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Pro značku Indesit představuje domov místo 
pro harmonii a soužití. To je důvod, proč jsou 
všechny naše výrobky navrženy tak, aby byly 
nápomocny při každodenní činnosti a zároveň 
dotvářely jedinečnou rodinnou atmosféru.

S novou troubou Indesit je příprava speciálního 
menu lehčí než vás kdy napadlo, stačí pouze 
otočit ovládací knoflík trouby na správnou po-
zici.Mikrovlnná trouba se postará o rychlou 
přípravu jídla. A když je po večeři, tak ani hro-
mada nádobí nikoho nezaskoči, protože myčka 
nádobí si poradí i s velkou náplní bez nutnosti 
ručního předmývání. 

Indesit se stará o rodiny s dětmi a nabízí jim 
jednoduché a spolehlivé řešení pro spokojený 
život. 
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NAŠE 
SPOTŘEBIČE
SPOLEHLIVOST
Spotřebiče Indesit jsou navrženy tak, aby zajistily 
ten nejlepší výkon po dlouhou dobu. Jejich spo-
lehlivost je postavena na základech 60leté zkuše-
nosti a přísných interních testech kontroly kvality. 

PRAKTIČNOST
Nabízíme inovativní a praktická řešení, která zjed-
nodušují život: vaření jedním dotykem, snadné 
čištění trouby, mytí veškerého nádobí v myčce 
bez omezení. Intuitivní ovládání a funkce jsou při-
způsobeny veškerým požadavkům spotřebitelů, 
abychom dosáhli nejvyšší úrovně pohodlí bez 
zbytečných komplikací.

UŽIVATELSKY  
PŘÍVĚTIVÝ DESIGN
Představujeme vám unikátní a vyvážený styl za-
měřený na detaily: materiály, design a barvy vy-
tvářejí příjemné estetické a stylistické sjednocení 
vhodné pro každou kuchyni. Praktické, intuitivní  
a ergonomické – to jsou spotřebiče Indesit odpo-
vídající rodinným potřebám.
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KAŽDODENNÍ 
PEČENÍ NEBYLO 
NIKDY TAK  
JEDNODUCHÉ
NOVÉ TROUBY
Indesit představuje novou generaci trub pro ty 
zákazníky, kteří chtějí péct s maximální lehkostí 
a se zaručenými výsledky. Jednoduchým 
otočením knoflíku připravíte všechny nejob-
líbenější pokrmy s maximální dokonalostí.  
S troubou Indesit upečete více jídel najednou 
díky velké vnitřní kapacitě 71 litrů a víceúrov-
ňovému pečení. Kromě toho jsou trouby vy-
baveny automatickým čištěním, které výrazně 
zjednoduší život. 
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Turn&Cook
PÉCT DOKÁŽE KAŽDÝ
Každý chce připravit jídlo s vynikajícími výsledky bez toho, aby se musel starat o nastavení správných parametrů pro pečení.  
Indesit vyvinul funkci Turn&Cook, která je založena na jednoduchosti a je ideální pro přípravu nejoblíbenějších pokrmů. Jednoduše 
stačí otočit knoflíkem trouby na vyznačený symbol a vložit do trouby jídlo připravené podle pokynů v knize s recepty. Program má 
přednastavené parametry a díky elektronické kontrole udržuje stabilní teplotu v celém prostoru. Jednoduché pečení pro každého  
s perfektním výsledkem už za jednu hodinu.

JEN JEDNO OTOČENÍ PRO RECEPT NA KAŽDÝ DEN 
Jednoduchým nastavením funkce Turn&Cook lehce připravíte nejčastěji používané recepty a dosáhnete 
vynikajících výsledků: lasagne a zapečené těstoviny, pečínka, plněná zelenina, koláče a nebo dezerty... 
každodenní život se stává jednodušším a chutnějším.

PROGRAMY PRO USPOKOJENÍ VŠECH CHUTÍ

Click&Clean
JEDNODUŠE  
ÚŽASNÉ ŘEŠENÍ 
1. Click – Zatlačte na vyznačené místo na liště.
2. Clean – Vyjměte sklo a vyčistěte ho.

HydroClean
SÍLA PÁRY
Působení páry, která se uvolňuje v průběhu tohoto speciálního čisticího cyklu s nízkou teplotou umožňuje lehké odstranění špíny  
a zbytků jídla. Stačí nalít 200 ml vody na dno trouby a zvolit funkci HydroClean, 35 minut a 90 °C. Po skončení cyklu nechte troubu  
15 minut vychladnout a následně vnitřek vymyjte hadříkem.

Turn & Cook 
Automaticky nastavená ideální teplota a čas pečení  
pro celou škálu receptů, včetně masa, ryb, těstovin,  
zákusků a zeleniny. 

Statický ohřev 
Příprava libovolného jídla na jedné úrovni.

Víceúrovňové pečení 
Příprava různých druhů jídla současně na  
2 nebo 3 úrovních se stejnou teplotou pečení.  
Vůně a chutě jednoho jídla se nepřenáší na druhé. 

XL cooking 
Pečení velkých kusů masa (kusy větší než 2,5 kg).

Pizza 
Pečení různých typů a velikostí pizzy. 

Gril
Grilování kuřecích plátků, klobás, gratinování zeleniny  
a nebo opékání chleba.

Gratinování
Pečení menších kusů masa - stehna, biftek, krůta. 

Udržování v teple
Účinné vykynutí sladkého nebo slaného těsta. 

Freasy Cook 
Rychlá příprava balených mražených  
nebo předvařených jídel. 

Eko horký vzduch
Pečení masa i plněných kusů masa na jedné úrovni. 

Hydroclean 
Díky působení páry snadno odstraníte špínu, zbytky jídel, 
ryb, těstovin, dezertů a zeleniny.

Konvenční pečení
Pečení masa nebo koláčů na jedné úrovni.

Rozmrazování 
Rozmrazuje rovnoměrně a rychle mražené potraviny.

Spodní ohřev
Ideální volba, která pomůže ke zhnědnutí a propečení jídel 
ze spodní strany, pomalé pečení, zahuštění omáček a šťáv. 

� Clean� Click
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VÁŠ SPOJENEC 
PRO RYCHLOST  
V KUCHYNI
NOVÉ MIKROVLNNÉ TROUBY
Nové mikrovlnné trouby Indesit dokonale doplňují 
trouby a jsou navrženy tak, aby mohly být instalo-
vány ve všech moderních kuchyních a speciálně 
tam, kde je času na vaření opravdu velmi málo.



7

MIKROVLNNÁ TROUBY  
PRO VAŠÍ KUCHYNI 
Model s kapacitou 22 litrů a velikostí talíře 25 cm optimálně využívá prostor v kuchyni. Mikrovlnná trouba může být umístěna nad 
troubu nebo díky hloubce jen 30 cm může být umístěna také do horní skříňky kuchyňské linky.

VŠECHNY ČINNOSTI JSOU ZOBRAZENY NA DISPLEJI 
Mikrovlnné trouby Indesit jsou vybaveny LCD displejem s ikonkami, dotykovým ovládáním tlačítkem pro okamžité jednoduché 
ovládání, které vám umožní lehce nastavit programy vaření .

Štart
pro ohřev nápojů a vody. Jedním stisknutím tlačítka bude trouba ohřívat jídlo 30 sekund s maximálním výkonem.

Mikrovlnný ohřev
pro ohřev a vaření jídel. Pro jídla s vysokým obsahem vody nastavte vyšší výkon, pro jídla s nízkým obsahem vody nízký výkon.

Gril
pro grilování a opékání masa, zapékání brambor a zeleniny.

Rozmrazování
zmrazených potravin podle potravinových tříd  
a hmotnosti nebo nastavením času.

Paměť
pro uložení oblíbeného programu.

Auto programy
pro přípravu jídla v potravinových třídách.

DoublePowerWave
DVOJITÝ EMISNÍ SYSTÉM
Díky speciálnímu systému, který zdvojnásobuje emisi mikrovln v troubě, 
nové mikrovlnné trouby Indesit jsou ideální volbou pro vaření, ohřívání  
a rozmrazování. Žádná studená nebo převařená místa v jídle: zaručený 
rovnoměrný ohřev jako v tradiční troubě. 

FUNKCE MIKROVLNNÉ TROUBY

PRAKTICKÉ UMÍSTĚNÍ  
A INSTALACE 
Rozměry mikrovlnné trouby dovolují její instalaci 
• nad troubu do vysoké skříně
•  nebo do závěsné skříňky kuchyňské linky s hloubkou 30 cm
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HARMONICKÉ 
VAŘENÍ PRO 
KAŽDÝ DEN
NOVÉ VARNÉ DESKY
Každá kuchyně je jiná. Nové Indesit varné 
desky jsou schopny zvýšit hodnotu jakého-
koliv kuchyňského designu a zároveň vždy 
zabezpečit praktické řešení pro každodenní 
život. 

Nové indukční varné desky nabízí moderní 
estetiku s osobitým zaměřením na flexibilitu  
a bezpečnost. Indesit varné desky dokonale 
ladí s troubou a ostatními spotřebiči.
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INDUKCE:  
NOVÁ ZKUŠENOST PŘI VAŘENÍ 
Design, rychlost, bezpečí, úspora, snadné čištění - to jsou hlavní atributy indukční varné desky v souladu s nejnovějšími trendy  
bydlení. 

JAK PRACUJE
Mezi varnou deskou a kovovým dnem hrnce se aktivuje magnetické pole, které 
generuje energii měnící se na homogenní teplo, které ohřívá výhradně jen dno 
hrnce, nikoliv jeho okolí. Díky tomu, že není žádná energie rozptýlena mimo  
hrnec, je efektivně využita pro vaření. 

DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Už žádné knoflíky na desce. Elegantní dotykové ovládání umožňuje přesně defi-
novat varnou zónu a jednoduše dotykem prstu nastavit její výkon. Rychlé uvedení 
vody do bodu varu zabezpečí extra vysoký stupeň výkonu - Booster.

VYSOKÁ BEZPEČNOST 
Indukční varné desky zabrání nebezpečí popálení se. Ohřev začíná pracovat jen tehdy, když se zjistí, že dno hrnce je z magnetické 
ocele, přičemž zbytek povrchu v okolí zóny je bezpečný s nízkou teplotou. 

SKLOKERAMICKÉ DESKY
DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ
sálavých sklokeramických desek umožňuje vybrat a nastavit  
výkon konkrétní zóny. Deska je vybavena dětskou pojistkou pro 
zamknutí ovládání a indikátorem zbytkového tepla, které zhasne 
po poklesu teploty na povrchu desky pod 60 °C.

DUÁLNÍ ZÓNA 
Rychlý nárůst teploty varných zón zkracuje délku vaření na sklo- 
keramických deskách. Dvojitá varná zóna zvyšuje flexibilitu varné 
plochy pro vaření v malých i velkých hrnců na jednom místě.

OCHRANA ZÓNY OVLÁDÁNÍ
Při náhodném přetečení vody nebo jiných tekutin z hrnce na prostor ovládání se deska automaticky vypne a zazní zvukový signál, 
který vás upozorní na danou skutečnost.

Na indukční a sálavé varné desce informuje bezpečnostní signál o zvýšené teplotě povrchu pro vaření. Signál se automaticky vypne, 
když teplota povrchu klesne pod 60 °C. 
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PLYNOVÉ  
VARNÉ DESKY
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HighPowerFlame
A UNIVERZÁLNOST 
Různý výkon a různé velikosti hořáků byly navrženy s cílem dosáhnout vynikají-
cích výsledků vaření s maximální všestranností. HighPowerFlame je nová gene-
race dvojkorunkového hořáku, který díky zvýšenému šíření plamene poskytuje 
přímé teplo a zvýšenou energetickou účinnost, tím zároveň i rychleji dosahuje 
bodu varu. 

KDYŽ SE  
FUNKČNOST  
SNOUBÍ  
S BEZPEČNOSTÍ 
Bezpečnost a funkčnost jsou hlavní 
cíle pro Indesit. To je i důvod, proč 
konstrukce varných desek byla vylep-
šená a nabízí velkou hladkou plochu 
bez zbytečných spojů a složitých tva-
rů, ve kterých se zachytávají nečistoty. 
Kovový povrch desky je z nerezu, v na-
bídce jsou také modely s povrchem  
z tvrzeného skla, které se snadno 
čistí. Mřížky pro umístění hrnců jsou 
smaltované a nebo litinové a mohou 
se umývat v myčce. 

ZAPALOVÁNÍ 
HOŘÁKŮ   
Knoflíky jsou vybaveny integrovaným 
zapalováním hořáků, plamen zapálíte 
jednou rukou - stisknutím a otočením 
knoflíku do polohy jiskra - zapálení ho-
řáků. V případě zhasnutí plamene se 
přívod plynu automaticky uzavře.

Modely desek s bočním ovládání jsou 
vybavené tlačítkem pro zažehnutí pla-
mene.

STYL A FUNKCE NA DOSAH
Indesit splní všechny požadavky na design a funkčnost plynových varných desek. Na výběr jsou modely s kovovým nebo skleněným 
povrchem s extra výkonným hořákem pro rychlé a efektivní vaření. 

KONTROLA PLAMENE 
Plynové varné desky Indesit jsou synonymem pro maximální spolehlivost a vynikající výsledky vaření. Jsou navrženy tak, aby distribuce 
tepla zajistila rychlé a rovnoměrné vaření zároveň se snížila spotřebu energie.
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ČERSTVÝ VZDUCH 
PRO VAŠI KUCHYNI
NOVÉ ODSAVAČE PAR
Neodmyslitelný spotřebič varné zóny v kuchyni, který zachytává 
páry a výpary v průběhu vaření. Indesit nabízí širokou škálu 
odsavačů, které jsou navrženy tak, aby dosahovaly vysoké 
účinnosti a nabízely také styl a harmonii s celou kuchyní.
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STYL A VLASTNOSTI:  
VAŠE VOLBA 
Každý má v kuchyni své vlastní preference pokud jde o prostor a styl. Indesit nabízí odsavače par, jejichž cílem je uspokojit všechny 
potřeby: výkon i estetiku. V nabídce je komínový odsavač, závěsný, ale také vestavný ve skříňce. Odsavače mohou být připojeny  
do odsávacího potrubí a nebo se mohou využívat v recirkulačním režimu, tady odsátý vzduch je přefiltrovaný a vrácený zpět do míst-
nosti. Všechny Indesit odsavače jsou vybaveny jednoduchým a intuitivním ovládáním. 

Plug&Play Click&Clean
JEDNODUCHÁ A RYCHLÁ INSTALACE A ÚDRŽBA
Odsavače jsou navrženy tak, aby se jednoduše instalovaly a udržovaly. Se systémem Plug&Play stačí připevnit odsavač na vyhraze-
né místo a zapojit ho do zásuvky. Údržba je též jednoduchá: pomocí funkce hliníkové tukové filtry odepnete a po vyčištění umístíte 
zpět s jemným cvaknutím.

PERFEKTNÍ INSTALACE 
Aby odsavač správně pracoval, je potřeba dodržet vzdálenost odsavače od varné desky. Pro plynovou desku platí vzdálenost 75 cm 
a pro sklokeramickou (indukční nebo sálavou) 65 cm. Odsávací roura by měla mít stejný průměr jako je na odsavači.

TŘI RYCHLOSTI ODSÁVÁNÍ
Indesit odsavače mají 3 různé nastavitelné rychlosti odsávání, které odpo-
vídají různým úrovním výkonu motoru. Volitelná výkonnost se přizpůsobuje 
vašim potřebám.

ROZJASNĚNÁ ATMOSFÉRA 
Osvětlení varné zóny odsavačem je navrženo tak, aby dopadající svět-
lo vytvářelo příjemnou a komfortní atmosféru, bylo rozptýleno na celou 
plochu a tak vám ulehčilo vaření. Úsporné halogenové žárovky ušetří až  
o 20 % více energie v porovnání se standardními žárovkami. 

TUKOVÉ FILTRY
Na zachytávání mastnoty pro ochranu vnitřních částí odsavače a motoru 
slouží tukové filtry. V závislosti na modelu jsou odsavače vybaveny buď 
hliníkovými nebo papírovými tukovými filtry. 
Hliníkové filtry je třeba pravidelně umývat, papírové filtry je třeba vyměnit 
podle pokynů o údržbě filtrů uvedených v návodu na použití. 

ODSÁVÁNÍ  
V RECIRKULAČNÍM REŽIMU
Každý odsavač par může být připojen na odsávací potrubí, s odvodem 
odsátých par mimo místnost. V případě, že instalace odsavače nedovolu-
je jeho propojení na odsávací potrubí, může odsavač pracovat v recirku-
lačním režimu, ve kterém je odsávaný vzduch vháněný přes uhlíkový filtr 
zpět do místnosti. Filtry jsou dodávány na objednávku. 



14

PROSTOR 
A MYTÍ  
KAŽDÉHO 
NÁDOBÍ 
NOVÉ MYČKY NÁDOBÍ
Nové myčky nádobí eXtra nabízí větší pro-
stor, více programů, aby splnily všechny 
potřeby zákazníků: větší variabilitu a větší 
úspory. Nové myčky nádobí Indesit účinně 
odstraní nečistoty bez předmytí a poradí si 
i s velkými hrnci. Pro mytí potřebují kratší 
čas a významně šetří energii a vodu.  
S myčkou nádobí Indesit se každodenní 
život stává mnohem příjemnějším. 
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eXtracyklus:
PRO JAKOUKOLIV NÁPLŇ 
Nová eXtra myčka nádobí už za 1 hodinu perfektně umyje všechno nádobí: od velkých kusů, přes talíře, pánve, skleničky i příbory.  
XL program je určený pro mytí velkého nádobí. Tento ideální spotřebič vám umožní rozloučit se jednou pro vždy s ručním mytím 
nádobí.

SPOTŘEBA POUHÝCH 9 LITRŮ, NE VÍCE 
Při ručním mytí 14ti jídelních souprav obvykle spotřebujete od 80 do 100 litrů vody. Místo+++ toho myčka Indesit spotřebuje jen 9 
litrů vody. Tohoto výsledku dosahuje díky novému hydraulickému systému, který optimalizuje rozvod vody, aby se zabránilo zbyteč-
nému plýtvání.

BEZ RUČNÍHO PŘEDMÝVÁNÍ 
Intenzivní program pro silně znečištěné nádobí Eco a normální program mají předmývání zakomponováno v průběhu počátečních 
fází cyklu. Automatický program se senzorem sám vyhodnotí potřebu předmytí podle stupně znečištění vody a optimalizuje všechny 
parametry mytí. Když myčka ještě není plná, můžete nádobí jen opláchnout studenou vodou, aby se zabránilo zaschnutí zbytků jídla 
na nádobí. 

FLEXIBILNÍ VNITŘNÍ PROSTOR PRO MYTÍ ČEHOKOLIV
Už žádné omezení pro vaše nádobí. V myčce Indesit najde-
te prostor pro každé nádobí. Sklápěcí držáky talířů vytváří 
prostor pro hrnce a objemné nádoby, praktický košík na 
příbory můžete umístit na libovolné místo a nastavitelná 
výška horního koše zvětšuje prostor mezi koši pro hrnec 
vysoký až 53 cm. Praktické plastové držáky v horním koši 
poslouží jako opěrka pro skleničky s nožičkou, ale také 
jako polička pro ukládání šálků nebo delšího kuchyňského 
náčiní. 

HORNÍ KOŠ
Sklápěcí držáky, nastavitelná výška, plný výsuv. Důležité kon-
strukční vlastnosti koše pro jeho maximální využití a bezpečné 
vkládání a vyndavání nádobí. 

SPODNÍ KOŠ
Velký prostor pro bezpečné uložení talířů a nebo i extra velkých  
hrnců. Ve vybraných modelech je koš vybavený i košem na příbory.
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KRATŠÍ ČAS  
S VYŠŠÍ VÝKONNOSTÍ
ÚZKÉ MYČKY NÁDOBÍ
Úsporné na prostor, štědré na kapacitu. Myčky nádobí umývají až 10 jídelních sad s maximální úsporou 
energie ve třídě A++ a spotřebou vody jen 9 litrů. Flexibilní vnitřní prostor se sklápěcími držáky, přenasta-
vitelnou výškou koše a zásuvkou na příbory se přízpůsobí všem potřebám zákazníka.
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BabyCare:
MAXIMÁLNÍ HYGIENA BEZ STRESU
Myčky nádobí Indesit s programem BabyCare jsou navrženy tak, aby zajistily maximální hygienu pro vaši rodinu a děti. Speciální  
cyklus, určený pro bezpečné mytí všech typů nádobí, odstraní až 99,9999 % * bakterií. Program trvá jen 100 minut a probíhá při teplotě 
až 72 °C.

MALÁ ZOO PRO NEJMENŠÍ 
Díky exkluzivnímu podnosu Baby ZOO, který se umístí do 
horního koše, můžete tak bezpečně umýt nádobí určené 
pro děti a oddělit ho od ostatního nádobí, čímž pro něj zís-
káte maximální bezpečnost a hygienu. 

IDEÁLNÍ PROSTOR  
PRO KAŽDÉ NÁDOBÍ 
Dětská ZOO je vybavena třemi samostatnými zónami, kaž-
dá s ergonomickým, flexibilním a veselým prvkem. Slon  
a krokodýl jsou určeny na umístění dětských lahviček 
všech velikostí, opice je ideální na desinfekci hraček, zatím 
co palma je prostor pro dětské příbory. Po skončení mytí 
a sušení podnos jednoduše vyjměte z myčky a všechno 
dětské nádobí budete mít stále po ruce.

* Výsledky potvrzené externím zkušebním ústavem.

PROGRAMY A DOPORUČENÉ VOLBY

Auto normální/Auto intenzivní
Senzorový program pro mytí normálně  
nebo silně znečištěného nádobí.

Normální
Mytí běžně znečištěného nádobí.

Intenzivní
Intenzivní mytí silně znečištěného nádobí.

Denní
Program pro běžně znečištěné nádobí každý den. 
Program trvá 1 hodinu. 

Sklo
Mytí křehkého nádobí. 

Extra sušení
Závěrečný oplach probíhá při vyšší teplotě,  
delší čas sušení.

Posun startu
Funkce umožňuje odložit mytí a automaticky  
zapnout myčku, kdy vám to nejvíc vyhovuje. 

Eco
Program pro běžně znečištěné nádobí  
v nejekonomičtějším režimu. Referenční program.

Rychlý
Krátký 25 minutový program málo znečištěného nádobí.

Studený oplach
Krátký oplach nádobí před následným umýváním. 

Extra
Program pro eXtra velké nádobí - hrnce, pánve, pekáče

Poloviční náplň
Mytí malého množství nádobí. 

BabyCare
Speciální program pro desinfekci dětského nádobí  
při teplotě 72 °C. 

Energetická třída A++.
Maximální účinnost s minimální spotřebou. 



18

SVĚŽEST  
NA SPRÁVNÉM 
MÍSTĚ 
NOVÉ CHLADNIČKY INDESIT
Indesit vestavné chladničky poskytují spolehlivost, 
odolnost, funkční a co nejlepší výkon s ohledem na 
životní prostředí a úspory energie. 
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ZDOKONALENÁ PŘIZPŮSOBIVOST 
Nová kombinovaná chladnička Indesit je nejlepším řešením pro splnění všech potřeb rodiny, protože vám umožní snadno skladovat 
jídlo, udržet ho vždy čerstvé a dostupné. Díky vylepšené konstrukci chladnička nabízí velkou kapacitu chladícího prostoru a mrazničku 
s praktickými zásuvkami. Čistá kapacita skladovacího prostoru je až 275 litrů. 

CIRKULACE  
CHLADNÉHO VZDUCHU 
Vzduch se ochlazuje prouděním okolo zadní strany chladničky. 
Cirkulace vzduchu zachovává vlhkost a takto brání vysychání  
potravin. Též původní vnitřní teplota je rychleji obnovena pokaždé, 
když otevřete dveře chladničky. 

PRO KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ
Chladnička je místo, které se v domácnosti využívá nejvíce. Slouží 
pro skladování potravin a uchovávání jejich čerstvosti. Našim 
cílem je poskytnout vám chladničku se zaměřením na funkčnost 
a prostor s možností nastavení skleněných polic, které umožňují 
výbornou viditelnost do všech koutů chladničky.

TEST ŽIVOTNOSTI
Chladničky Indesit jsou navrženy pro každodenní život s maximální životností a spolehlivostí. Závěsy dvěří jsou podrobené zátěžo-
vým testům, při kterých se simuluje otevírání dveří chladničky a mrazničky (100 000 a 300 000 otevření). Každá police má nosnost  
až 20 kg bez rizika deformací.

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA
Poličky a zásuvky v chladničce a příčky ve dveřích jsou snadno vyjímatelné, a proto se dají i snadno umýt. Zásuvka na ovoce a zeleninu 
a přihrádky ve dveřích jsou vyrobeny z průhledných materiálů a v jednom kuse pro snadné čištění. Antibakteriální vnitřní povrch 
chladničky zabezpečuje její vnitřní čistotu. 

LessFrost
MÉNĚ NÁMRAZY,  
VÍCE PROSTORU
Technologie LessFrost minimalizuje vznik námrazy na stě-
nách mrazničky. Mrazící rošty jsou nahrazeny skleněnými 
poličkami, které jsou vyjímatelné a umožňují vytvořit ještě 
více místa v chladničce.

40 % VÍCE PROSTORU.  
VĚTŠÍ FLEXIBILITA. 
Vnitřní prostory jsou nyní dvakrát větší než byly u pře-
dešlých modelů. Čistá kapacita chladničky je o 40% vyšší. 
Tři různé velikosti zásuvek vám umožní flexibilně využívat 
dostupný prostor. Navíc můžete odstraněním zásuvek zís-
kat ještě více prostoru pro uložení velkého balení jídel. 
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TROUBY A MIKROVLNNÉ TROUBY

DOPORUČENÉ KOMBINACE

MWI 6211 IX

IFW 6841 JH IX IFW 6844 C IX IFW 6544 IX IFW 6834 IX
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Obj. kód: F102779 Obj. kód: F102834

Obj. kód: F102888

       

     

     

       

       

     

       

       

 

TROUBY

¿  11 programů + automatické programy
¿  Turn&Cook – přednastavené parametry vaření
¿  Ovládání pomocí zápustných knoflíků
¿  Oranžový grafický displej
¿  Dvojitá celoskleněná dvířka
¿  Víceúrovňové pečení
¿  HydroClean – čištění vnitřního prostoru pomocí páry
¿  Vnitřní objem 71 litrů
¿  Click&Clean – snadné čištění dvířek
¿  Provedení: nerez
¿  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 551 mm
¿  Příslušenství: 1 rošt, 1 hluboký plech, 1 mělký plech, teleskopické 

výsuvy

IFW 6841 JH IX
Samostatná horkovzdušná trouba  
s kruhovým topným tělesem

6490 
Kč

¿  11 programů + automatické programy
¿  Turn&Cook – přednastavené parametry vaření
¿  Ovládání pomocí otočných knoflíků
¿  Oranžový grafický displej
¿  Dvojitá celoskleněná dvířka
¿  Víceúrovňové pečení
¿  Vnitřní objem 71 litrů
¿  Click&Clean – snadné čištění dvířek
¿  Provedení: nerez
¿  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 551 mm
¿  Příslušenství: 1 rošt, 1 hluboký plech, 1 mělký plech, katalytické 

panely

IFW 6844 C IX
Samostatná horkovzdušná trouba  
s kruhovým topným tělesem

5990 
Kč

¿  8 programů + automatické programy
¿  Turn&Cook – přednastavené parametry vaření
¿  Ovládání pomocí otočných knoflíků
¿  Oranžový grafický displej
¿  Dvojitá celoskleněná dvířka
¿  Vnitřní objem 71 litrů
¿  Click&Clean – snadné čištění dvířek
¿  Provedení: nerez
¿  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 551 mm
¿  Příslušenství: 1 rošt, 1 mělký plech, 1 hluboký plech

IFW 6544 IX
Samostatná horkovzdušná  trouba s ventilátorem

4990 
Kč
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TROUBY

Obj. kód: F102743

Obj. kód: F102744 Obj. kód: F102781

Obj. kód: F102889

       

       

 

       

       

 

       

 

       

       

 

¿  8 programů + automatické programy
¿  Ovládání pomocí otočných knoflíků
¿  Mechanický časovač
¿  Dvojitá celoskleněná dvířka
¿  Víceúrovňové pečení
¿  Vnitřní objem 71 litrů
¿  Click&Clean – snadné čištění dvířek
¿  Provedení: nerez
¿  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 551 mm
¿  Příslušenství: 1 rošt, 1 mělký plech, 1 hluboký plech

IFW 6834 IX
Samostatná horkovzdušná trouba  
s kruhovým topným tělesem

¿  8 programů + automatické programy
¿  Ovládání pomocí otočných knoflíků
¿  Mechanický časovač
¿  Dvojitá celoskleněná dvířka
¿  Víceúrovňové pečení
¿  Vnitřní objem 71 litrů
¿  Click&Clean – snadné čištění dvířek
¿  Provedení: bílé sklo
¿  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 551 mm
¿  Příslušenství: 1 rošt, 1 mělký plech

IFW 6834 WH
Samostatná horkovzdušná trouba  
s kruhovým topným tělesem

4990 
Kč

4990 
Kč

¿  8 programů + automatické programy
¿  Ovládání pomocí otočných knoflíků
¿  Mechanický časovač
¿  Dvojitá celoskleněná dvířka
¿  Víceúrovňové pečení
¿  Vnitřní objem 71 litrů
¿  Click&Clean – snadné čištění dvířek
¿  Provedení: černé sklo
¿  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 551 mm
¿  Příslušenství: 1 rošt, 1 mělký plech

¿  4 programy
¿  Ovládání pomocí otočných knoflíků
¿  Mechanický časovač
¿  Dvojitá celoskleněná dvířka
¿  Vnitřní objem 71 litrů
¿  Click&Clean – snadné čištění dvířek
¿  Provedení: nerez
¿  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 551 mm
¿  Příslušenství: 1 rošt, 1 mělký plech

IFW 6834 BL
Samostatná horkovzdušná trouba  
s kruhovým topným tělesem

IFW 6230 IX
Samostatná statická trouba

3990 
Kč

4990 
Kč
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Obj. kód: F102857Obj. kód: F102699

        

MIKROVLNNÉ TROUBY

3690 
Kč

4990 
Kč

¿  JetStart, Rozmrazování
¿  Ovládání pomocí tlačítek
¿  Oranžový grafický displej
¿  Vnitřní objem 22 litrů
¿  Výkon mikrovln: 750 W
¿  Dveře s bezpečnostní mřížkou
¿  Lakovaný interiér
¿  Otvírání dvířek do boku
¿  Provedení: nerez
¿  Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
¿  Příslušenství: otočný talíř

MWI 6211 IX
Multifunkční mikrovlnná trouba

¿  Jet Start, Rozmrazování, Gril
¿  Ovládání pomocí otočného knoflíku a tlačítek
¿  Oranžový grafický displej
¿  Vnitřní objem 20 litrů
¿  Výkon mikrovln/grilu: 800/1000 W
¿  Dveře s bezpečnostní mřížkou
¿  Lakovaný interiér
¿  Otvírání dvířek do boku
¿  Provedení: nerez
¿  Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
¿  Příslušenství: otočný talíř, grilovací rošt

MWI 122.2 X
Multifunkční mikrovlnná trouba s grilem
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VARNÉ DESKY

Obj. kód: F104087 Obj. kód: F104098

       

6990 
Kč

6990 
Kč

Obj. kód: F104300

 

4990 
Kč

Obj. kód: F104269

 

3990 
Kč

VIA 640.1 C
Indukční sklokeramická varná deska

¿  4 varné plotny
¿  Booster pro každou plotnu
¿  Dotykové ovládání vpředu 
¿  Příkon: 7,2 kW
¿  Provedení: rovné hrany
¿  Kontrolky zbytkového tepla
¿  Rozměry (v x š x h): 52 x 580 x 510 mm
¿  Rozměry pro zabudování (š x h): 560 x 490 mm
¿  Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N ~

¿  Pozn. Používat hrnce s feromagnetickým dnem.

VIA 630 XS C
Indukční sklokeramická varná deska

¿  3 varné plotny
¿  Dotykové ovládání vpředu 
¿  Příkon: 5,1 kW
¿  Provedení: rovné hrany
¿  Kontrolky zbytkového tepla
¿  Rozměry (v x š x h): 52 x 580 x 510 mm
¿  Rozměry pro zabudování (š x h): 560 x 490 mm
¿  Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N ~ 

¿  Pozn. Používat hrnce s feromagnetickým dnem.

RI 161 C
Sklokeramická varná deska

RI 261 X
Sklokeramická varná deska

¿  4 varné plotny
¿  Dotykové ovládání vpředu
¿  Příkon: 6,2 kW
¿  Provedení: rovné hrany
¿  Kontrolky zbytkového tepla
¿  Rozměry (v x š x h): 46 x 580 x 510 mm
¿  Rozměry pro zabudování (š x h): 560 x 490 mm
¿  Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N ~

¿  4 varné plotny, z toho jedna dvojitá
¿  Dotykové ovládání vpředu
¿  Příkon: 6,2 kW
¿  Provedení: nerezový rámeček
¿  Kontrolky zbytkového tepla
¿  Rozměry (v x š x h): 46 x 580 x 510 mm
¿  Rozměry pro zabudování (š x h): 560 x 490 mm
¿  Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N ~
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VARNÉ DESKY

Obj. kód: F100649

Obj. kód: F101205

 

Obj. kód: F100632

4990 
Kč

Obj. kód: F100635

PR 642 I(BK) EE / PR 642 I(WH) EE
Plynové varné desky s povrchem z tvrzeného skla

5490 
Kč

3990 
Kč

3290 
Kč

¿  4 plynové hořáky
¿  Integrované elektrické zapalování
¿  Bezpečnostní ventily hořáků
¿  Maximální výkon hořáků 7,3 kW
¿  Provedení: černé sklo (BK), bílé sklo (WH)
¿  Rozměry (v x š x h): 44 x 600 x 510 mm
¿  Rozměry pro vestavbu (š x h): 555 x 475 mm

Obj. kód: F100517

PAAI 642 /IX/I EE
PAA 642 /I(BK) EE
PAA 642 /I(WH) EE
Plynové varné desky s kovovým povrchem

2990 
Kč

¿  4 plynové hořáky
¿  Integrované elektrické zapalování
¿  Bezpečnostní ventily hořáků
¿  2 smaltované mřížky
¿  Maximální výkon hořáků 7,8 kW
¿  Provedení: nerez (IX), černá (BK), bílá (WH)
¿  Rozměry (v x š x h): 33 x 580 x 510 mm
¿  Rozměry pro vestavbu (š x h): 560 x 475 mm

Obj. kód: F102202 Obj. kód: F100512
2990 

Kč
2990 

Kč

THP 641 W/IX/I EE 
Plynová varná deska s nerezovým povrchem

¿  4 plynové hořáky, z toho 1 dvojkorunkový hořák
¿  Integrované elektrické zapalování
¿  Bezpečnostní ventily hořáků
¿  2 litinové mřížky
¿  Maximální výkon hořáků 7,8 kW
¿  Provedení: nerez
¿  Rozměry (v x š x h): 51 x 580 x 510 mm
¿  Rozměry pro vestavbu (š x h): 560 x 480 mm

THP 642 IX/I EE
Plynová varná deska s nerezovým povrchem

¿  4 plynové hořáky
¿  Integrované elektrické zapalování
¿  Bezpečnostní ventily hořáků
¿  2 smaltované mřížky
¿  Maximální výkon hořáků 7,8 kW
¿  Provedení: nerez
¿  Rozměry (v x š x h): 51 x 580 x 510 mm
¿  Rozměry pro vestavbu (š x h): 560 x 480 mm
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ODSAVAČE PAR

Obj. kód: F095061 Obj. kód: F095059 

Obj. kód: F088214

IHPC 6.4 AM X
Komínový odsavač par

4490 
Kč

3990 
Kč

2490 
Kč

¿  1 motor, 3 stupně výkonu odsávání
¿  Příkon: 180 W
¿  Hlučnost od 53 dB
¿  Kapacita odsávání od 288 m3/h
¿  Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
¿  Provedení: nerez
¿  Průměr odtahové roury: 150 mm
¿  Rozměry (v x š x h): 870-590 x 600 x 400 mm
¿  Příslušenství: 2 hliníkové filtry
¿   Možno dokoupit uhlíkový filtr pro recirkulaci CHF 57 

(2 ks v balení)

IHPC 6.5 AM X
Komínový odsavač par

H 461 IX.1
Výsuvný odsavač par

¿  1 motor, 3 stupně výkonu odsávání
¿  Příkon: 175 W
¿  Hlučnost od 47 dB
¿  Kapacita odsávání od 256 m3/h
¿  Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
¿  Provedení: nerez
¿  Průměr odtahové roury: 150 mm
¿  Rozměry (v x š x h): 870-590 x 600 x 400 mm
¿  Příslušenství: 2 hliníkové filtry
¿  Možno dokoupit uhlíkový filtr pro recirkulaci CHF 57  

(2 ks v balení)

¿  1 motor, 3 stupně výkonu odsávání
¿  Příkon: 100 W
¿  Hlučnost od 46 dB
¿  Kapacita odsávání od 145 m3/h
¿  Osvětlení 2 žárovkami
¿  Provedení: nerez
¿  Průměr odtahové roury: 120 mm
¿  Rozměry (v x š x h): 180 x 598 x 300 mm
¿  Příslušenství: 2 hliníkové filtry
¿  Možno dokoupit uhlíkový filtr pro recirkulaci AKB 000-1  

(2 ks v balení)
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ODSAVAČE PAR
Obj. kód: F103813 Obj. kód: F103828

Obj. kód: F103862 Obj. kód: F103820

1790 
Kč

1490 
Kč

1690 
Kč

1390 
Kč

ISLK 66 AS X
Závěsný odsavač par

ISLK 66 AS W
Závěsný odsavač par

ISLK 56 AS X
Závěsný odsavač par

ISLK 56 AS W
Závěsný odsavač par

¿  1 motor, 3 stupně výkonu odsávání
¿  Příkon motoru: 115 W
¿  Hlučnost od 48 dB
¿  Kapacita odsávání od 95 m3/h
¿  Osvětlení 2 žárovkami
¿  Provedení: nerez
¿  Průměr odtahové roury: 125 mm
¿  Rozměry (v x š x h): 132 x 599 x 510 mm
¿  Příslušenství: papírový tukový filtr
¿  Možno dokoupit uhlíkový filtr pro recirkulaci AMC 037-1

¿  1 motor, 3 stupně výkonu odsávání
¿  Příkon motoru: 115 W
¿  Hlučnost od 48 dB
¿  Kapacita odsávání od 95 m3/h
¿  Osvětlení 2 žárovkami
¿  Provedení: bílá
¿  Průměr odtahové roury: 125 mm
¿  Rozměry (v x š x h): 132 x 599 x 510 mm
¿  Příslušenství: papírový tukový filtr
¿  Možno dokoupit uhlíkový filtr pro recirkulaci AMC 037-1

¿  1 motor, 3 stupně výkonu odsávání
¿  Příkon motoru: 115 W
¿  Hlučnost od 48 dB
¿  Kapacita odsávání od 95 m3/h
¿  Osvětlení 2 žárovkami
¿  Provedení: nerez
¿  Průměr odtahové roury: 125 mm
¿  Rozměry (v x š x h): 132 x 499 x 510 mm
¿  Příslušenství: papírový tukový filtr
¿  Možno dokoupit uhlíkový filtr pro recirkulaci AMC 037-1

¿  1 motor, 3 stupně výkonu odsávání
¿  Příkon motoru: 115 W
¿  Hlučnost od 48 dB
¿  Kapacita odsávání od 95 m3/h
¿  Osvětlení 2 žárovkami
¿  Provedení: bílá
¿  Průměr odtahové roury: 125 mm
¿  Rozměry (v x š x h): 132 x 499 x 510 mm
¿  Příslušenství: papírový tukový filtr
¿  Možno dokoupit uhlíkový filtr pro recirkulaci AMC 037-1
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MYČKY NÁDOBÍ

Obj. kód: F083255 Obj. kód: F105233

       

       

 14   9L  

       

       

 14   9L  

       

13   11L  

Obj. kód: F084314

9490 
Kč

9490 
Kč

7490 
Kč

BabyCare

DIFP 28T9 A EU
Myčka nádobí – šířka 60 cm

¿  Systém proti přetečení Aquastop
¿  2 senzory + 6 programů
¿  Kapacita 14 sad nádobí
¿  Košík na příbory v dolním koši
¿  Spotřeba energie/vody za rok: 265 kWh/2520 l
¿  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,93 kWh/9 l
¿  Hlučnost: 42 dB
¿  Rozměry (v x š x h): 820 x 595 x 570 mm

DIF 14B1 A EU
Myčka nádobí – šířka 60 cm

¿  Systém proti přetečení Aquastop
¿  4 programy
¿  Kapacita 13 sad nádobí
¿  Košík na příbory v dolním koši
¿  Spotřeba energie/vody za rok: 295 kWh/3080 l
¿  Spotřeba energie/vody za cyklus: 1,0 kWh/11 l
¿  Hlučnost: 49 dB
¿  Rozměry (v x š x h): 820 x 595 x 570 mm

¿  Program BabyCare – dezinfekční program
¿  Systém proti přetečení Aquastop
¿  8 programů
¿  Kapacita 14 sad nádobí
¿  Košík na příbory v dolním koši
¿  Spotřeba energie/vody za rok: 265 kWh/2520 l
¿  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,93 kWh/9 l
¿  Hlučnost: 44 dB
¿  Rozměry (v x š x h): 820 x 595 x 570 mm

DIFP 8T94 Z 
Myčka nádobí – šířka 60 cm
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MYČKY NÁDOBÍ

Obj. kód: F086770

Obj. kód: F105530 Obj. kód: F086771

Obj. kód: F086839

9490 
Kč

6490 
Kč

7490 
Kč

9990 
Kč

BabyCare

DISR 57H96 Z
Myčka nádobí  
– šířka 45 cm

¿  Program BabyCare – dezinfekční program
¿  5 programů + 2 senzory
¿  Kapacita 10 sad nádobí
¿  Košík na příbory v dolním koši
¿  Spotřeba energie/vody za rok: 211 kWh/2520 l
¿  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,7 kWh/9 l
¿  Systém proti přetečení Aquastop
¿  Hlučnost: 46 dB
¿  Rozměry (v x š x h): 820 x 445 x 555 mm

DISR 57M94 CA EU
Myčka nádobí – šířka 45 cm

¿  2 senzory + 5 programů
¿  Kapacita 10 sad nádobí
¿  Posuvná odkládací plocha na příbory
¿  Spotřeba energie/vody za rok: 211 kWh/2520 l
¿  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,7 kWh/9 l
¿  Systém proti přetečení Aquastop
¿  Hlučnost: 44 dB
¿  Rozměry (v x š x h): 820 x 445 x 555 mm

DISR 57M19 CA EU 
Myčka nádobí – šířka 45 cm

¿  7 programů
¿  Kapacita 10 sad nádobí
¿  Posuvná odkládací plocha na příbory
¿  Spotřeba energie/vody za rok: 237 kWh/2800 l
¿  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,8 kWh/10 l
¿  Systém proti přetečení Aquastop
¿  Hlučnost: 49 dB
¿  Rozměry (v x š x h): 820 x 445 x 555 mm

DISR 16M19 A EU
Myčka nádobí – šířka 45 cm

¿  6 programů
¿  Kapacita 10 sad nádobí
¿  Košík na příbory v dolním koši
¿  Spotřeba energie/vody za rok: 237 kWh/2800 l
¿  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,8 kWh/10 l
¿  Systém proti přetečení Aquastop
¿  Hlučnost: 49 dB
¿  Rozměry (v x š x h): 820 x 445 x 555 mm
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CHLADNIČKY

Obj. kód: F093230

Obj. kód: F100925 Obj. kód: F100926

   

       

B 18 A1 D/I 
Kombinovaná 

chladnička

INSZ 1801 AA
Jednodvéřová 

chladnička  
s výparníkem

INS 1801 AA
Jednodvéřová  

monoklimatická 
chladnička

10990 
Kč

11990 
Kč

10990 
Kč

¿  Mechanické ovládání
¿  Technologie LessFrost – méně časné odmrazování
¿  Využitelný objem chlad/mraz: 195/80 l
¿  Spotřeba energie za rok: 299 kWh
¿  Hlučnost: 35 dB
¿  Klimatická třída: SN-T
¿  Rozměry (v x š x h): 1770 x 540 x 545 mm
¿  Uchycení dekorativních dveří pomocí kolejniček

¿  Elektronické ovládání
¿  Využitelný objem chlad/mraz: 262/30 l
¿  Spotřeba energie za rok: 280 kWh
¿  Kapacita mrazení: 3 kg/24 hod.
¿  Hlučnost: 35 dB
¿  Klimatická třída: SN-T
¿  Rozměry (v x š x h): 1770 x 540 x 545 mm
¿  Uchycení dekorativních dveří pomocí kolejniček

¿  Elektronické ovládání
¿  Využitelný objem: 318 l
¿  Spotřeba energie za rok: 147 kWh
¿  Hlučnost: 35 dB
¿  Klimatická třída: SN-T
¿  Rozměry (v x š x h): 1770 x 540 x 555 mm
¿  Uchycení dekorativních dveří pomocí kolejniček
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TECHNICKÉ NÁKRESY
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H 461 ISLK 56 ISLK 66

DIFP 28T9
DIF 14B1
DISP 8T94

DISR 57M94
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DISR 16M19
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B 18 INSZ 1801 AA
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