PRÁDLA
Po ukončení sušicího cyklu je prádlo v bubnu 
otáčeno každých 10 minut po dobu 24 hodin, 
až do otevření dvířek nebo vypnutí sušičky, 
aby se zabránilo pomáčkání prádla



15

MYČKY NÁDOBÍ

PRO ELEGANCI, PŘESNOST A SPOLEHLIVOST:
Díky velkému displeji s dotekovým ovládáním, zasazenému 
v elegantním chromovaném rámečku, se programování těchto nových 
myček pro Vás stane zábavou i hračkou. Pro rychlejší a efektivnější ob-
sluhu jsou nabízené funkce jasně a čitelně zobrazeny (mycí programy, 
odložený start...).

PRO TICHÝ CHOD:
Čerpadlo Silence Drive system 
je odolnější, výkonnější a především tišší – 42 dB(A). Tato nová tech-
nologie především umožňuje výrazné snížení spotřeby energie: 35 W 
namísto 65 W u spotřebičů s klasickým čerpadlem.

PRO VELKOU KAPACITU:
Nová myčka nádobí DFH15532W disponuje vynikající kapacitou 15 stan-
dardních sad nádobí při zachování šířky 60 cm. Uspořádání vnitřního 
prostoru a jeho ergonomie se třemi nastavitelnými koši, z toho jedním pro 
mytí příborů, nabízí dostatečný uživatelský komfort.

PRO ÚSPORU ENERGIE:
Všechny naše 60 cm myčky nádobí se 
mohou pochlubit excelentně nízkou spotřebou energie, pro kterou se 
řadí mezi nejúspornější spotřebiče s příslušností k třídě A+++. Vyzna-
čují spotřebou až o 20 % nižší ve srovnání se spotřebiči, zařazenými do 
energetické třídy A.

PRO USNADNĚNÍ PRÁCE:
Stavitelný horní koš, jehož výšku lze upravovat i při plném zatížení, 
umožňuje maximálně fl exibilní využití vnitřního prostoru myčky. Při po-
třebě uvolnění místa pro naložení rozměrnějších kusů nádobí a náčiní 
v dolním koši lze horní koš jednoduše zvednout do vyšší pozice. Horní 
koš jednoduše uchopíte po obou jeho stranách a jemně zvedáte, až 
zapadne v horní poloze (v závislosti na modelu).

PRO ERGONOMIÍ A FLEXIBILITU:
ŠUPLÍK NA PŘÍBORY: GENIÁLNÍ TŘETÍ KOŠ
Tento užitečný pomocník se nachází v horní části vnitřního prostoru 
tak, aby umožnil jednoduchý přístup k příborům. Při jeho koncipování 
byl kladen stejný důraz na ergonomii i fl exibilitu použití tak, aby bylo na 
horním koši uvolněno místo pro uložení sklenic na vysoké nožce.

Cyclone Program 
OptiA

Zásuvka 
na příbory

Odložený startSilence Drive 
system

En. třída

PROČ ZVOLIT MYČKU NÁDOBÍ BRANDT?
1.

2.

3.

4.

5.

6.

LEGENDA
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MYČKY NÁDOBÍ

2424

6060

60 CM ŠIROKÉ

2424

6060

DFH 15532 W

DFH 13534 X
DFH 13534 W

 Myčka na 15 sad nádobí v bílém provedení
 En. štítek A+++AA
 Tiché a účinné bezkartáčové čerpadlo 
Silence Drive system

 Program OptiA 60 minut a Multi tablety
 7 programů (6 teplot): Cyclone (70 °C), 
OptiA 60 min. (60 °C), Auto (45-55 °C), Normal (55 °C), 
ECO (50 °C), Fragile (40 °C) a předmytí

 Odložený start až o 24 h
 Přehledný ovládací panel s displejem
 Indikátory soli a leštidla na ovládacím panelu
 Zobrazení zbývajícího času
 Třetí zásuvkový šuplík na příbory

 Myčka na 13 sad nádobí v nerezovém (DFH13534X)
nebo bílém (DFH13534W) provedení

 En. štítek A+++AA
 Program OptiA 60 minut a Multi tablety
 7 programů (6 teplot): Cyclone (70 °C), OptiA 60 min. 
(60 °C), Auto (45-55 °C), Normal (55 °C), ECO (50 °C), 
Fragile (40 °C) a předmytí

 Odložený start až o 24 h
 Přehledný ovládací panel s displejem
 Indikátory soli a leštidla na ovládacím panelu

 Prostorný horní koš 
- výškově nastavitelný i při zatížení

 Sklopné moduly na spodním koši
 AquaSafe – zabezpečení proti úniku vody
 Roční spotřeba: energie 234 kWh, vody 2800 l
 Hlučnost: jen 42 dB
 Rozměry (V x Š x H): 85 x 60 x 60 cm

 Zobrazení zbývajícího času
 Prostorný horní koš 
- výškově nastavitelný i při zatížení

 Sklopné moduly na spodním koši
 Vyjímatelný koš na příbory
 AquaSafe – zabezpečení proti úniku vody
 Roční spotřeba: energie 234 kWh, vody 2800 l
 Hlučnost: jen 44 dB
 Rozměry (V x Š x H): 85 x 60 x 60 cm

PRODEJNÍ CENA: 17 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

PRODEJNÍ CENA: 15 990 Kč (DFH 13534 X / nerezové provedení)

  14 990 Kč (DFH 13534 W / bílé provedení) 
Recyklační poplatek: 69 Kč

DFH 13534 X DFH 13534 W

VÍTE, ŽE:
INDUKČNÍ 
BEZKARTÁČOVÉ ČERPADLO 
ČINÍ VAŠI MYČKU
Odolnější, výkonnější, úspor-
nější a především tišší – 42 
dB(A).
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MYČKY NÁDOBÍ 45 CM ŠIROKÉ

DFS 1010 W
 Myčka na 10 sad nádobí v bílém provedení
 En. štítek A++AA
 7 programů a 5 teplot: Intenzivní (65 °C), Normal (55 °C), 
90 minut (65 °C), Eco (45 °C), Rychlý program (45 °C), 
Sklo (40 °C) a předmytí

 Úzká myčka nádobí – šířka pouze 45 cm
 Odložený start až o 24 h
 Digitální displej
 Zobrazení zbývajícího času do konce cyklu
 Výškově nastavitelný horní koš
 Kontrolka soli a leštidla

 Nerezový fi ltr
 AquaBlock – zabezpečení proti úniku vody
 Hlučnost: 47 dB (A)
 Roční spotřeba: energie 211 kWh, vody 2520 l
 Rozměry (V x Š x H): 84,5 x 45 x 60 cm

PRODEJNÍ CENA: 11 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč

2424

6060

CYCLONE
Spojením mycího cyklu realizovaného při vysoké teplotě (70 °C) a výkonu 
trysek až o 80 % vyššího ve srovnání s klasickými myčkami nádobí, tento 
exkluzivní program určený k mytí silně znečištěného nádobí a náčiní, svědčí 
o dosud nikdy nedosažené úrovni výkonu.

INTENSIF
Tento program je koncipován pro mytí silně znečištěného nádobí a náčiní, 
např. pánví, které zbavuje nečistot a mastnoty kombinací cyklu předmytí při 
teplotě 50 °C, hlavním mycím cyklu při teplotě 65 °C a dvěma oplachům 
(z nichž druhý je realizován ve vodě o teplotě 65 °C). Ideální pro odstranění 
velmi odolných nečistot.

OPTIA 60 MINUT
Tento jedinečný program zaručí nejvyšší účinek mytí při teplotě 60 °C a doko-
nalý výsledek sušení standardně znečištěné denní dávky nádobí při celkové 
délce kompletního cyklu pouhou 1 hodinu.

NORMAL
Tento program je koncipován pro mytí standardně znečistěné dávky nádobí, 
kterou zbavuje nečistot a mastnoty díky cyklu předmytí při teplotě 45 °C, 
hlavním mycím cyklu při teplotě 55 °C a dvěma oplachům (z nichž druhý je 
realizován ve vodě o teplotě 65 °C).

MNOŽSTVÍ PROGRAMŮ PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST:

AUTO
Tento program při teplotě 45-55 °C automaticky detekuje stupeň znečištění 
a množství naloženého nádobí, aby jim přizpůsobil spotřebu energie.

ECO
Tento program, který je nejúspornější ve spotřebě energie a vody při mytí 
běžně znečištěného nádobí a náčiní, kombinuje předmytí, hlavní mycí cyklus 
při teplotě 50 °C a 2 cykly oplachu (druhý při teplotě 60 °C).

KŘEHKÉ
Tento mycí program při teplotě 40 °C je doporučen pro mytí křehkého nádobí 
a sklenic.

PŘEDMYTÍ
Tento velmi krátký cyklus umožňuje opláchnout a odmáčet špinavé nádobí 
a náčiní, které chcete mýt v myčce následující den.
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SPORÁKY

Multifunkce Pyrolytické 
čištění

PRO PERFEKTNÍ VÝSLEDKY PEČENÍ A VAŘENÍ:
Sporáky Brandt poskytují širokou paletu možností, které vyzdvihnou 
vaše kulinářské schopnosti. Multifunkce vám umožní péct ve 2 patrech 
současně bez smíchání vůně jednotlivých potravin. Na otočném rožni 
připravíte šťavnatou pečeni rovnoměrně propečenou ze všech stran. 
Indukční varná deska vám zajistí vždy perfektní výsledky vaření, kde 
jakákoli změna výkonu je realizována okamžitě a kde bezpečí je na prv-
ním místě.

PRO SNADNÉ ČIŠTĚNÍ:
Pyrolytické samočištění trouby představuje nejúčinnější čištění vašeho 
spotřebiče bez námahy. Veškeré nečistoty se spálí při vysoké teplotě až 
500 °C na jemný prášek. Pyrolýza tak udržuje vaši troubu v perfektní 
čistotě, ale zároveň v energetické třídě A.

PRO BEZPEČNOST:
Dvířka Cold Door zajišťují teplotu na povrchu skla dvířek max. 65 °C 
i během pyrolýzy. Balíček 10 bezpečnostních prvků zajistí, že vaše in-
dukční deska bude pracovat vždy bezpečně a spolehlivě.

PROČ ZVOLIT SPORÁK BRANDT?
1.

2. 3.

LEGENDA

Elektronické 
programování

Cold DoorDotykové 
ovládání

BCI 6654 W

 Šířka 60 cm
 Energetická třída A
 Multifunkční trouba + indukční varná deska
 Dotykové ovládání
 Cold Door - celoskleněná dvířka se 4 skly
 Elektronické programování
 Indukční varná deska
 4 varné zóny: 180 cm / 2800 W
 Dotekové ovládání s digitálním displejem
 Indikace zbytkového tepla a provozu
 Časovač 99 minut
 9 úrovní nastavení výkonu
 Balíček 10 bezpečnostních prvků, 
dětská pojistka a zabezpečení při přetečení

 Multifunkční trouba
 Objem 57 l
 7 způsobů pečení
 Ergonomický volič programů 
+ LCD displej s dotekovým ovládáním

 Embosované stupně pro umístění příslušenství
 Pyrolytické samočištění
 Nastavení času pečení a konce pečení
 Doporučení teploty pečení
 Otočný rožeň a plech na pečení
 2 bezpečnostní rošty
 Celková spotřeba 0,94 kW/h
 Připojení 380-420 V
 Rozměry (V x Š x H): 85 x 60 x 60 cm

PRODEJNÍ CENA: 19 990 Kč 
Recyklační poplatek: 69 Kč
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MIKROVLNNÉ TROUBY

PROČ ZVOLIT MIKROVLNNOU TROUBU BRANDT?
1. 3.

4.

2.

LEGENDA

 Objem 26 litrů
 Stříbrné (SE2619S) a bílé (SE2619W) provedení
 Vnitřní nerezové tělo
 Speed defrost – rychlé rozmrazování
 Velký a přehledný digitální displej
 Elektronické ovládání
 3 pozice pro uložení vašeho nastavení do paměti
 Udržování v teple
 Rychlý start

 Časovač na 95 minut
 Průměr otočného talíře 32 cm
 Příkon mikrovln 900 W
 Rozměry vnitřního prostoru trouby (V x Š x H): 
22,6 x 32,8 x 34,4 cm

 Vnější rozměry trouby (V x Š x H): 
30,5 x 51,3 x 42,5 cm

 Váha: 14 kg

88

 Objem 26 litrů
 Vnitřní nerezové tělo
 2 ovládací knofl íky Soft Touch
 Jednoduché mechanické ovládání
 Časovač na 95 minut
 Průměr otočného talíře 32 cm

 Příkon mikrovln 900 W
 Rozměry vnitřního prostoru trouby (V x Š x H): 
22,6 x 32,8 x 34,4 cm

 Vnější rozměry trouby (V x Š x H): 
30,5 x 51,3 x 42,5 cm

 Váha: 14 kg

PRO VYTŘÍBENÝ DESIGN:
Rovné křivky, plochá skleněná dvířka trouby s elegantním kovovým 
madlem, dotekové SOFT TOUCH ovládání (kromě modelu SM2609W), 
modře podsvícený kovový volič TURN&PRESS, velký a přehledný displej, 
zkrátka každý detail mikrovlnných trub Brandt byl navržen tak, aby do-
konale ladil s čistým designem moderních kuchyní.

PRO ERGONOMICKÉ A PŘEHLEDNÉ OVLÁDÁNÍ:
S velkým přehledným digitálním displejem a intuitivními elektronic-
kými ovladači máte vždy dokonalý přehled o zvolených parametrech a 
nastavování lze vždy provést rychle a přesně.

PRO EFEKTIVITU A RYCHLOST:
Jedinečná funkce Speed Defrost vám umožňuje rozmrazit jakýkoliv po-
krm velice rychle a bez nutnosti opakovaného spouštění. Navíc rozmra-
zovaný pokrm nebude přehřátý. To vše díky přesnému nastavení podle 
typu a váhy rozmrazovaného jídla.

PRO SNADNOU OBSLUHU A ÚDRŽBU:
Funkce Autoprogram byla navržena pro snadné vaření a ohřev, které 
zvládne opravdu každý. Stačí zvolit jeden z 8 druhů připravovaného 
pokrmu a nastavit váhu, mikrovlnná trouba Brandt pak nastaví druh 
ohřevu, příkon a čas automaticky. Můžete také své často používané 
volby nastavení (např. pro ohřev kojenecké stravy) uložit do jedné ze tří 
pozic paměti a kdykoliv je jednoduše vyvolat stisknutím jediného tla-
čítka. Díky vnitřnímu nerezovému povrchu lze mikrovlnné trouby Brandt 
velmi snadno udržovat čisté.

Speed 
Defrost

Autoprogram 
(8 programů)

SE 2619 S / SE 2619 W

SM 2609 W

SE 2619 S

SE 2619 W

PRODEJNÍ CENA: 4 690 Kč 
 (SE 2619 S - nerezové provedení / SE 2619 W- bílé provedení) 

Recyklační poplatek: 12 Kč

PRODEJNÍ CENA: 3 990 Kč 
Recyklační poplatek: 12 Kč
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CHLAZENÍ

PRO ÚČINNOST CHLAZENÍ:
Celá řada chlazení (kromě modelu BFS 2222 SW) je vybavena tech-
nologií, která je optimální pro řízení chladu a vytvoření ideálních pod-
mínek pro uchování potravin. Systém AMS Advance prostřednictvím 
distribučního panelu cirkuluje a distribuje chladný vzduch do všech 
přihrádek rovnoměrně a vyrovnává tak rychleji teplotu při častém oteví-
rání dveří, čímž výrazně šetří elektrickou energii. AMS zajišťuje účinnou 
ventilaci vzduchu pro delší uchování čerstvých potravin.

PROČ ZVOLIT CHLADNIČKU BRANDT?
1.

2. 5.

6.

7.

8.

3.

4.

PRO ÚSPORU ENERGIE
Všechny modely chladniček a mrazniček (kromě modelu BFS 2222 SW) 
se pro svou nízkou energetickou náročnost vyznačují příslušností 
k energetické třídě A++, což představuje až 25% úsporu energie ve 
srovnání s modely zařazenými do energetické třídy A+.

PRO VELMI PŘESNÉ ELEKTRONICKÉ 
OVLÁDÁNÍ S DISPLEJEM
Na dveřích umístěný elektronický ovládací panel s 
LCD displejem umožňuje velmi přesně a pohodlně 
nastavit vnitřní teplotu v chladící a mrazící části 
spotřebiče, nebo speciální funkce spotřebiče. Dis-
plej společně se zvukovým signálem také informuje 
uživatele o případné chybě - například zvýšení vnitř-
ní teploty v důsledku špatně dovřených dveří.

PRO ÚSPORNÉ LED OSVĚTLENÍ
LED technologie spotřebuje méně 
elektrické energie, vytváří méně tepla 
a vydrží až 25krát déle než tradiční 
osvětlení.

PRO UŽITEČNÝ ŠUPLÍK MULTIFRESH
V tomto elegantním výsuvném 
šuplíku je udržována teplota 
mezi 0-3 °C, což umožňuje 
déle skladovat rychle se kazící 
potraviny jakými jsou například 
ryby nebo čerstvé maso.

PRO VELKÝ MRAZÁK S MAXI BOXEM
Pro skladování nadměrných potra-
vin jsou mrazničky Brandt vybaveny 
Maxi Boxem. Tato zásuvka disponu-
je zvýšenou kapacitou a umožňuje 
pohodlně zmrazit i objemnější kusy 
potravin, které standardní zásuvky 
nepojmou.

TOTAL NO FROST - KONEC S NÁMRAZOU!
Technologie NO FROST umožňuje dokonalou kontrolu chladu uvnitř 
mrazících i chladících komor spotřebičů. Vzduch cirkulující uvnitř 
klasických chladniček se zpravidla vyznačuje vyšší úrovní vlhkosti, 
což v chladném prostředí napomáhá tvorbě námrazy. Technologie NO 
FROST: zbavuje cirkulující vzduch vlhkosti a rozpouští vzniklou ná-
mrazu, která je odváděna vně spotřebiče a tam následně odpařena.

 Trvalou ventilací chladného, suchého vzduchu, distribuovaného 
dvěma rovnoměrnými proudy v obou komorách spotřebiče, je účin-
ně zabráněno tvorbě námrazy jak na uložených potravinách, tak na 
vnitřních stěnách komor a polic.  

 Věděli jste, že pouhé 2-3 mm usazené námrazy dokáží zvýšit spotřebu 
energie Vašeho spotřebiče až o 50%? Technologie NO FROST proto 
umožňuje nejen optimalizaci podmínek uskladnění potravin, v nepo-
slední řadě Vám také zaručí nemalé úspory provozních nákladů.

 Další výhodou této technologie je rovnoměrná distribuce chladu, 
jejímž výsledkem je homogenní teplota uvnitř chladničky, umožňu-
jící uložit potraviny na libovolném místě při zajištění podmínek pro 
optimální a až 3 krát delší uchování čerstvých potravin.

PRO KVALITU UCHOVÁNÍ POTRAVIN
Všechny modely (kromě modelu BFS 2222 SW) disponují speciálními 
funkcemi Super chlazení nebo Super mrazení, které vám umožní do-
konalou kontrolu při skladování potravin vyžadujících rychlé zchlazení. 
Funkce Prázdniny zajistí optimální uchování potravin při maximální 
úspoře energie během vaší nepřítomnosti.

PRO ERGONOMICKÝ DESIGN
Masivní madlo, vnitřní funkční a rafi nované uspořádání, vše bylo navr-
ženo tak, aby splňovalo vaše očekávání po stránce funkčnosti i desig-
nu. Kombinované chladničky jsou vybaveny účinným a úsporným LED 
osvětlením.

Super 
Cool

Fast 
Freeze

BiocareElektronické 
ovládání

En. třída No Frost LCD 
displej

LEGENDA
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CHLAZENÍ

A++

A++

BFC 504 YNX / BFC 504 YNW

BFC 584 YNX / BFC 584 YNW

 Energetická třída A++
 Klimatická třída SN-T
 Celkový čistý objem: 360 l
 Hlučnost: 42 dB(A)
 Nerezové provedení s úpravou proti 
otiskům prstů (BFC 504 YNX) a elegantní 
bílé provedení (BFC 504 YNW) 

 LED osvětlení
 Systém chlazení: Total No Frost 
 Elektronická regulace teploty
 Ovládací panel (na dveřích) s LCD displejem 
pro zobrazení teploty, funkcí a výstrah

 Biocare - vnitřní povrchová úprava 
zabraňující množení mikroorganismů

 Přední výškově stavitelné nožky 
a zadní transportní kolečka

 Možnost změny směru otevírání dveří
 Funkce prázdniny (Eco mode)
 Výstraha zvýšené teploty/otevřených dveří
 Roční spotřeba energie 270 kWh
 Rozměry (V x Š x H): 201 x 59,5 x 68,3 cm

 Energetická třída A++
 Klimatická třída SN-T
 Celkový čistý objem: 324 l
 Hlučnost: 42 dB(A)
 Nerezové provedení s úpravou proti 
otiskům prstů (BFC 584 YNX) a elegantní 
bílé provedení (BFC 584 YNW) 

 LED osvětlení
 Systém chlazení: Total No Frost 
 Elektronická regulace teploty
 Ovládací panel (na dveřích) s LCD displejem 
pro zobrazení teploty, funkcí a výstrah

 Biocare - vnitřní povrchová úprava 
zabraňující množení mikroorganismů

 Přední výškově stavitelné nožky 
a zadní transportní kolečka

 Možnost změny směru otevírání dveří
 Funkce prázdniny (Eco mode)
 Výstraha zvýšené teploty/otevřených dveří
 Roční spotřeba energie 270 kWh
 Rozměry (V x Š x H): 185 x 59,5 x 68,3 cm

CHLADICÍ ODDÍL:
 Čistý objem chladničky: 268 l
 Vnitřní LED osvětlení
 Funkce Super chlazení
 3 nastavitelné skleněné police
 Zásuvka na ovoce a zeleninu
 Nulová zóna (MULTIFRESH) pro 
skladování snadno se kazících potravin

 Hluboká police ve dveřích na lahve
 Sklopný chromový držák lahví
 1x závěsná police s víkem
 2x univerzální stavitelná police dveří
 2x držák na vajíčka

MRAZICÍ ODDÍL:
 Čistý objem mrazničky: 92 l
 Mrazicí výkon: 12 kg/24 h
 Výdrž bez proudu 15 h
 Funkce Super mrazení
 3 přihrádky z toho 1x MAXI BOX
 2x forma na ledové kostky

CHLADICÍ ODDÍL:
 Čistý objem chladničky: 232 l
 Vnitřní LED osvětlení
 Funkce Super chlazení
 2 nastavitelné skleněné police
 Zásuvka na ovoce a zeleninu
 Nulová zóna (MULTIFRESH) pro 
skladování snadno se kazících potravin

 Hluboká police ve dveřích na lahve
 Sklopný chromový držák lahví
 1x závěsná police s víkem
 2x univerzální stavitelná police dveří
 2x držák na vajíčka

MRAZICÍ ODDÍL:
 Čistý objem mrazničky: 92 l
 Mrazicí výkon: 12 kg/24 h
 Výdrž bez proudu 15 h
 Funkce Super mrazení
 3 přihrádky z toho 1x MAXI BOX
 2x forma na ledové kostky

PRODEJNÍ CENA: 20 990 Kč (BFC 504 YNX / nerezové provedení)   

 19 990 Kč (BFC 504 YNW / bílé provedení)

PRODEJNÍ CENA: 17 990 Kč (BFC 584 YNX / nerezové provedení)   

 16 990 Kč (BFC 584 YNW / bílé provedení) 

KOMBINOVANÉ CHLADNIČKY

BFC 504 YNX

BFC 584 YNW

BFC 504 YNW

BFC 584 YNX
Recyklační poplatek: 194 Kč

Recyklační poplatek: 194 Kč
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CHLAZENÍ

A++BFL 484 YNX / BFL 484 YNW

BFS 2222 SW

 Monoklimatická chladnička
 En. třída A++
 NO FROST systém
 Čistý objem: 355 l
 Klimatická třída SN-T
 Hlučnost: 40 dB(A)
 Nerezové provedení s úpravou proti otiskům 
prstů (BFL484YNX) a elegantní bílé 
provedení (BFL484YNW)

 Zobrazení teploty a funkcí na LCD displeji
 Funkce prázdniny a Super chlazení
 Sklopný chromový držák lahví
 Držák na vajíčka
 Možnost změny směru otevírání dveří
 4 police z bezpečnostního skla
 5 přihrádek ve dveřích z toho jedna s víkem
 Zásuvka na ovoce a zeleninu s regulací vlhkosti
 Zásuvka Multifresh pro skladování snadno se kazících potravin
 Dětský zámek
 Roční spotřeba energie: 130 kWh
 Rozměry (V x Š x H): 186,5 x 59,5 x 60 cm
 Možnost kombinace Side by Side s mrazničkami BFU484YNX nebo BFU484YNW

 Energetická třída A+
 Celkový čistý objem: 224 l
 Klimatická třída ST
 Hlučnost: 43 dB(A)
 Elegantní bílé provedení
 Přední výškově stavitelné nožky a zadní transportní kolečka
 Biocare - vnitřní povrchová úprava zabraňující množení mikroorganismů
 Systém chlazení: statický
 Možnost změny směru otevírání dveří
 Roční spotřeba energie: 201 kWh
 Rozměry (V x Š x H): 143 x 55 x 58 cm
 Váha: 46 Kg

PRODEJNÍ CENA: 21 990 Kč (BFL 484 YNX / nerezové provedení)   

 20 990 Kč (BFL 484 YNW / bílé provedení) 

PRODEJNÍ CENA: 7 990 Kč 
Recyklační poplatek: 194 Kč

JEDNODVEŘOVÉ CHLADNIČKY

CHLADICÍ ODDÍL:
 Čistý objem chladničky: 209 l
 Mechanická regulace teploty
 Automatické odmrazování
 Vnitřní osvětlení
 4 nastavitelné skleněné police
 Zásuvka na ovoce a zeleninu
 Hluboká police ve dveřích pro bezpečné uložení lahví
 1x závěsná police s víkem
 3x univerzální stavitelná police dveří
 2x držák na vajíčka

MRAZICÍ ODDÍL:
 Čistý objem mrazničky: 15 l
 4*
 Mrazící výkon: 2 kg/24h
 Výdrž bez proudu: 13 h

VÍTE, ŽE:
REŽIM ECO/PRÁZDNINY
Díky režimu Eco/Prázdniny 
můžete předcházet vzniku 
nežádoucího zápachu v chlad-
ničce/mrazničce. Chladnička 
je uvedena do režimu nízké 
spotřeby energie, podmínkou 
je vyjmutí všech potravin.

Recyklační poplatek: 194 Kč
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CHLAZENÍ

A++BFU 484 YNX / BFU 484 YNW
 Monoklimatická šuplíková mraznička
 En. třída A++
 Čistý objem: 255 l
 Klimatická třída SN-T
 Hlučnost: 42 dB(A)
 Nerezové provedení s úpravou proti otiskům prstů (BFU484YNX) 
a elegantní bílé provedení (BFU484YNW)

 Zobrazení teploty a funkcí na LCD displeji
 Funkce Super mrazení a ECO režim
 Zvuková a vizuální signalizace otevřených dveří a příliš vysoké teploty
 Možnost změny směru otevírání dveří
 Dětský zámek
 Výrobník ledových kostek Twist Ice
 6 zásuvek z toho 3x MAXI BOX a 1 poloviční zásuvka
 1 horní přihrádka s výklopnými dvířky
 Mrazící výkon 20 kg/24 h
 Výdrž bez proudu 15 h
 Roční spotřeba energie: 244 kWh
 Rozměry (V x Š x H): 186,5 x 59,5 x 60 cm
 Možnost kombinace Side by Side s chladničkami BFL484YNX nebo BFL484YNW

PRODEJNÍ CENA: 21 990 Kč (BFL 484 YNX / nerezové provedení)   

 20 990 Kč (BFL 484 YNW / bílé provedení) 

ŠUPLÍKOVÁ MRAZNIČKA

VÍTE, ŽE:
ORIENTUJETE SE V KLIMATICKÝCH TŘÍDÁCH?
Chladničky a mrazáky Brandt jsou navrženy tak, aby optimálně fungovaly 
v co nejširším spektru okolních teplot. Proto je důležitý výběr spotřebiče a 
jeho umístění s ohledem na jeho klimatickou třídu a okolní teplotu.

KLIMATICKÁ TŘÍDA OKOLNÍ TEPLOTA
SN (subnormální) +10 °C až +32 °C
N (normální)  +16 °C až +32 °C
ST (subtropická)  +18 °C až +38 °C
T (tropická)  +18 °C až +43 °C

Recyklační poplatek: 194 Kč

PROČ ZVOLIT MRAZNIČKU BRANDT?
1.

2.

3.

4.PRO ÚČINNOST MRAZENÍ:
Mrazničky Brandt patří mezi nejúčinnější na trhu s vynikajícími para-
metry. Vydrží uchovat vaše potraviny až 15 h bez proudu nebo se vy-
značují mrazicím výkonem až 20 kg / 24 h! Zvukový výstražný signál 
oznamuje pokles teploty způsobený například otevřenými dveřmi nebo 
výpadkem proudu.

PRO ÚSPORU ENERGIE:
Průměrná spotřeba konkurenčních výrobků dosahuje 400 kWh / ročně, 
zatímco spotřeba mrazniček Brandt nepřesahuje 300 kWh / ročně. 
Navíc 100 % řady je zařazeno do energetické třídy A++, což před-
stavuje 25% úsporu energie oproti energetické třídě A. S funkcí Eco 
můžete ušetřit ještě dalších 15% el. energie, pokud je vaše mraznička 
zaplněna pouze z poloviny.

PRO VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNÍ:
Výrobník ledu Twist Ice, side boxy na bylinky, Maxibox nebo přihrádka 
na Pizzu … vnitřní uspořádání mrazničky je navrženo tak, aby uspoko-
jilo všechny Vaše požadavky.

PRO ERGONOMICKÝ 
DESIGN:
Estetika mrazniček má funkční 
využití, průhledné přihrádky 
optimalizují viditelnost potra-
vin, závěsy dveří chladničky lze 
prohodit pro zajištění otevírání 
podle vašich potřeb, masivní 
madla usnadňují otevírání.



Francouzská elegance

Výhradní distributor pro ČR:

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

www.brandt.cz

Pro volně stojící spotřebiče lze 
u vybraných prodejců značky 
Brandt zakoupit certifi kát bezplat-
ného servisu za 800,- Kč s DPH (u spotře-
bičů s prodejní cenou do 10.000,- Kč s DPH) 
nebo za 1.000,- Kč s DPH (u spotřebičů s prodejní cenou nad 
10.000,- Kč s DPH). Certifi kát nelze dokoupit a bezplatný servis 
nelze registrovat zpětně na již dříve zakoupené spotřebiče. 
Distributor značky Brandt v ČR společnost ELMAX STORE a. s. 
poskytne zákazníkům, kteří si zakoupí v období od 1. 5. 2016 
do 31. 12. 2016 volně stojící spotřebič Brandt a k němu službu 
4 roky bezplatný servis, bezplatnou opravu (práce + materiál) 
spotřebiče v případě jeho poruchy, a to kdykoliv v průběhu ná-
sledujících 24 měsíců po uplynutí klasické 2leté záruční doby. 
Vše, co musí zákazník pro zařazení do této akce udělat, je za-
registrovat svůj spotřebič Brandt do 30 dnů od zakoupení spo-
třebiče online pomocí formuláře na internetových stránkách 
www.brandt.cz v sekci 4 roky bezplatný servis.

Uvedené ceny jsou s DPH 21% a bez recyklačního příspěvku (RP), který činí u praček, sušiček, myček a sporáků 69 CZK, u chlazení 194 CZK a mikrovlnných trub 12 CZK. 
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.

Váš prodejce:

Vydání: červen 2016


