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Image
VIB / device
designation

Brief description Price / EAN code

CI36BP01
noFrost, Side by
Side, zabudovateľná
chladnička
zabudovateľná
kombinácia
chladnička/
mraznička, (hore
dvojdverová)

CoolModul prémiová séria chladničky s mrazničkou, s French door
design, CoolBox a automatickým výrobníkom ľadu, ponúka sviežosť
a komfort.

• Integrovaný výrobník ľadu vyrobí dostatok kociek ľadu kedykoľvek

budete chcieť.

• CoolBox s jednoduchou manipuláciou s teleskopickým výsuvom,

zachová mäso a ryby 2x dlhšie čerstvé

• 2x crisperBox s jednoduchou manipuláciou s teleskopickým výsuvom,

zachová potraviny dlhšie čerstvé.

• Elektronická regulácia teploty: jednoduché a presné nastavenie

požadovanej teploty.

• airFreshFilter - aktívne redukuje zápach vo vnútri chladničky.

• Prémiová séria chladničiek CoolModul vám poskytuje viac možností a

voľnosti pri plánovaní vašej kuchyne.

4 399,00 €

'!2E20AD-fgghfg!
KI28FP70
zabudovateľný
chladiaci automat,
vitaFresh
ploché pánty
coolConcept

iQ700 chladiaci automat coolConcept Premium s technológiou
vitaFresh, ktorá uchová potraviny až 3x dlhšie čerstvé. Naviac s
flexibilnou priehradkou easyLift a v energeticky úspornej triede A++.

• Všetky potraviny vydržia až 3x dlhšie čerstvé vďaka zóne vitaFresh -

"suchá" a "orosená" s teplotou 0°C.

• Priehradky s teleskopickým výsuvom sa jednoducho plnia a ponúkajú

lepší prehľad skladovaných potravín.

• Výšku odkladacej plochy z bezpečnostného skla easyLift je možné

jednoducho a komfortne nastaviť, aj keď je plne naložená.

• Chladiace prístroje v triede A++ pracujú veľmi efektívne.

• ****mraziaci priestor - ideálne podmienky pre mrazené potraviny pri

teplotách -18°a nižších.

• Systém softClose Door: dvere sa automaticky jemne dovierajú ak je

uhol otvorenia menší ako 20°.

• LED osvetlenie rovnomerne osvetlí vnútorný priestor a pritom

neoslňuje.

1 359,00 €

'!2E20AD-ejbcdc!
KI87SSD30
coolEfficiency
zabudovateľná
kombinácia
chladnička/
mraznička
ploché pánty, systém
softClose (jemné
dovieranie dverí)
jednoduchá
inštalácia
iQ 500

iQ500 zabudovateľná kombinácia chladnička / mraznička s
technológiou lowFrost a priehradkou hydroFresh Box, ktorá uchová
ovocie a zeleninu až 2x dlhšie čerstvé.

• Priehradka hydroFresh s reguláciou vlhkosti uchová ovocie a zeleninu

až dvakrát dlhšie čerstvé.

• Menej námrazy a rýchlejšie odmrazovanie vďaka technológii lowFrost.

• Priehradka varioShelf je rozdelená na dve odkladacie plochy. Prednú

odkladaciu plochu je možné podľa potreby flexibilne umiestniť vedľa

alebo pod zadnú odkladaciu plochu.

• Výsuvná polička easyAccess Shelf pre jednoduché ukladanie a

vyberanie potravín. Umožní vám mať dokonalý prehľad o všetkom čo je

na nej uskladnené.

• Chladiace prístroje v triede A++ pracujú veľmi efektívne.

• Systém softClose Door: dvere sa automaticky jemne dovierajú ak je

uhol otvorenia menší ako 20°.

• Pomocou prehľadného ovládacieho panelu touchControl je možné

presne a jednoducho regulovať teplotu a aktivovať všetky funkcie

jednoducho iba jemným dotykom.

• Všetky boxy a sklenené odkladacie plochy v mraziacom priestore je

možné jednoducho vybrať, varioZone vám tak umožní usporiadať

priestor v mrazničke flexibilne podľa vašich predstáv.

1 099,00 €

'!2E20AD-gcieda!
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KI39FP70, noFrost
zabudovateľná
kombinácia
chladnička/
mraznička, vitaFresh
ploché pánty
coolConcept

iQ700 zabudovateľná kombinácia chladnička / mraznička
coolConcept premium s technológiou vitaFresh, ktorá uchová
potraviny až 3x dlhšie čerstvé. Naviac v úspornej energetickej triede
A++.

• Všetky potraviny vydržia až 3x dlhšie čerstvé vďaka zóne vitaFresh -

"suchá" a "orosená" s teplotou 0°C.

• Chladiace prístroje v triede A++ pracujú veľmi efektívne.

• Technológia noFrost zabraňuje tvorbe ľadu a námrazy. Nie je potrebné

už nikdy viac odmrazovať.

• Výšku odkladacej plochy z bezpečnostného skla easyLift je možné

jednoducho a komfortne nastaviť, aj keď je plne naložená.

• Priehradka vo dverách easyLift - je možné ju plynule výškovo nastaviť aj

keď je úplne plná.

• Systém softClose Door: dvere sa automaticky jemne dovierajú ak je

uhol otvorenia menší ako 20°.

• Pomocou prehľadného ovládacieho panelu touchControl je možné

presne a jednoducho regulovať teplotu a aktivovať všetky funkcie

jednoducho iba jemným dotykom.

• Priehradka bigBox ponúka extra veľký priestor pre efektívne

uskladnenie zvlášť objemných potravín.

1 655,00 €

'!2E20AD-ejbfeg!
Rúra na pečenie
HB835GPS1 antikoro

Zabudovateľná rúra s inteligentnými senzormi pre dosiahnutie
najlepších výsledkov.

• 4D horúci vzduch: flexibilná možnosť výberu akejkoľvek úrovne na

pečenie.

• TFT displej: výborná čitateľnosť z akéhokoľvek uhlu.

• roastingSensor Plus: jednoducho spoľahlivé pečenie.

• ecoClean Plus: čistenie rúry bez námahy vďaka špeciálnemu materiálu

povrchu stien rúry.

• Trieda spotreby energie A: pre úsporné varenie a pečenie.

1 029,00 €

'!2E20AD-gidhdg!
Rúra na pečenie
HB875G8S1 antikoro

Zabudovateľná rúra s inteligentnými senzormi pre dosiahnutie
najlepších výsledkov.

• 4D horúci vzduch: flexibilná možnosť výberu akejkoľvek úrovne na

pečenie.

• TFT displej: výborná čitateľnosť z akéhokoľvek uhlu.

• roastingSensor Plus: jednoducho spoľahlivé pečenie.

• acticeClean: automatický systém samočistenia rúry pre čistenie bez

námahy.

• Trieda spotreby energie A: pre úsporné varenie a pečenie.

1 099,00 €

'!2E20AD-gidhed!
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EH685DV19E
design - metalSlider
indukčný
sklokeramický varný
panel s ovládaním,
60 cm

Moderný indukčný varný panel so zónou flexIndukcia - pre viac
flexibility pri varení.

• Inovatívna indukčná technológia robí varenie rýchlejšie, čistejšie a

bezpečnejšie.

• Extra veľká zábava pri varení vďaka extra veľkej ploche na varenie, na

zónu flexIndukcia je možné umiestniť riad ľubovoľne.

• Flexibilné varenie bez predurčených varných zón vďaka inovatívnym

varným zónam flexIndukcia.

• Kratší čas uvedenia do varu s až o 50% väčším výkonom vďaka funkcii

poverBoost.

1 285,00 €

'!2E20AD-gcdefj!
EH875KU12E
fazeta po stranách
indukčný
sklokeramický varný
panel s ovládaním,
80 cm

Celoplošný indukčný varná panel - nová voľnosť pri varení.

• Inovatívna indukčná technológia robí varenie rýchlejšie, čistejšie a

bezpečnejšie.

• Nezávisle na veľkosti a tvare je možné vďaka celoplošnej indukcii

umiestniť panvice a hrnce úplne ľubovoľne na varný panel.

• Farebný TFT dotykový displej optimálne ukazuje pozíciu, veľkosť a tvar

hrncov a je nožné ju intuitívne ovládať.

• Automatické rozpoznanie pozície, veľkosti a tvaru riadu vďaka

mikromodulovej technológii.

• Kratší čas uvedenia do varu s až o 50% väčším výkonom vďaka funkcii

poverBoost.

3 299,00 €

'!2E20AD-hdegbc!
EH885DN19E
design - metalSlider
indukčný
sklokeramický varný
panel s ovládaním,
80 cm

Moderný indukčný varný panel so zónou flexIndukcia - pre viac
flexibility pri varení.

• Inovatívna indukčná technológia robí varenie rýchlejšie, čistejšie a

bezpečnejšie.

• Extra veľká zábava pri varení vďaka extra veľkej ploche na varenie, na

zónu flexIndukcia je možné umiestniť riad ľubovoľne.

• Flexibilné varenie na inovatívnej varnej zóne flexIndukcia a 2 klasických

varných zónach.

• Kratší čas uvedenia do varu s až o 50% väčším výkonom vďaka funkcii

poverBoost.

1 395,00 €

'!2E20AD-gcdebb!
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EX607LYC1E
inštalácia do roviny
studioLine
indukčný
sklokeramický varný
panel s ovládaním,
60 cm

Indukčný varný panel s inovatívnymi funkciami pre väčšiu flexibilitu
pri varení.

• Pečúci senzor fryingSensor: automaticky udržuje požadovanú teplotu

panvice po zahriatí, aby sa zabránilo pripáleniu.

• Dotykové ovládanie dual lightSlider umožňuje jednoduché a intuitívne

ovládanie varného panelu.

• Funkcia powerMove Plus umožňuje intuitívne ovládanie stupňov

výkonu iba pohybom hrnca - tri teplotné zóny.

• Zóna flexInduction Plus umožňuje flexibilné rozšírenie varnej plochy a

používať hrnce a panvice s priemerom až 30cm.

1 215,00 €

'!2E20AD-gjhgad!
EX677LYC1E
studioLine
indukčný
sklokeramický varný
panel s ovládaním,
60 cm

Indukčný varný panel s inovatívnymi funkciami pre väčšiu flexibilitu
pri varení.

• Pečúci senzor fryingSensor: automaticky udržuje požadovanú teplotu

panvice po zahriatí, aby sa zabránilo pripáleniu.

• Dotykové ovládanie dual lightSlider umožňuje jednoduché a intuitívne

ovládanie varného panelu.

• Funkcia powerMove Plus umožňuje intuitívne ovládanie stupňov

výkonu iba pohybom hrnca - tri teplotné zóny.

• Zóna flexInduction Plus umožňuje flexibilné rozšírenie varnej plochy a

používať hrnce a panvice s priemerom až 30cm.

1 175,00 €

'!2E20AD-hbfcie!
EX807LYC1E
inštalácia do roviny
studioLine
indukčný
sklokeramický varný
panel s ovládaním,
80 cm

Indukčný varný panel s inovatívnymi funkciami pre väčšiu flexibilitu
pri varení.

• Pečúci senzor fryingSensor: automaticky udržuje požadovanú teplotu

panvice po zahriatí, aby sa zabránilo pripáleniu.

• Dotykové ovládanie dual lightSlider umožňuje jednoduché a intuitívne

ovládanie varného panelu.

• Funkcia powerMove Plus umožňuje intuitívne ovládanie stupňov

výkonu iba pohybom hrnca - tri teplotné zóny.

• Zóna flexInduction Plus umožňuje flexibilné rozšírenie varnej plochy a

používať hrnce a panvice s priemerom až 30cm.

1 285,00 €

'!2E20AD-gjicci!
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EX877LYC1E
fazetový design -
studioLine
indukčný
sklokeramický varný
panel s ovládaním,
80 cm

Indukčný varný panel s inovatívnymi funkciami pre väčšiu flexibilitu
pri varení.

• Pečúci senzor fryingSensor: automaticky udržuje požadovanú teplotu

panvice po zahriatí, aby sa zabránilo pripáleniu.

• Dotykové ovládanie dual lightSlider umožňuje jednoduché a intuitívne

ovládanie varného panelu.

• Funkcia powerMove Plus umožňuje intuitívne ovládanie stupňov

výkonu iba pohybom hrnca - tri teplotné zóny.

• Zóna flexInduction Plus umožňuje flexibilné rozšírenie varnej plochy a

používať hrnce a panvice s priemerom až 30cm.

1 249,00 €

'!2E20AD-hbhadf!
EX907LXC1E
inštalácia do roviny
studioLine
indukčný
sklokeramický varný
panel s ovládaním,
90 cm

Indukčný varný panel s inovatívnymi funkciami pre väčšiu flexibilitu
pri varení.

• Dotykové ovládanie dual lightSlider umožňuje jednoduché a intuitívne

ovládanie varného panelu.

• Funkcia powerMove Plus umožňuje intuitívne ovládanie stupňov

výkonu iba pohybom hrnca - tri teplotné zóny.

• Pečúci senzor fryingSensor: automaticky udržuje požadovanú teplotu

panvice po zahriatí, aby sa zabránilo pripáleniu.

1 945,00 €

'!2E20AD-gjicfj!
LC91BA572
komínový odsávač
pár
Box design
šírka: 90 cm

Komínový odsávač pár pre perfektné umiestnenie na stenu do
kuchyne.

• Výkon odvetrania až 690 m3/h sa postará o čerstvý vzduch pri varení.

• Energeticky úsporné LED-osvetlenie sa postará o jasný prehľad pri

varení.

• Intenzívny stupeň pre krátkodobé použitie pri silných výparoch

s automatickým spätným nastavením po automatické vrátenie

nastavenia

• Veľmi tichý vďaka iba 52 dB.

799,00 €

'!2E20AD-ghfggd!
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LF91BA572
ostrovčekový
odsávač pár
Box design
šírka: 90 cm

Ostrovčekový odsávač pár sa perfektne hodí nad všetky varné
ostrovy, montáž na strop.

• Výkon odvetrania až 710 m3/h sa postará o čerstvý vzduch pri varení.

• Energeticky úsporné LED-osvetlenie sa postará o jasný prehľad pri

varení.

• Intenzívny stupeň pre krátkodobé použitie pri silných výparoch

s automatickým spätným nastavením po automatické vrátenie

nastavenia

• Veľmi tichý vďaka iba 49 dB.

1 395,00 €

'!2E20AD-ghfgha!
LD97AA670
Downdraft - spodný
odťah
90 cm

Elegantný a decentný downdraft - spodný odťah za varným panelom
je možné ľahko riešiť na odťah von v prípade potreby.

• Výkon odvetrania až 710 m3/h sa postará o čerstvý vzduch pri varení.

• Energeticky úsporné LED-osvetlenie sa postará o jasný prehľad pri

varení.

• Intenzívny stupeň pre krátkodobé použitie pri silných výparoch

s automatickým spätným nastavením po intenzívny stupeň s

automatickým spätným nastavením, 5 alebo 10 min.

2 019,00 €

'!2E20AD-gcifjb!
LF159RF50
Stropný odsávač pár
šírka: 120 cm

Priestor šetriaci stropný odsávač pár pre perfektné zabudovanie do
stropu.

• Výkon odvetrania až 750 m3/h sa postará o čerstvý vzduch pri varení.

• Energeticky úsporné LED-osvetlenie sa postará o jasný prehľad pri

varení.

• Intenzívny stupeň pre krátkodobé použitie pri silných výparoch s

automatickým spätným nastavením po 4 min.

• Veľmi tichý vďaka iba 43 dB.

2 335,00 €

'!2E20AD-giacfe!
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LF959RB51
Stropný odsávač pár
šírka: 90 cm

Ostrovčekový odsávač pár sa perfektne hodí nad všetky varné
ostrovy, montáž na strop.

• Výkon odvetrania až 780 m3/h sa postará o čerstvý vzduch pri varení.

• Intenzívny stupeň pre krátkodobé použitie pri silných výparoch s

automatickým spätným nastavením po automatické vrátenie nastvenia

• Veľmi tichý vďaka iba 50 dB.

1 449,00 €

'!2E20AD-giiabe!
LF959RF50
Stropný odsávač pár
šírka: 60 cm

Priestor šetriaci stropný odsávač pár pre perfektné zabudovanie do
stropu.

• Výkon odvetrania až 680 m3/h sa postará o čerstvý vzduch pri varení.

• Energeticky úsporné LED-osvetlenie sa postará o jasný prehľad pri

varení.

• Intenzívny stupeň pre krátkodobé použitie pri silných výparoch s

automatickým spätným nastavením po 4 min.

• Veľmi tichý vďaka iba 43 dB.

1 945,00 €

'!2E20AD-giacgb!
SN68M156EU
»StudioLine«
speedMatic
umývačka riadu 60
cm
plne zabudovateľný
spotrebič so
systémom otvárania
dverí Door
openAssist

Umývačka riadu speedMatic s programom turboSpeed 20min
pre extrémne rýchle umývanie, s triedou spotreby energie A++ a
openAssist pre moderné a komfortné otváranie.

• S programom turboSpeed 20min zvládnete umývanie riadu za

rekordných 20 minút.

• Veľmi úsporná umývačka riadu v triede spotreby energie A++.

• Exemplárne využitie vody - iba 6,5 l na jeden umývací cyklus.

• Systém košov varioFlex Pro s novou priehradkou pre hrnčeky,

optimalizované koše s farebne odlíšenými uchopovacími časťami pre

pohodlné ukladanie riadu.

• Moderné pohodlné otváranie dverí a optimálna integrácia do kuchyne

bez madiel so systémom otvárania dverí openAssist.

989,00 €

'!2E20AD-gjchcb!
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SN878D01PE
»StudioLine«
642A.EU umývačka
riadu 60 cm
plne zabudovateľný
spotrebič so
systémom otvárania
dverí Door
openAssist

Umývačka riadu speedMatic s programom varioSpeed Plus,
ktorý skráti čas umývania a váš riad umyje iba za tretinu času, v
energetickej triede A++ a so systémom openAssist pre optimálne
zabudovanie do bezmadlových kuchýň.

• S programom varioSpeed Plus je umývanie a sušenie riadu až o 66%

kratšie pri zachovaní žiarivých výsledkov.

• Veľmi úsporná umývačka riadu v triede spotreby energie A++.

• Systém košov varioFlex Pro s novou priehradkou pre hrnčeky,

optimalizované koše s farebne odlíšenými uchopovacími časťami pre

pohodlné ukladanie riadu.

• Moderné pohodlné otváranie dverí a optimálna integrácia do kuchyne

bez madiel so systémom otvárania dverí openAssist.

• emotionLight pre osvetlenie vnútorného priesoru umývačky riadu.

1 029,00 €

'!2E20AD-giejgc!
SN878D03PE
»StudioLine«
642A.EU umývačka
riadu 60 cm
plne zabudovateľný
spotrebič so
systémom otvárania
dverí Door
openAssist

Umývačka riadu speedMatic s programom varioSpeed Plus: až o 66%
kratší čas umývania, trieda spotreby energie A+++ vďaka technológii
Zeolith a systém openAssist pre obzvlášť pohodlné otváranie dverí.

• S programom varioSpeed Plus je umývanie a sušenie riadu až o 66%

kratšie pri zachovaní žiarivých výsledkov.

• Trieda spotreby energie A+++: účinné a veľmi úsporné umývanie riadu.

• Systém košov varioFlex Pro s hladkým teleskopickým výsuvom pre

maximálne pohodlné vkladanie riadu a optimálnu flexibilitu.

• Moderné pohodlné otváranie dverí a optimálna integrácia do kuchyne

bez madiel so systémom otvárania dverí openAssist.

• emotionLight pre osvetlenie vnútorného priesoru umývačky riadu.

1 285,00 €

'!2E20AD-gifaag!
SX68M156EU
»StudioLine«
speedMatic
veľkokapacitná
umývačka riadu, 60
cm
plne zabudovateľný
spotrebič so
systémom otvárania
dverí Door
openAssist

Veľkokapacitná 86,5 cm vysoká umývačka riadu speedMatic pre
extrémne rýchle umývanie s programom turboSpeed 20min, v
energetickej triede spotreby A++ a so systémom openAssist pre
pohodlné otváranie dverí.

• S programom turboSpeed 20min zvládnete umývanie riadu za

rekordných 20 minút.

• Veľmi úsporná umývačka riadu v triede spotreby energie A++.

• Exemplárne využitie vody - iba 6,5 l na jeden umývací cyklus.

• Systém košov varioFlex Pro s novou priehradkou pre hrnčeky,

optimalizované koše s farebne odlíšenými uchopovacími časťami pre

pohodlné ukladanie riadu.

• Moderné pohodlné otváranie dverí a optimálna integrácia do kuchyne

bez madiel so systémom otvárania dverí openAssist.

1 029,00 €

'!2E20AD-gjchdi!
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SX878D01PE
»StudioLine«
642A.EU
veľkokapacitná
umývačka riadu, 60
cm
plne zabudovateľný
spotrebič so
systémom otvárania
dverí Door
openAssist

Veľkokapacitná 86.5 cm vysoká umývačka riadu speedMatic s
programom varioSpeed Plus, s triedou spotreby energie A++ a so
systémom openAssist pre veľmi pohodlné otváranie dverí.

• S programom varioSpeed Plus je umývanie a sušenie riadu až o 66%

kratšie pri zachovaní žiarivých výsledkov.

• Veľmi úsporná umývačka riadu v triede spotreby energie A++.

• Systém košov varioFlex Pro s novou priehradkou pre hrnčeky,

optimalizované koše s farebne odlíšenými uchopovacími časťami pre

pohodlné ukladanie riadu.

• Moderné pohodlné otváranie dverí a optimálna integrácia do kuchyne

bez madiel so systémom otvárania dverí openAssist.

• emotionLight pre osvetlenie vnútorného priesoru umývačky riadu.

1 055,00 €

'!2E20AD-giejhj!
SX878D03PE
»StudioLine«
642A.EU
veľkokapacitná
umývačka riadu, 60
cm
plne zabudovateľný
spotrebič so
systémom otvárania
dverí Door
openAssist

Veľkokapacitná 86,5cm vysoká umývačka riadu speedMatic s
programom varioSpeed Plus, v triede spotreby energie A+++ vďaka
technológii Zeolith a so systémom openAssist pre zvlášť pohodlné
otváranie dverí.

• S programom varioSpeed Plus je umývanie a sušenie riadu až o 66%

kratšie pri zachovaní žiarivých výsledkov.

• Trieda spotreby energie A+++: účinné a veľmi úsporné umývanie riadu.

• Systém košov varioFlex Pro s hladkým teleskopickým výsuvom pre

maximálne pohodlné vkladanie riadu a optimálnu flexibilitu.

• Moderné pohodlné otváranie dverí a optimálna integrácia do kuchyne

bez madiel so systémom otvárania dverí openAssist.

• emotionLight pre osvetlenie vnútorného priesoru umývačky riadu.

1 319,00 €

'!2E20AD-gibbcb!
SX878D04PE
»StudioLine«
642A.EU
veľkokapacitná
umývačka riadu, 60
cm
plne zabudovateľný
spotrebič varioPánty
a so systémom
otvárania dverí Door
openAssist

Veľkokapacitná 86,5cm vysoká umývačka riadu speedMatic – s
programom varioSpeed Plus, s triedou spotreby energie A+++ vďaka
technológii Zeolith, so systémom openAssist a varioPántom pre
maximálne flexibilnú inštaláciu.

• S programom varioSpeed Plus je umývanie a sušenie riadu až o 66%

kratšie pri zachovaní žiarivých výsledkov.

• Trieda spotreby energie A+++: účinné a veľmi úsporné umývanie riadu.

• Systém košov varioFlex Pro s novou priehradkou pre hrnčeky,

optimalizované koše s farebne odlíšenými uchopovacími časťami pre

pohodlné ukladanie riadu.

• Moderné pohodlné otváranie dverí a optimálna integrácia do kuchyne

bez madiel so systémom otvárania dverí openAssist.

• emotionLight pre osvetlenie vnútorného priesoru umývačky riadu.

1 215,00 €

'!2E20AD-gibbdi!


