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Pro Indesit domov znamená harmonii a spolu- 
žití. To je důvod, proč jsou všechny naše spo-
třebiče navržené tak, aby byly nápomocny  
při každodenních činnostech a zároveň vy-
tvářely jedinečnou rodinnou atmosféru.

S novou troubou Indesit je příprava speciál-
ního menu snazší než kdy jindy, stačí otočit  
knoflíkem s funkcemi na správnou pozici.  
Mikrovlnná trouba se postará o rychlou  
přípravu jídla. A když je po večeři, hromada ná-
dobí vás nezaskočí, protože myčka nádobí si 
poradí i s velkým množstvím nádobí, a to bez 
nutnosti ručního předmývání.

Indesit se stará o rodiny s dětmi a nabízí jim 
jednoduché a spolehlivé řešení pro spoko- 
jený život.
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NAŠE  
SPOTŘEBIČE

SPOLEHLIVOST
Spotřebiče Indesit jsou navržené tak, aby po-
skytovaly nejlepší výkony po dlouhý čas. Jejich 
spolehlivost je postavena na 60 letech zkuše-
ností a interních testech kontroly kvality.

PRAKTIČNOST
Nabízíme inovativní a praktická řešení, která  
zjednoduší život: vaření jediným dotykem, 
snadné čištění trub a umývání nádobí v myčce  
bez jakéhokoli omezení. Intuitivní ovládání  
a funkce jsou přizpůsobeny všem požadavkům 
spotřebitelů, abychom dosáhli nejvyšší úrovně 
pohodlí bez zbytečných komplikací.

UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÝ DESIGN
Design našich spotřebičů je skvělým vyjádřením 
italského stylu a originality.

Představujeme vám unikátní a vyvážený styl 
zaměřený na detaily; materiály, design a barvy 
vytvářejí příjemné estetické sjednocení, vhodné 
pro každou kuchyni. Praktické, intuitivní a ergo- 
nomické – to jsou spotřebiče Indesit, které  
vyhovují rodinným potřebám.
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KAŽDODENNÍ 
PEČENÍ NIKDY 
NEBYLO TAK 
JEDNODUCHÉ.

NOVÉ TROUBY
Indesit představuje novou generaci trub 
pro zákazníky, kteří chtějí péct s maximální  
lehkostí a se zaručenými výsledky. Jedno- 
duchým otočením knoflíku dokonale při-
pravíte všechny nejoblíbenější pokrmy.  
S troubou Indesit připravíte více jídel na- 
jednou díky velké vnitřní kapacitě 71 litrů  
a víceúrovňovému pečení. Navíc jsou trouby  
vybaveny automatickým čištěním, které  
výrazně zjednoduší váš život.
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Turn&Cook.
PEČENÍ PRO KAŽDÉHO
Každý by si přál pokaždé připravit jídlo s vynikajícím výsledkem, aniž by se musel starat o nastavení správných parametrů 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 kuchařce. Program díky před-
nastaveným parametrům a elektronické kontrole udržuje stabilní teplotu v celém prostoru trouby. Jednoduché pečení pro každého 
a to s perfektním výsledkem už za 1 hodinu.

JEDNO OTOČENÍ PRO KAŽDÝ POKRM
Jednoduchým nastavením funkce Turn&Cook snadno připravíte nejoblíbenější používané recepty a do-
sáhnete vynikajících výsledků: lasagne, zapečené těstoviny, pečeně, plněná zelenina, koláče a dezerty... 
Každodenní život se stává jednodušším a chutnějším.

PROGRAMY PRO USPOKOJENÍ VŠECH VAŠICH CHUTÍ

Click&Clean.
JEDNODUCHÉ  
A ÚČINNÉ ŘEŠENÍ
1. Click – Zatlačte na vyznačené místo na liště.
2. Clean – Vyndejte sklo a vyčistěte.

HydroClean.
SÍLA PÁRY
Působení páry uvolněné během tohoto speciálního čisticího cyklu s nízkou teplotou umožňuje snadné odstranění špíny a zbytků 
jídla. Stačí nalít 200 ml vody na dno trouby a spustit funkci HydroClean, 35 minut a 90 °C. Po skončení cyklu nechte troubu 15 minut 
vychladnout. Potom vnitřek trouby vysušte hadříkem.

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

Statický ohřev
Příprava libovolného jídla na jedné úrovni.

Víceúrovňové pečení
Příprava různých druhů jídel současně ve dvou nebo  
třech úrovních se stejnou teplotou pečení.  
Vůně ani chutě jídel se nemíchají.

XL cooking 
Pečení velkých kusů masa (kusy vážící přes 2,5 kg).

Pizza 
Pečení různých druhů a velikostí pizzy.

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

Gratinování
Pečení velkých kusů masa (biftek, krůta).

Udržování jídla v teple
Účinné vykynutí těsta.

Freasy Cook 
Rychlá příprava balených, mražených nebo předvařených 
jídel.

Eco horký vzduch 
Pečení masa a plněných kusů masa na jedné úrovni.

Hydroclean 
Působení páry uvnitř trouby pro snadné odstranění špíny 
a zbytků jídla.

Konvenční pečení 
Pečení masa nebo koláčů na jedné úrovni.

Rozmrazování
Rychlé rozmrazování potravin.

Spodní ohřev
Zhnědnutí jídel zespoda, pomalé pečení na zahuštění 
omáček.

� Clean� Click
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VÁŠ SPOJENEC 
PŘI VAŘENÍ  
V KUCHYNI

NOVÉ MIKROVLNNÉ TROUBY
Nové mikrovlnné trouby Indesit dokonale doplňují 
trouby a jsou navržené tak, aby mohly být instalo-
vané ve všech moderních kuchyních. 
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MIKROVLNNÉ TROUBY  
PRO VAŠI KUCHYNI
Model s kapacitou 22 litrů a velikostí talíře 25 cm optimálně využívá prostor v kuchyni. Mikrovlnná trouba může být umístěna nad 
troubou, nebo díky hloubce 30 cm může být nainstalována do horní skříňky kuchyňské linky.

VŠECHNY ČINNOSTI JSOU ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI
Mikrovlnné trouby Indesit jsou vybavené LCD displejem s ikonami a ovládáním pomocí tlačítek pro okamžité a jednoduché nasta-
vení, které vám umožní snadno naprogramovat vaření.

Štart
Pro ohřev nápojů a vody. Jediným zmáčknutím 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 nastavte nižší výkon.

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

Rozmrazování
Pro zmražené potraviny podle potravinových tříd  
a hmotnosti, nebo nastavení času.

Paměť
Pro uložení oblíbeného programu.

Gratinování
Pečení velkých kusů masa (biftek, krůta).

DoublePowerWave.
DVOJITÝ EMISNÍ SYSTÉM
Díky speciálnímu systému, který zdvojnásobuje emisi mikrovln v troubě, 
jsou nové mikrovlnné trouby Indesit ideální volbou pro vaření, ohřívání 
a rozmrazování. Žádné studené, nebo převařené místo v jídle; zaručený 
rovnoměrný ohřev jako v tradiční troubě. 

FUNKCE

PRAKTICKÉ UMÍSTĚNÍ  
A INSTALACE
Rozměry mikrovlnné trouby dovolují její instalaci
• nad troubu do vysoké skříně
• 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 varné desky 
Indesit jsou schopné zvýšit hodnotu  
jakéhokoliv kuchyňského designu a zá-
roveň vždy zabezpečit praktické řešení 
pro každodenní život.

Nové indukční varné desky nabízejí mo-
derní estetiku s osobitým zaměřením  
na flexibilitu a bezpečnost. Varné desky 
Indesit dokonale ladí s troubami i ostat-
ními spotřebiči.
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INDUKČNÍ VARNÉ DESKY 
NOVÁ ZKUŠENOST PŘI VAŘENÍ
Design, rychlost, bezpečnost, úspora, jednoduché čištění – to jsou hlavní atributy indukčních varných desek v souladu s nejnověj-
šími trendy.

JAK FUNGUJE INDUKČNÍ TECHNOLOGIE
Mezi varnou deskou a kovovým dnem hrnce se aktivuje magnetické pole, které 
generuje energii – ta se mění na homogenní teplo, které ohřívá výhradně jen dno 
hrnce a ne jeho okolí. Díky tomu není žádná energie rozptýlená mimo hrnec, ale 
je efektivně využivána pro vaření.

DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ 
Už žádné knoflíky na desky. Elegantní dotykové ovládání umožňuje přesně  
definovat varnou zónu a jednoduchým posunem prstu po stupnici nastavit její 
výkon. Rychlé uvedení vody do bodu varu díky Boosteru, který zabezpečí extra 
vysoký stupeň výkonu. 

VYSOKÁ BEZPEČNOST
Indukční varné desky zabraňují nebezpečnému popálení. Ohřev začíná pracovat pouze tehdy, když varná plotna detekuje dno 
hrnce z nerezové magnetické oceli, přičemž zbytek okolního povrchu plotny je bezpečný s nízkou teplotou.

SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY
DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Ovládání u sklokeramických varných desek umožňuje vybrat  
a nastavit výkon konkrétní zóny. Desky jsou vybaveny dětskou  
pojistkou uzamknutí a indikátorem zbytkového tepla, který zhas-
ne, pokud teplota klesne 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, ale i velkých hrncích na jednom místě.

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

Bezpečnostní kontrolka na indukčních a sklokeramických varných deskách informuje o zvýšené teplotě povrchu po vaření.  
Kontrolka 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 vyni-
kajících výsledků vaření s maximální všestranností. HighPowerFlame je nová  
generace dvojkorunkového hořáku, který díky zvýšenému šíření plamene posky-
tuje přímé teplo a zvýšenou energetickou účinnost a tím je rychleji dosaženo 
bodu varu. 

KDYŽ SE   
FUNKČNOST SNOUBÍ  
S BEZPEČNOSTÍ
Bezpečnost a funkčnost jsou hlavní 
cíle pro Indesit. To je také důvod, proč 
byla vylepšena konstrukce varných 
desek, která nabízí velkou hladkou plo-
chu bez zbytečných spár a složitých 
tvarů, ve kterých se zachytávají nečis-
toty. Kovový povrch desky je z nerezu, 
v nabídce jsou i modely s povrchem  
z tvrzeného skla, které se snadno čistí. 
Mřížky pro umístění hrnců jsou smal-
tované nebo litinové a mohou se umý-
vat v myčce nádobí.

ZAPALOVÁNÍ  
HOŘÁKŮ
Ovládací knoflíky jsou vybavené in-
tegrovaným zapalováním hořáků. 
Plamen zapálíte jednou rukou – zatla-
čením a otočením knoflíku do polohy 
jiskra – zapálení hořáku. V případě 
zhasnutí plamene se přívod plynu  
automaticky uzavře.

STYL A FUNKCE NA DOSAH
Indesit splňuje všechny požadavky na design a funkčnost plynových varných desek. Na výběr jsou desky s kovovým nebo skleně-
ným 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 navržené tak, aby distri-
buce tepla zabezpečila rychlé a rovnoměrné vaření při současném snížení spotřeby energie.
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ČERSTVÝ VZDUCH 
PRO VAŠI KUCHYNI
NOVÉ ODSAVAČE PAR
Neodmyslitelné spotřebiče pro zachytávání par a výparů  
v průběhu vaření. Indesit nabízí širokou škálu odsavačů par, 
které jsou navržené tak, aby dosahovaly vysoké účinnosti 
stejně jako stylu a harmonie.
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STYL A VLASTNOSTI 
VAŠE VOLBA
Pro prostor a styl kuchyně má každý svoje vlastní preference. Indesit nabízí odsavače par, jejichž cílem je uspokojit všechny potřeby, 
výkon i estetiku. V nabídce je komínový odsavač, závěsné i zabudované odsavače.  Odsavače par mohou být připojené do odsávací 
roury nebo mohou být používány v recirkulačním režimu, kdy je odsátý vzduch přefiltrovaný a vrácený zpět do místnosti. Všechny 
Indesit odsavače par jsou vybavené jednoduchým a intuitivním ovládáním.

Plug&Play. Click&Clean.
JEDNODUCHÁ A RYCHLÁ INSTALACE I ÚDRŽBA
Odsavače par jsou navržené tak, aby mohly být jednoduše instalovány a udržovány. Se systémem Plug&Play stačí připevnit odsavač 
na vyhrazené místo a zapojit do zásuvky. Údržba je také jednoduchá, pomocí funkce Click&Clean  odepnete hliníkové tukové filtry  
a po vyčištění umístíte zpět s lehkým cvaknutím.

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

TŘI RYCHLOSTI ODSÁVÁNÍ
Indesit odsavače mají 3 nastavitelné rychlosti odsávání, které odpoví-
dají různým úrovním výkonu motoru. Volitelná výkonnost se přizpůsobí  
vašim potřebám.

ROZJASNĚNÁ ATMOSFÉRA
Osvětlení varné desky odsavačem je navržené tak, aby dopadající světlo 
vytvářelo příjemnou a komfortní atmosféru, bylo rozptýlené po celé varné 
ploše a tím vám ulehčilo vaření. Úsporné halogenové žárovky ušetří až  
o 20 % víc energie v porovnání se standardními žárovkami.

TUKOVÉ FILTRY
Pro ochranu vnitřních částí odsavače, motoru a pro zachytávání mast-
noty slouží tukové filtry. V závislosti na modelu jsou odsavače vybavené 
buď hliníkovým nebo papírovým filtrem. Hliníkové filtry je potřeba pravi-
dělně umývat, papírové filtry je potřeba vyměnit podle pokynů o údržbě 
filtrů uvedených v návodě na použití.

ODSÁVÁNÍ V RECIRKULAČNÍM  
REŽIMU
Každý odsavač par může být připojen na odsávací rouru s odvodem par 
mimo místnost. V případě, že instalace odsavače nedovoluje jeho připo-
jení na odsávací rouru, může odsavač pracovat v recirkulačním režimu, 
při kterém je odsátý vzduch vháněn přes uhlíkový filtr zpět do místnosti. 
Uhlíkové filtry se dodávají samostatně.
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PROSTOR  
PRO UMÝVÁNÍ 
VŠEHO  
NÁDOBÍ
NOVÉ MYČKY NÁDOBÍ
Nové myčky nádobí eXtra nabízejí větší 
prostor a více programů, aby uspokojily 
všechny potřeby zákazníků: větší variabil-
nost a vyšší úspory. Nové myčky nádobí 
Indesit účinně odstraňují nečistoty bez 
nutnosti předmývání a poradí si i s velkými  
hrnci. Pro umývání potřebují kratší čas  
a významně šetří energii a vodu. S myč-
kou nádobí Indesit se každodenní život 
stává příjemnější. 
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eXtracyklus:
PRO JAKÉKOLI NÁDOBÍ
Nová eXtra myčka nádobí už za 1 hodinu perfektně umyje všechno nádobí: od velkých předmětů, přes tácy, pánve až po talíře,  
sklenice a příbory. XL program je určený pro umývání rozměrného nádobí. Tento ideální program vám umožní zbavit se nepříjem-
ného mytí nádobí v ruce.

SPOTŘEBA JEN 9 LITRŮ!
Ruční mytí 14 obědových talířových souprav spotřebuje 80 až 100 litrů vody. Namísto toho myčka nádobí Indesit spotřebuje jen  
9 litrů vody. Tento výsledek je dosažen díky novému hydraulickému systému, který optimalizuje rozvod vody, aby se zabránilo  
zbytečnému plýtvání.

BEZ RUČNÍHO PŘEDMÝVÁNÍ
Intenzivní program pro silně znečištěné nádobí, Eco program a normální program mají předmývání zakomponované přímo  
v programu během počáteční fáze cyklu. Automatický program se senzorem sám vyhodnotí potřebu předmytí podle stupně  
znečištění vody a optimalizuje všechny parametry umývání. Kromě toho, pokud myčka nádobí není ještě zcela naplněna, můžete 
nádobí opláchnout studenou vodou, aby se zabránilo zaschnutí zbytků jídel. 

FLEXIBILNÍ VNITŘNÍ PROSTOR PRO UMÝVÁNÍ ČEHOKOLIV
Už žádné omezování pro vaše nádobí. V myčkách nádobí 
Indesit najdete prostor pro každé nádobí. Sklopné držáky 
talířů vytvářejí větší prostor pro hrnce a objemné nádoby, 
praktický košík na příbory můžete umístit na libovolné 
místo a nastavitelná výška horního koše zvětšuje prostor 
mezi horním a dolním košem pro hrnce vysoké až 53 cm. 
Praktické plastové držáky v horním koši slouží jako opěrka  
pro sklenice od vína, ale také jako polička pro ukládání 
šálků a kuchyňského náčiní.

PŘÍBOROVÁ ZÁSUVKA
Dokonalý prostor pro umývání veškerých příborů. Její flexibilní 
umístění umožňuje zvýšit kapacitu koše pod ní.

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

DOLNÍ KOŠ
Velký prostor pro bezpečné uložení talířů a velkých hrnců. Ve  
vybraných modelech je koš vybaven košíkem na příbory.
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KRATŠÍ ČAS  
S VYŠŠÍ VÝKONNOSTÍ
ÚZKÉ MYČKY NÁDOBÍ
Úsporné na prostor, štědré na kapacitu. Myčky nadobí umyjí až 10sad nádobí s maximální úsporou 
energie v tříde A++ a spotřebou vody jen 9 litrů. Flexibilní vnitřní prostor se sklopnými držáky, nastavitel-
nou výškou koše a zásuvkou na příbory se přízpůsobí všem potřebám zákazníka. 
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BabyCare:
MAXIMÁLNÍ HYGIENA BEZ STRESU
Myčky nádobí Idesit s porgramem BabyCare jsou navržené tak, aby zabezpečili maximální hygienu pro vaši rodinu a děti. Speciální 
cyklus určený pro bezpečné umývání všech typů nádobí odstraní až 99,9999%* bakterií. Program trvá jen 100 minut a probíhá při 
teplotě 72°C

MALÁ ZOO PRO TY NEJMENŠÍ
Díky exkluzivnímu podnosu Baby Zoo, které se umístí do 
horního koše, můžete nyní bezpečně umýt dětské nádobí  
a oddělit jej tak od ostatního nádobí. Získáte tím maxi- 
mální bezpečnost a hygienu.

SPRÁVNÝ PROSTOR  
PRO VŠECHNY TYPY NÁDOBÍ
Dětská zoologická zahrada je vybavena 3 samostatnými 
zónami, každá s ergonomickým, flexibilním a veselým prv-
kem. Slon a krokodýl je určen pro umístění dětských flašek 
všech velikostí, opice je ideální pro desinfekci dětských 
dudlíků a palma je ideálním místem na mytí dětských 
příborů. Po ukončení umývání a sušení podnos jedno- 
duše vyjměte z myčky a všechno dětské nádobí budete  
mít stále při ruce.

PROGRAMY A DOPORUČENÉ PŘEDVOLBY

* Výsledky potvrzené externím výzkumem.

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

Normální
Umývání běžně znečištěného nádobí.

Intenzivní
Umývání silně znečištěného nádobí.

Denní mytí
Program pro běžně znečištěné nádobí.  
Program trvá 1 hodinu.

Sklo
Umývání křehkého nádobí.

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

Odložený start
Funkce umožňuje odložit mytí a automaticky zapnout 
myčku nádobí až tedy, kdy vám to lépe vyhovuje.

Eco
Program pro běžně znečištěné nádobí v nejekonomičtěj-
ším režimu. Referenční program.

Rychlý
Krátký 25 minutový program málo znečištěného nádobí.

Studené předmytí
Krátké mytí nádobí před následném umývání.

Extra
Program pro eXtra velké nádobí – hrnce, pánve, pekáče.

Poloviční náplň
Umývání malého množství nádobí.

Baby Care
Speciální program pro desinfekci dětského nádobí při 
teplotě 72°C

Energetická třída A++
Maximální účinnost s minimální spotřebou.
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SVĚŽEST  
NA SPRÁVNÉM 
MÍSTĚ

NOVÉ CHLADNIČKY INDESIT
Vestavné chladničky Indesit jsou zárukou spolehli-
vosti, odolnosti a funkčnosti. Poskytují co nejlepší 
výkon s ohledem na životní prostředí a úsporu energie.
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DOKONALÁ FLEXIBILITA
Nová kombinovaná chladnička Indesit je nejlepším řešením pro splnění všech potřeb celé rodiny, protože vám umožní snadno skla-
dovat potraviny a udržovat je vždy čerstvé a dostupné. Díky vylepšené konstrukci chladnička disponuje velkou kapacitou chladicího 
prostoru a mrazničkou s praktickými zásuvkami. Čistá kapacita skladovacího prostoru je až 255 litrů.

CIRKULACE  
CHLADNÉHO VZDUCHU
Vzduch se ochlazuje prouděním okolo zadní stěny chladničky. 
Cirkulace vzduchu zachovává vlhkost a brání usychání potravin. 
Původní vnitřní teplota je obnovena mnohem rychleji pokaždé, 
když se otevřou dvířka chladničky.

PRO KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ
Chladnička je místo, které se v domácnosti využívá nejvíce. Slouží 
ke skladování a uchovávání potravin. Naším cílem je poskytnout 
vám chladničku se zaměřením na funkčnost a prostornost s výš-
kově nastavitelnými skleněnými poličkami, které umožňují výbor-
nou viditelnost do všech koutů chladničky.. 

TEST ŽIVOTNOSTI
Chladničky Indesit jsou navržené pro každodenní používání s maximální životností a spolehlivostí. Závěsy dveří jsou podrobené 
zátěžovým testům, při kterých se simuluje otevírání dveří chladničky a mrazničky (100 000 a 30 000 otevření). Každá polička má 
nosnost až 20 kg bez rizika deformace.

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA
Poličky a zásuvky v chladničce a ve dvířkách jsou snadno vyjímatelné a dají se tedy snadno umývat. Zásuvka na zeleninu a ovoce  
a přihrádky ve dvířkách jsou vyrobené z transparentních materiálů a  jednoho kusu pro snadné čištění. Antibakteriální vnitřní povrch 
chladničky zabezpečuje její hygienickou čistotu.

LessFrost
MÉNĚ NÁMRAZY,  
VÍCE PROSTORU
Technologie LessFrost minimalizuje vznik námrazy na 
stěnách mrazničky. Mrazící rošty jsou nahrazené skleně-
nými poličkami, které jsou vyjímatelné a umožňují vytvořit 
ještě více místa v mrazničce.

40% VÍCE PROSTORU  
A VĚTŠÍ FLEXIBILITA
Díky malé námraze jsou vnitřní prostory dvakrát tak velké, 
než byly u předchozích modelů. Čistá kapacita mrazničky  
je o 40 % větší. Tři různé velikosti zásuvek vám umožní  
flexibilně využívat dostupný prostor. Navíc, po vyjmutí 
zásuvek, můžete získat další prostor pro uložení velkých 
balení potravin.
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TROUBY A MIKROVLNNÉ TROUBY

DOPORUČENÉ KOMBINACE

MWI 5213 IX

MWI 6211

IFW 5844 JH IX IFW 5834 IX IFW 5230 IX

IFW 6841 JH IX IFW 6844 C IX IFW 6544 IX IFW 6834 IX
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SPOTŘEBIČE
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¿  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

¿  3 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

¿  8 programů
¿  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: 2 rošty, 1 mělký plech

Obj. kód: F102920

Obj. kód: F102921

Obj. kód: F102913

       

     

     

     

     

     

 

IFW 5844 JH IX
Samostatná horkovzdušná trouba  
s kruhovým topným tělesem

IFW 5834 IX 
Samostatná horkovzdušná trouba  
s kruhovým topným tělesem

TROUBY A MIKROVLNNÉ TROUBY

IFW 5230 IX 
Samostatná statická trouba

5990 
Kč

6990 
Kč

4990 
Kč
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¿  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

¿  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

¿  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

Obj. kód: F102779 Obj. kód: F102834

Obj. kód: F102888

       

     

     

    

       

    

       

       

 

IFW 6841 JH IX
Samostatná horkovzdušná trouba  
s kruhovým topným tělesem

IFW 6844 C IX
Samostatná horkovzdušná trouba  
s kruhovým topným tělesem

IFW 6544 IX
Samostatná horkovzdušná  trouba s ventilátorem

5990 
Kč

4990 
Kč

6490 
Kč
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¿  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

¿  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

¿  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

Obj. kód: F102743

Obj. kód: F102744 Obj. kód: F102781

Obj. kód: F102889

       

       

 

       

       

 

       

 

       

       

 

IFW 6834 IX
Samostatná horkovzdušná trouba  
s kruhovým topným tělesem

IFW 6834 BL
Samostatná horkovzdušná trouba  
s kruhovým topným tělesem

IFW 6230 IX
Samostatná statická trouba

IFW 6834 WH
Samostatná horkovzdušná trouba  
s kruhovým topným tělesem

TROUBY A MIKROVLNNÉ TROUBY

4990 
Kč

3990 
Kč

4990 
Kč

4990 
Kč
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¿  Jet Start, Rozmrazování, Gril
¿  Ovládání pomocí tlačítek
¿  Oranžový grafický displej
¿  Vnitřní objem 22 litrů
¿  Výkon mikrovln/grilu: 750/700 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

¿  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

¿  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

Obj. kód: F102696

Obj. kód: F102857

Obj. kód: F102699

       

     

   

MWI 5213 IX 
Multifunkční mikrovlnná trouba s grilem

MWI 122.2 X
Multifunkční mikrovlnná trouba s grilem

MWI 6211 IX
Multifunkční mikrovlnná trouba

4990 
Kč

6990 
Kč

3690 
Kč
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Obj. kód: F093341 Obj. kód: F093383

Obj. kód: F093314

         

   

VIS 640 C
Indukční sklokeramická varná deska

VIA 640.1 C
Indukční sklokeramická varná deska

VIA 630 XS C
Indukční sklokeramická varná deska

VARNÉ DESKY

¿  4 varné plotny
¿  Booster pro každou plotnu
¿  Dotykové ovládání vpředu + slider
¿  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.

¿  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.

¿  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.

6990 
Kč

7990 
Kč

6990 
Kč
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Obj. kód: F104269Obj. kód: F104300

      

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 ~

4990 
Kč

3990 
Kč
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VARNÉ DESKY

Obj. kód: F100635

Obj. kód: F100649 Obj. kód: F101205

 

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

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

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

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

Obj. kód: F100632

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

¿  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

¿  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

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

5490 
Kč

3290 
Kč

4990 
Kč

3990 
Kč
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Obj. kód: F102202

Obj. kód: F100517

Obj. kód: F100512

PAA 642 /I(BK) EE
Plynová varná deska s kovovým povrchem

PAAI 642 /IX/I
Plynová varná deska s kovovým povrchem

PAA 642 /I(WH) EE
Plynová varná deska s kovovým povrchem

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

¿  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): 33 x 580 x 510 mm
¿  Rozměry pro vestavbu (š x h): 560 x 475 mm

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

2990 
Kč

2990 
Kč

2990 
Kč



30

ODSAVAČE PAR

Obj. kód: F095061 Obj. kód: F095059 

Obj. kód: F088214

IHPC 6.5 AM X
Komínový odsavač par

IHM 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
¿  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
¿  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)

¿  1 motor, 3 stupně výkonu odsávání
¿  Příkon: 140 W
¿  Hlučnost od 53 dB
¿  Kapacita odsávání od 288 m3/h
¿  Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
¿  Provedení: nerez
¿  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)

3990 
Kč

4490 
Kč

2490 
Kč

C

E

D
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Obj. kód: F103813 Obj. kód: F103828

Obj. kód: F103862 Obj. kód: F103820

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
¿  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
¿  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
¿  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
¿  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

1490 
Kč

1390 
Kč

1790 
Kč

1690 
Kč

E

E

E

E
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Obj. kód: F083255 

       

       

 14   9L  

       

       

 14   9L  

       

13   11L  

DIFP 28T9 A EU
Myčka nádobí – šířka 60 cm

MYČKY NÁDOBÍ

DIF 14B1 A EU
Myčka nádobí – šířka 60 cm

Obj. kód: F084314

¿  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

¿  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

Obj. kód: F105233

BabyCare

7490 
Kč

9490 
Kč

9490 
Kč
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  9L  

       

       

  9L  

       

       

10L  

       

      10L  

DISR 57M94 CA EU
Myčka nádobí – šířka 45 cm

DISR 16M19 A EU
Myčka nádobí – šířka 45 cm

DISR 57M19 CA EU 
Myčka nádobí – šířka 45 cm

DISR 57H96 Z
Myčka nádobí  
– šířka 45 cm

Obj. kód: F086770

Obj. kód: F105530

Obj. kód: F086771

Obj. kód: F086839

¿  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

¿  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

¿  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

¿  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

BabyCare

7490 
Kč

9990 
Kč

9490 
Kč

6490 
Kč
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Obj. kód: F093237 Obj. kód: F093230

Obj. kód: F093856 Obj. kód: F093855

   

   

CHLADNIČKY
B 18 A2 D/I

Kombinovaná 
chladnička

B 18 A1 D/I 
Kombinovaná 

chladnička

INSZ 3032 V
Jednodvéřová 

chladnička  
s výparníkem

INS 3022 V
Jednodvéřová  

monoklimatická 
chladnička

¿  Mechanické ovládání
¿  Technologie LessFrost – méně časné odmrazování
¿  Využitelný objem chlad/mraz: 195/80 l
¿  Spotřeba energie za rok: 235 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

¿  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: 260/30 l
¿  Spotřeba energie za rok: 279 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: 310 l
¿  Spotřeba energie za rok: 146 kWh
¿  Hlučnost: 37 dB
¿  Klimatická třída: SN-T
¿  Rozměry (v x š x h): 1770 x 540 x 545 mm
¿  Uchycení dekorativních dveří pomocí kolejniček

12990 
Kč

12990 
Kč

13990 
Kč

13990 
Kč
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TECHNICKÉ NÁKRESY
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TECHNICKÉ NÁKRESY

MWI 5213
MWI 6211

MWI 122.2

539

560 min

600

36
2

34
8 20

14

38
2

30
2

80

595
21

299

300 min

1,40

595

388

323,5

463

380+2

min.18

min.
560 +2

600

20

min.
340

560

48
0

580

51
0

38
   

 1
3

580

11
38

50
0

48
0

560

VIS 640
VIA 640.1
VIA 630

THP 641
THP 642

PAA 642



37

580

51
0

49
0

560

4

min. 6,5

42

44

PR 642RI 161 
RI 261

197

598

260,7

400

200

200

26

197

556

filt: min 700
max 870

recirc: min 590
max 765

197

598

260,7

400

200

200

26

197

556

filt: min 700
max 870

recirc: min 590
max 765

IHPC 6.5IHPC 6.4 AM



38

598 280

180

460

40

13

0 -155
20 - 45

ø 120

499

510

133410

85
98

371

63

29
195 37

86
Ø125

599

510

133410

85
98

371

63

29
195 37

86
Ø125

H 461

ISLK 56

ISLK 66

TECHNICKÉ NÁKRESY



82
0-

90
0

12
1

m
in

 8
20

min 450

448

85

47

560
min

65
3-

72
0

93
-1

73

555

16
5-

24
5

82
0-

90
0

12
1

m
in

 8
20

min 600

598

85

47

560
min

65
3-

72
0

93
-1

73

555

16
5-

24
5

17
76

 
 0 +1
0

-
 

17
70

 

57
 

97
0 

34
 

63
0 

70
3,

5 

75
 

540

min.50mm

560 0
+10
-

 

min.550recommended560

min.200cm

545

18
 

17
70

 

4 

57
 

17
76

 
 0

+1
0

+
 

17
71

 

57
 

16
77  

34
 

540

min.50mm

560 0
+10
+

 

min.550

min.200cm

545

18
 

17
71

 

5 

57
 

DIFP 28T9
DIF 14B1
DISP 8T94

DISR 57M94
DISR 57M19
DISR 16M19
DISR 57H96

INSZ 3032
INS 3022

B 18



Indesit Company Česká, s.r.o.
Radlická 3201/14

150 00 Praha 5 – Česká republika

Infolinka: 840 111 313
www.indesit-aria.cz

    www.facebook.com/IndesitCZ

Ceny zde uvedené jsou včetně DPH a recyklačního příspěvku. Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění.  
Nabídka modelů se řídí ceníkem platným pro dané období. O aktuální nabídce se informujte u svého prodejce.


