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ZÍSKAJTE DARČEK
PODĽA SVOJHO
GUSTA
Letáková ponuka platí vo vybraných kuchynských štúdiách
od 15. 7. 2020 do vydania novej ponuky.

PRO

SENSE

S kuchynskými spotrebičmi radu
PRO dokážete pri varení plne
rozvinúť svoj skutočný potenciál
a kulinársku fantáziu a pripraviť
si pokrmy na úrovni šéfkuchárov.
Objavíte inovatívne technológie,
ktoré vám budú skvele asistovať pri
príprave vynikajúcich jedál a vnesú
do vášho varenia vášeň a skutočnú
profesionalitu. Skvele sa hodia pre
všetkých, ktorí ocenia technologicky
vyspelé výrobky a pri varení milujú
experimentovanie. Kulinársky
zážitok očarí vás i vašich priateľov.

Rad SENSE obsahuje zabudovateľné
spotrebiče, ktoré vám dodajú to správne
kulinárske sebavedomie. Spoľahnite sa na
inteligentné technológie a vyskúšajte nové
recepty a postupy. Spotrebiče radu SENSE
sa stanú vašimi asistentmi, na ktorých sa
dá v každej situácii spoľahnúť. Ak v kuchyni
oceníte dôveryhodných pomocníkov, sú pre
vás ideálne. Vďaka nim dokážete vytvoriť aj
pokrmy, na ktoré by ste si sami možno netrúfli.

Pri parných rúrach radu PRO
odporúčame modely
s novou funkciou Steamify®
S funkciou Steamify® je príprava skvelých jedál ľahšia
než kedykoľvek predtým. Stačí zadať teplotu pečenia
ako obyčajne a rúra automaticky upraví nastavenia,
aby para doviedla vaše pokrmy k dokonalosti.

Pripravujte vždy
vynikajúce pokrmy
bez zaváhania
Indukčný varný panel radu SENSE
sa stane vaším každodenným
asistentom. Každý je totiž vybavený

Žiarivo čistý riad

inovatívnymi senzormi.

Pri zabudovateľných umývačkách radu PRO oceníte
satelitné rameno.

Na varnom paneli SenseBoil®
vám napríklad nič nevykypí. Na
paneli SenseFry® sa vám pri
smažení nikdy neprehreje olej.
A s panelom SensePro® si môžete
trúfnuť bez obáv aj na recepty
pripravované metódou sous-vide.

Naše inteligentné satelitné rameno a systém piatich sprchovacích
rovín sú zárukou vynikajúcich výsledkov. Na rozdiel od
tradičných sprchovacích ramien sa satelitné rameno
pohybuje rôznymi spôsobmi, aby voda prenikla aj medzi
nahusto naukladaný riad a dôkladne ho umyla.

To najlepšie z radu FLEX

FLEX
Vybavte svoju domácnosť spotrebičmi
radu FLEX. Ich prioritou je úspora
času a maximálne využitie priestoru
na varenie. Intuitívne zabudovateľné
spotrebiče radu FLEX vám poskytnú
maximálnu všestrannosť pri varení
a umožnia vám čo najefektívnejšie
využívať priestor a čas, ktorý máte
k dispozícii. Rad FLEX je ideálnou
voľbou pre časovo vyťažených
užívateľov kladúcich dôraz na
moderný dizajn a vysokú kvalitu
vyhotovenia. S týmito spotrebičmi
uvaríte chutné pokrmy pre seba
a svoju rodinu ľahko a rýchlo.

Ovládanie QuickSelect
S umývačkou QuickSelect nemusíte
hádať a tipovať ideálny umývací
program. Stačí dotyk a môžete ísť.
Predstavujeme úplne nový spôsob
starostlivosti o riad. Pomocou
posuvného ovládača jednoducho
nastavíte trvanie cyklu. To je všetko.
Umývačka sa postará o všetko ostatné.

Sloboda a flexibilita
pri varení
Štyri samostatné segmenty varného
panela sa môžu vďaka funkcii FlexiBridge
spojiť do rôzne veľkých celkov a vytvoriť
takú veľkú varnú plochu, aká je práve
potrebná. Spojením všetkých segmentov
vznikne jedna z najväčších varných
plôch s výnimočne rovnomerným
rozložením tepla, ktorá je ideálna
pre nadštandardne veľké hrnce.

Sous-Vide
50 °C

Dusenie
70 °C

Pošírovanie
80 °C

Pomalé varenie/Varenie
90 - 100 °C

Smaženie
140 - 230 °C

Teplotná sonda
900 SensePro®
Senzor vysmážania
800 a 700
SenseFry®
Senzor varu
600 SenseBoil®

Teplotná sonda
zabudovateľných
rúr radu SENSE
S teplotnou sondou už nebude
žiadny pokrm vysušený alebo
nedopečený. Sonda zapichnutá
do stredu pripravovaného jedla
dá rúre pokyn, aby sa rúra vypla,
keď vnútorná teplota pokrmu
dosiahne požadovanú úroveň.

Prvá umývačka s unikátnym
mechanizmom ComfortLift®
Vďaka systému ComfortLift® je nakladanie
aj vykladanie riadu oveľa pohodlnejšie
a jednoduchšie. Netreba sa totiž zohýbať,
takže si nezaťažujete chrbát. Premeňte
starostlivosť o riad na komfortnejší
zážitok na vysokej úrovni.

E EC 67 3 0 0 L
PLNE INTEGROVATEĽNÁ UMÝVAČKA 60 CM

A+++
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800 SENSE COMFORTLIFT®

Šírka umývačky (cm): 60
Počet programov/ teplôt: 8/4
Spotreba vody (l): 11
Rozmery V x Š x H (mm):
818 x 596 x 575
Hlučnosť (dB(A)): 44

E EG 693 1 0 L
PLNE INTEGROVATEĽNÁ UMÝVAČKA 60 CM

Systém ComfortLift® umožňuje
jednoduchší prístup k riadu.
Pomocou jedinečného mechanizmu
zdvihnete dolný kôš k sebe
a výrazne si uľahčíte vkladanie
a vyberanie riadu.

Šírka umývačky (cm): 60
Počet programov/ teplôt: 8/4
Spotreba vody (l): 11
Rozmery V x Š x H (mm):
818 x 596 x 550
Hlučnosť (dB(A)): 42

905 eur

764 eur

649 eur

A+++
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600 PRO SATELLITECLEAN®

E E M4 8 32 0 L
PLNE INTEGROVATEĽNÁ UMÝVAČKA 60 CM

x5

Vďaka zásuvke na príbor je priestor
umývačky optimálne využitý.
Umývačka navyše pojme až 15
súprav riadu. Stropné sprchovacie
rameno dokonale umyje váš príbor.

Šírka umývačky (cm): 60
Počet programov/ teplôt: 8/3
Spotreba vody (l): 10,5
Rozmery V x Š x H (mm):
818 x 596 x 550
Hlučnosť (dB(A)): 44

634 eur

619 eur

539 eur

A++
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E E M4 8 21 0 L
PLNE INTEGROVATEĽNÁ UMÝVAČKA 60 CM

x5

Do zásuvky MaxiFlex sa zmestí
všetko. Neforemné naberačky
a ďalšie náčinie, dlhé nože aj bežný
príbor, všetko si pohodlne nájde
svoje miesto. Prispôsobiteľné priečky
navyše zabezpečujú mimoriadnu
flexibilitu.

Šírka umývačky (cm): 60
Počet programov/ teplôt: 6/4
Spotreba vody (l): 10,5
Rozmery V x Š x H (mm):
818 x 596 x 550
Hlučnosť (dB(A)): 44

Do zásuvky MaxiFlex sa zmestí
všetko. Neforemné naberačky
a ďalšie náčinie, dlhé nože aj bežný
príbor, všetko si pohodlne nájde
svoje miesto. Prispôsobiteľné priečky
navyše zabezpečujú mimoriadnu
flexibilitu.

A++
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Technológia AirDry využíva na
dokončenie sušenia prirodzené
prúdenie vzduchu. V poslednej fáze
programu otvorí dvierka na 10 cm
a nechá ich pootvorené,
kým si na ne nenájdete čas.

x5

Do zásuvky MaxiFlex sa zmestí
všetko. Neforemné naberačky
a ďalšie náčinie, dlhé nože aj bežný
príbor, všetko si pohodlne nájde
svoje miesto. Prispôsobiteľné priečky
navyše zabezpečujú mimoriadnu
flexibilitu.
Satelitné rameno umývačky pracuje
s dvojitou rotáciou, a preto prináša
lepšiu účinnosť a väčší akčný rádius.
Voda sa dostane na každé miesto
a dokonale umyje všetok vložený
riad.

Satelitné rameno umývačky pracuje
s dvojitou rotáciou, a preto prináša
lepšiu účinnosť a väčší akčný rádius.
Voda sa dostane na každé miesto
a dokonale umyje všetok vložený
riad.

540 eur

x5

700 FLEX MAXIFLEX

700 FLEX MAXIFLEX

459 eur

14

S ovládaním QuickSelect jednoducho
a rýchlo nastavíte trvanie cyklu.
Jedným dotykom a presne podľa
svojich potrieb.

728 eur

Šírka umývačky (cm): 60
Počet programov/ teplôt: 6/4
Spotreba vody (l): 10,5
Rozmery V x Š x H (mm):
818 x 596 x 550
Hlučnosť (dB(A)): 44

A+++

Satelitné rameno umývačky pracuje
s dvojitou rotáciou, a preto prináša
lepšiu účinnosť a väčší akčný rádius.
Voda sa dostane na každé miesto
a dokonale umyje všetok vložený
riad.

O svojej činnosti umývačka informuje
prostredníctvom funkcie Beam on
Floor – červeným svetelným bodom
na podlahe. A keď je hotová,
zmení farbu lúča na zelenú.

ZABUDOVATEĽNÁ UMÝVAČKA S PANELOM 60 CM

Vďaka zásuvke na príbor je priestor
umývačky optimálne využitý.
Umývačka navyše pojme až 15
súprav riadu. Stropné sprchovacie
rameno dokonale umyje váš príbor.

700 FLEX MAXIFLEX

Technológia AirDry využíva na
dokončenie sušenia prirodzené
prúdenie vzduchu. V poslednej fáze
programu otvorí dvierka na 10 cm
a nechá ich pootvorené,
kým si na ne nenájdete čas.

E S I 95 0 0 LOX

LED

2G

Technológia AirDry využíva na
dokončenie sušenia prirodzené
prúdenie vzduchu. V poslednej
fáze programu otvorí dvierka na
10 cm a nechá ich pootvorené,
kým si na ne nenájdete čas.

O krehké poháre sa postará
vybavenie SoftGrip a SoftSpikes®.
Príchytky SoftGrip pevne, ale šetrne
pridržiavajú poháre na víno za
stopku a mäkké hroty SoftSpikes®
podopierajú poháre zdola.

769 eur

Šírka umývačky (cm): 60
Počet programov/ teplôt: 8/4
Spotreba vody (l): 11
Rozmery V x Š x H (mm):
818 x 596 x 550
Hlučnosť (dB(A)): 44

AirDry

x5

S ovládaním QuickSelect jednoducho
a rýchlo nastavíte trvanie cyklu.
Jedným dotykom a presne podľa
svojich potrieb.

S ovládaním QuickSelect jednoducho
a rýchlo nastavíte trvanie cyklu.
Jedným dotykom a presne podľa
svojich potrieb.

PLNE INTEGROVATEĽNÁ UMÝVAČKA 60 CM
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700 PRO GLASSCARE
x5

Satelitné rameno umývačky pracuje
s dvojitou rotáciou, a preto prináša
lepšiu účinnosť a väčší akčný rádius.
Voda sa dostane na každé miesto
a dokonale umyje všetok vložený
riad.

E E S 693 1 0 L

A+++

505 eur

429 eur

Technológia AirDry využíva na
dokončenie sušenia prirodzené
prúdenie vzduchu. V poslednej fáze
programu otvorí dvierka na 10 cm
a nechá ich pootvorené,
kým si na ne nenájdete čas.

Kamila

Umývačka dobre umýva aj suší. Je tichá, púšťame ju
aj cez noc. Zásuvka na príbor je super (košík by som
už nechcela). Pri spustení premieta červené svetlo
na podlahu po celý čas umývania a po skončení
programu sa otvoria dvierka, vďaka čomu riad
nezatuchne, keď ho vyberám až ráno po nočnom
umývaní. Je to moja druhá umývačka, takže môžem
porovnávať. Som spokojná a môžem odporúčať.

Ovládanie
QuickSelect
S ovládaním QuickSelect
nemusíte hádať a tipovať
ideálny umývací program.
Stačí dotyk a môžete ísť.
Predstavujeme úplne nový
spôsob starostlivosti o riad.
Pomocou posuvného ovládača
jednoducho nastavíte trvanie
cyklu. To je všetko. Umývačka
sa postará o všetko ostatné.

Jitka9

Umývačka je super. Dali sme na odporúčania priateľov
a neľutujeme. Program umývania nastavíte troma
dotykmi a nemusíte sa báť, že vyberiete zle – umývačka
si s tým poradí za vás. Riad je úplne suchý – umývačka
na konci pootvorí dvierka a o chvíľu môžete riad rovno
vykladať. Vnútorné svetlo a pár ďalších vychytávok.

Príborová
zásuvka
MaxiFlex
Do zásuvky MaxiFlex sa
zmestí všetko. Neforemné
naberačky a ďalšie náčinie,
dlhé nože aj bežný príbor,
všetko si pohodlne nájde
svoje miesto. Prispôsobiteľné
priečky vám navyše poskytnú
absolútnu flexibilitu.

Agata

Keď som hľadala novú umývačku, zamerala som sa
cielene na umývanie príboru. V tej predchádzajúcej
som mala košík, ktorý bol veľmi nepraktický a
vidličky a lyžice občas zostali špinavé. Teraz mám
vysúvaciu zásuvku MaxiFlex, do ktorej sa ideálne
zmestí všetok príbor aj kuchynské pomôcky. Veľmi
ľahko sa do nej vkladajú aj vyťahujú.

KEMB330 0L

Vstavané umývačky
predstavujú novo
modely s príborovou
zásuvkou MaxiFlex.

PLNE INTEGROVATEĽNÁ UMÝVAČKA 45 CM

A+++

EEM63310L
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700 FLEX MAXIFLEX

Šírka umývačky (cm): 45
Počet programov/ teplôt: 8/4
Spotreba vody (l): 9.9
Rozmery V x Š x H (mm):
818 x 446 x 550
Hlučnosť (dB(A)): 44

LED

Do zásuvky MaxiFlex sa zmestí
všetko. Neforemné naberačky
a ďalšie náčinie, dlhé nože aj bežný
príbor, všetko si pohodlne nájde
svoje miesto. Prispôsobiteľné priečky
navyše zabezpečujú mimoriadnu
flexibilitu.

Satelitné rameno umývačky pracuje
s dvojitou rotáciou, a preto prináša
lepšiu účinnosť a väčší akčný rádius.
Voda sa dostane na každé miesto
a dokonale umyje všetok vložený
riad.

S ovládaním QuickSelect jednoducho
a rýchlo nastavíte trvanie cyklu.
Jedným dotykom a presne podľa
svojich potrieb.

S ovládaním QuickSelect jednoducho
a rýchlo nastavíte trvanie cyklu.
Jedným dotykom a presne podľa
svojich potrieb.
587 eur

A+++
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K E S C 2 21 0 L

x5

Satelitné rameno umývačky pracuje
s dvojitou rotáciou, a preto prináša
lepšiu účinnosť a väčší akčný rádius.
Voda sa dostane na každé miesto
a dokonale umyje všetok vložený
riad.

S ovládaním QuickSelect jednoducho
a rýchlo nastavíte trvanie cyklu.
Jedným dotykom a presne podľa
svojich potrieb.

O krehké poháre sa postará
vybavenie SoftGrip a SoftSpikes®.
Príchytky SoftGrip pevne, ale šetrne
pridržiavajú poháre na víno za
stopku a mäkké hroty SoftSpikes®
podopierajú poháre zdola.

Technológia AirDry využíva na
dokončenie sušenia prirodzené
prúdenie vzduchu. V poslednej fáze
programu otvorí dvierka na 10 cm
a nechá ich pootvorené,
kým si na ne nenájdete čas.

459 eur

429 eur

A+
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UMÝVANIE

700 FLEX MAXIFLEX

Do zásuvky MaxiFlex sa zmestí
všetko. Neforemné naberačky
a ďalšie náčinie, dlhé nože aj bežný
príbor, všetko si pohodlne nájde
svoje miesto. Prispôsobiteľné priečky
navyše zabezpečujú mimoriadnu
flexibilitu.
Technológia AirDry využíva na
dokončenie sušenia prirodzené
prúdenie vzduchu. V poslednej fáze
programu otvorí dvierka na 10 cm
a nechá ich pootvorené,
kým si na ne nenájdete čas.

458 eur

389 eur

Satelitné rameno umývačky pracuje
s dvojitou rotáciou, a preto prináša
lepšiu účinnosť a väčší akčný rádius.
Voda sa dostane na každé miesto
a dokonale umyje všetok vložený
riad.

S ovládaním QuickSelect jednoducho
a rýchlo nastavíte trvanie cyklu.
Jedným dotykom a presne podľa
svojich potrieb.

505 eur

Šírka umývačky (cm): 45
Počet programov/ teplôt: 6/3
Spotreba vody (l): 9.9
Rozmery V x Š x H (mm):
818 x 446 x 550
Hlučnosť (dB(A)): 47

9

x5

Šírka umývačky (cm): 45
Počet programov/ teplôt: 8/4
Spotreba vody (l): 9.9
Rozmery V x Š x H (mm):
818 x 446 x 550
Hlučnosť (dB(A)): 44

540 eur

PLNE INTEGROVATEĽNÁ UMÝVAČKA 45 CM

A++

PLNE INTEGROVATEĽNÁ UMÝVAČKA 45 CM

600 FLEX SATELLITECLEAN

700 PRO GLASSCARE

EEM23100L

Do zásuvky MaxiFlex sa zmestí
všetko. Neforemné naberačky
a ďalšie náčinie, dlhé nože aj bežný
príbor, všetko si pohodlne nájde
svoje miesto. Prispôsobiteľné priečky
navyše zabezpečujú mimoriadnu
flexibilitu.

Satelitné rameno umývačky pracuje
s dvojitou rotáciou, a preto prináša
lepšiu účinnosť a väčší akčný rádius.
Voda sa dostane na každé miesto
a dokonale umyje všetok vložený
riad.

499 eur

Šírka umývačky (cm): 45
Počet programov/ teplôt: 8/4
Spotreba vody (l): 9.9
Rozmery V x Š x H (mm):
818 x 446 x 550
Hlučnosť (dB(A)): 44

x5

Šírka umývačky (cm): 45
Počet programov/ teplôt: 8/4
Spotreba vody (l): 9.9
Rozmery V x Š x H (mm):
818 x 446 x 550
Hlučnosť (dB(A)): 44

681 eur

PLNE INTEGROVATEĽNÁ UMÝVAČKA 45 CM

10

700 FLEX MAXIFLEX
x5

579 eur

E EG 62 3 0 0 L

A+++

PLNE INTEGROVATEĽNÁ UMÝVAČKA 45 CM

S ovládaním QuickSelect jednoducho
a rýchlo nastavíte trvanie cyklu.
Jedným dotykom a presne podľa
svojich potrieb.

A++
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Energetická
trieda

Počet
jedálenských
súprav

ComfortLift®

Posuvné dotykové
ovládanie
QuickSelect

2G

x5
Sprchovacie
rameno
FlexiSpray

5 sprchovacích
úrovní

AirDry

Príchytky
SoftGrip

Hroty
SoftSpikes

2G ochrana skla
v dolnom koši

LED
Zásuvka
na príbor

Zásuvka na príbor
MaxiFlex

TimeBeam®

Pojezdy
ComfortRails

Motor
invertor

LED osvetlenie

Svetelný ukazovateľ
na podlahe

Aká multifunkčná rúra
s parnou funkciou je
pre vás tá najlepšia

Varte, pečte, grilujte
v parnej rúre
Kúpte si parnú rúru
Electrolux a získajte
kurz varenia zadarmo!

Parné rúry Electrolux využívajú teplo rovnako ako bežné
rúry a navyše k nemu pridajú to správne množstvo pary.
Výsledkom je šťavnatý, vláčny a lahodný pokrm
s intenzívnou chuťou. Či už je to grilovanie, pečenie mäsa
alebo pečiva, či príprava zeleniny. Každé skvelé jedlo,
ktoré ste varili doteraz, bude chutiť ešte lepšie.

Parná funkcia:

Ideálna pre:

4 úrovne pary: 25 %, 50 %, 75 % & 100 %
+ funkcia Sous-Vide

SteamPro

funkcia
Steamify®*

3 úrovne pary:
25 %, 50 % & 100 %

SteamBoost

funkcia
Steamify®*

Získajte kurz
varenia zadarmo
Kúpte si multifunkčnú parnú rúru a získate zdarma
poukaz v hodnote 69 eur na špeciálny kurz varenia
zameraný na tento typ rúry platný pre 1 osobu.

SteamCrisp

Kurzy varenia sa konajú v škole varenia Chefparade: v Bratislave
v Štúdiu Chefzone Digital Park a v Košiciach v Chefparade.

Váhate? Vyskúšajte si ju!
Príďte na náš kurz varenia a vyskúšajte si, čo všetko
vám multifunkčná parná rúra Electrolux môže ponúknuť.

Ak si následne do 3 mesiacov zakúpite multifunkčnú parnú
rúru zaradenú do akcie, peniaze za kurz vám vrátime.

ZVÝHODNENÁ CENA KURZU JE 55 EUR

1 úroveň pary: 25 %
v pripade sprevádzajúcej osoby doplácate 15 EUR

Varenie, pečenie a grilovanie
v multifunkčnej parnej rúre

Máte radi svoje obľúbené
recepty pekne pohromade?

SteamBake

Manuálne
aktivovanie
pary na začiatku
pečenia

Získajte kuchársku
knihu zadarmo
Stiahnite si zadarmo na
http://kucharkazdarma.moj-electrolux.sk
našu kuchársku knihu.

*K dispozícii na vybraných modeloch.

Akcia platí do odvolania u vybraných obchodných partnerov Electrolux po celom Slovensku.

Termíny konania kurzov, zoznam modelov
a predajcov a registračný formulár nájdete
na www.electrolux.sk/kurzyvareni

KOA AS 3 1W X
ZABUDOVATEĽNÁ PARNÁ RÚRA

KO B C S 3 1X

A++

ZABUDOVATEĽNÁ PARNÁ RÚRA

SousVide

900 PRO STEAMPRO

Vnútorný objem (l): 70
Displej a ovládanie: Plnofarebný
dotykový LCD displej I-Tex, WiFi
pripojenie
Vybavenie: Teplotná sonda,
teleskopické výsuvy (1 pár)
bočné antikorové držiaky s EasyEntry
1 koláčový plech, šedý smalt, 1 hlboký
plech, šedý smalt, 1 antikorový rošt,
1 súprava parných nádob, 2 kusy

800 PRO STEAMBOOST

1
2
3

STEAMIFY

Pri vákuovom varení s použitím
funkcie Sous-Vide sa jedlá
pripravujú pri nižších teplotách,
takže sú chutnejšie a zdravšie.
K dokonalosti prispeje aj parný
systém FullTaste, ktorý zabezpečuje
presnú a vhodnú dávku pary.

Vnútorný objem (l): 70
Displej a ovládanie: LCD dotykový
displej s ikonami
Vybavenie: Teplotná sonda
teleskopické výsuvy (1 pár)
bočné antikorové držiaky s EasyEntry
1 koláčový plech, šedý smalt
1 hlboký plech, šedý smalt
1 antikorový rošt

Teplotná sonda rúry je priamo
prepojená s ovládacím panelom
a upozorní vás, že je pokrm
dokonale upečený.

1 389 eur
KO E B P3 1X
ZABUDOVATEĽNÁ RÚRA

Vnútorný objem (l): 71
Displej a ovládanie: LCD dotykový
displej s ikonami
Vybavenie: Teplotní sonda
teleskopické výsuvy (1 pár)
bočné antikorové držiaky s EasyEntry
1 koláčový plech, šedý smalt
1 hlboký plech, šedý smalt
1 chrómovaný rošt

Teplotná sonda rúry je priamo
prepojená s ovládacím panelom
a upozorní vás, že je pokrm
dokonale upečený.

Vnútorný objem (l): 72
Displej a ovládanie: Displej LED,
zasúvateľné otočné ovládače
Vybavenie: Teplotná sonda
teleskopické výsuvy (1 pár)
bočné antikorové držiaky s EasyEntry
1 koláčový plech, šedý smalt
1 hlboký plech, šedý smalt
1 chrómovaný rošt

681 eur

649 eur

579 eur

A+

KO D E H70X
C

700 SENSE SENSECOOK

ZABUDOVATEĽNÁ PARNÁ RÚRA

Technológia SteamBake pridá
na začiatku pečenia k horúcemu
vzduchu aj paru, ktorá vytvorí na
povrchu pokrmov chrumkavú kôrku
a postará sa o vláčnu konzistenciu
vnútri. Cesto vplyvom pary krásne
dokysne a bude ešte nadýchanejšie
a ľahšie.

Vnútorný objem (l): 72
Displej a ovládanie: Displej LED,
zasúvateľné otočné ovládače
Vybavenie: Teleskopické výsuvy (1
pár)
bočné antikorové držiaky s EasyEntry
1 koláčový plech, šedý smalt
1 hlboký plech, šedý smalt
1 chrómovaný rošt

540 eur

Teplotná sonda rúry je priamo
prepojená s ovládacím panelom
a upozorní vás, že je pokrm
dokonale upečený.

1
2
3

Vďaka systému SurroundCook
môžete piecť naraz až na 3
úrovniach.
Dvierka s technológiou SoftClosing
sa vyznačujú tlmeným a ľahkým
zatváraním.
Teleskopické výsuvy umožňujú
ľahké a bezpečné vkladanie
pokrmov do rúry aj vyberanie z
rúry. Pri pyrolytickom čistení ich
netreba odstraňovať.

A+++
Energetická
trieda

Pyrolytické
samočistenie

C
Parná funkcia
rúry

505 eur

429 eur

Ventilátor + kruhové
ohrevné teleso + para

Parné
čistenie

Horúci vzduch

1
2
3

Antikoro s úpravou
Tlmené
proti odtlačkom
dovieranie dvierok
prstov

Funkcia
SteamBake

Gril

Katalytické
samočistenie

Teplotná
sonda

STEAMIFY

Pečenie
na viacerých
úrovniach naraz

Funkcia
Steamify®

Teleskopické
výsuvy

MIKROVLNNÉ RÚRY

Mikrovlny + gril

Antikoro s úpravou
proti odtlačkom
prstov

349 eur

Steamify®
Steamify® automaticky zvolí
správne nastavenie pary pre vaše
pokrmy. S touto funkciou je príprava
skvelých pokrmov jednoduchšia než
kedykoľvek predtým. Stačí zadať
teplotu pečenia ako obyčajne a rúra
automaticky upraví nastavenia, aby
para doviedla pokrmy k dokonalosti.
Martina J.

Teplotná sonda rúry je priamo
prepojená s ovládacím panelom
a upozorní vás, že je pokrm
dokonale upečený.

A

K VK D E 4 0X

LM S2 2 0 3 E MX

ZABUDOVATEĽNÁ KOMPAKTNÁ RÚRA

MIKROVLNNÁ RÚRA

600 FLEX QUICK&GRILL

1
2
3

Technológia SteamBake pridá
na začiatku pečenia k horúcemu
vzduchu aj paru, ktorá vytvorí na
povrchu pokrmov chrumkavú kôrku
a postará sa o vláčnu konzistenciu
vnútri. Cesto vplyvom pary krásne
dokysne a bude ešte nadýchanejšie
a ľahšie.

Vnútorný objem (l): 46
Displej a ovládanie: Displej LED,
zasúvateľné otočné ovládače
Vybavenie: Bočné chrómované
držiaky s EasyEntry
1 chrómovaný rošt

Teleskopické výsuvy umožňujú
ľahké a bezpečné vkladanie
pokrmov do rúry aj vyberanie z rúry.
Pri pyrolytickom čistení ich netreba
odstraňovať.

Jedlo je vďaka pare oveľa šťavnatejšie a rýchlejšie
pripravené. Funkcia Steamify je super, nemusím rúru
zložito nastavovať, rúra si sama určí, koľko pary
potrebuje.

SÉRIA 300

Vnútorný objem (l): 20
Ovládanie: Displej LED,
otočné ovládače
Mikrovlnný výkon: 700 W, 5 úrovní
Jednoduché otočné ovládače
tejto mikrovlnnej rúry zjednodušujú
prácu a prehľadný displej LED
poskytuje aktuálne informácie
o stave zvoleného programu.

Táto mikrovlnná rúra umožňuje
pripravovať jedlá takmer
akýmkoľvek spôsobom,
pretože ponúka funkcie
na rozmrazovanie, ohrievanie,
grilovanie a varenie.

Rúra ponúka 5 stupňov ohrevu.
Jej automatické programy
prispôsobia čas ohrevu
podľa hmotnosti pokrmu.

Dvierka s technológiou
SoftClosing sa vyznačujú
tlmeným a ľahkým zatváraním.

Vnútro rúry je vybavené
katalytickým povrchom,
ktorý absorbuje a oxiduje
mastnotu a uľahčuje čistenie.

459 eur

Technológia SteamBake pridá
na začiatku pečenia k horúcemu
vzduchu aj paru, ktorá vytvorí na
povrchu pokrmov chrumkavú kôrku
a postará sa o vláčnu konzistenciu
vnútri. Cesto vplyvom pary krásne
dokysne a bude ešte nadýchanejšie
a ľahšie.

600 PRO STEAMBAKE

1
2
3

Vnútorný objem (l): 72
Displej a ovládanie: Displej LED,
zasúvateľné otočné ovládače
Vybavenie: Teplotní sonda
teleskopické výsuvy (1 pár)
bočné antikorové držiaky s EasyEntry
1 koláčový plech, šedý smalt
1 hlboký plech, šedý smalt
1 chrómovaný rošt

1
2
3

Pyrolytický systém Pyroluxe® Plus
zabezpečuje najvyššiu možnú
úroveň čistoty tejto rúry. Všetky
zvyšky jedál premení na popol,
ktorý stačí jednoducho utrieť.
Žiadne chemické čistenie.

764 eur

Vnútorný objem (l): 71
Displej a ovládanie: Displej LED,
zasúvateľné otočné ovládače
Vybavenie: Teplotní sonda
teleskopické výsuvy (1 pár)
bočné antikorové držiaky s EasyEntry
1 koláčový plech, šedý smalt
1 hlboký plech, šedý smalt
1 chrómovaný rošt

A+

600 PRO STEAMBAKE

1
2
3

ZABUDOVATEĽNÉ RÚRY

411 eur

Dvierka s technológiou
SoftClosing sa vyznačujú
tlmeným a ľahkým zatváraním.

KO D EC 75X

Okrem klasického ohrevu
a kombinácie ohrevu s parou
ponúka rúra aj 100 % parné varenie.

KURZY VARENIA ZDARMA

Pyrolytický systém Pyroluxe® Plus
zabezpečuje najvyššiu možnú
úroveň čistoty tejto rúry. Všetky
zvyšky jedál premení na popol,
ktorý stačí jednoducho utrieť.
Žiadne chemické čistenie.

ZABUDOVATEĽNÁ RÚRA

1
2
3

1 093 eur

ZABUDOVATEĽNÁ PARNÁ RÚRA

700 SENSE SENSECOOK

A

600 FLEX SURROUNDCOOK

Mikrovlny

KO D D P 7 1X

A+

ZABUDOVATEĽNÁ RÚRA

Dvierka s technológiou
SoftClosing sa vyznačujú
tlmeným a ľahkým zatváraním.

929 eur

KURZY VARENIA ZDARMA

KO FG H70 T X

Teplotná sonda rúry je priamo
prepojená s ovládacím panelom
a upozorní vás, že je pokrm
dokonale upečený.

Steamify® automaticky zvolí
správne nastavenie pary pre vaše
pokrmy. Stačí zadať teplotu pečenia
ako obyčajne a rúra automaticky
upraví nastavenia, aby para
doviedla pokrmy k dokonalosti.

1 634 eur

A+

728 eur

293 eur

619 eur

229 eur

EIS8648
INDUKČNÝ VARNÝ PANEL

EIS84486

78
INDUCTION

INDUKČNÝ VARNÝ PANEL

CM

900 SENSE SENSEPRO®

Rozmery Š x H (mm): 780 x 520
Ovládanie: Dotykové ovládanie
InfiSight™ s farebným displejom,
vpredu vpravo
Varné zóny – výkon / výkon max. /
rozmer: ĽP: 2 300 / 3 200 W / 210 mm
ĽZ: 2 300 / 3 200 W / 210 mm
S: 1 400 / 2 500 W / 145 mm
PZ: 2 300 / 3 600 W / 240 mm

2

3

1

ECO

Nový displej TFT je plne farebný,
disponuje väčšími posuvnými
ovládačmi a ponúka možnosť
individuálneho časovača pre každú
varnú zónu.

Rozmery Š x H (mm): 780 x 520
Ovládanie: Dotykové ovládanie
InfiSight™ s farebným displejom,
vpredu vpravo
Varné zóny – výkon / výkon max. /
rozmer: ĽP: 2 300 / 3 200 W / 210 mm
ĽZ: 2 300 / 3 200 W / 210 mm
S: 1 400 / 2 500 W / 145 mm
PP: 1 600 / 3 600 W /
160 - 320 mm

Nové varné panely SensePro® sú
vybavené bezdrôtovou teplotnou
sondou, ktorá meria teplotu v strede
pokrmov. Vďaka nej môžete variť
a vyprážať mimoriadne precízne a
bez námahy. Bez obáv sa môžete
pustiť aj do varenia metódou sousvide, ktorá si vyžaduje konštantnú
kontrolovanú teplotu.

1.175 eur

999 eur

Funkciu SenseFry® využijete pri
vysmážaní pokrmov. Špeciálny
senzor udržiava konštantnú teplotu
panvice po celý čas prípravy
pokrmu.

E IV6 5 4
INDUKČNÝ VARNÝ PANEL

800 FLEX FLEXIBRIDGETM

Rozmery Š x H (mm): 590 x 520
Ovládanie: Dotykové posuvné
DirectAccess, vpravo vpredu
Varné zóny – výkon / výkon max. /
rozmer: ĽP: 2 300/3 200 W/210 mm
ĽZ: 2 300/3 200 W/210 mm
PP: 1 400/2 500 W/145 mm
PZ: 1 800/2 800 W/180 mm

DIRECT
TOUCH

3

1

ECO

Štyri samostatné segmenty v ľavej
polovici varného panela sa môžu
vďaka funkcii FlexiBridgeTM spájať
do rôzne veľkých celkov a vytvoriť tak
väčšiu či menšiu varnú plochu podľa
toho, čo práve potrebujete. Spojením
všetkých štyroch segmentov vznikne
jedna z najväčších varných plôch
na veľké hrnce.

619 eur

Funkcia PowerSlide dokáže
vytvoriť špeciálne varné plochy
s preddefinovanými teplotami.
Vďaka tomu môžete ľahko prejsť
od intenzívneho varenia na mierne
prihrievanie bez toho, aby ste museli
meniť nastavenie panela.

E IT614 4 3 B
INDUKČNÝ VARNÝ PANEL

Nový displej TFT je plne farebný,
disponuje väčšími posuvnými
ovládačmi a ponúka možnosť
individuálneho časovača pre každú
varnú zónu.

999 eur

POWER
BOOST

DIRECT
TOUCH

3

1

ECO

S ovládaním DirectAccess
je nastavovanie výkonového
stupňa úplne intuitívne.

Nové indukčné varné panely Electrolux
SensePro® radu 900 sú vybavené
bezdrôtovou teplotnou sondou, ktorá
meria teplotu v strede pokrmu. Vďaka
nej môžete variť aj vyprážať absolútne
precízne a úplne bez námahy. Bez obáv
sa môžete pustiť aj do varenia metódou
sous-vide, ktorá si vyžaduje konštantnú
kontrolovanú teplotu. Tú teplotná sonda
automaticky postráži a dotykový displej
navyše zobrazuje postup
krok za krokom.

Jana F.

Rozmery Š x H (mm): 590 x 520
Ovládanie: Dotykové posuvné,
vpravo vpredu
Varné zóny – výkon / výkon max. /
rozmer: ĽP: 2 300/3 200 W/210 mm
ĽZ: 2 300/3 200 W/210 mm
PP: 1 400/2 500 W/145 mm
PZ: 1 800/2 800 W/180 mm

CM

2
POWER
BOOST

DIRECT
TOUCH

3

1

S funkciou Bridge môžete spojiť dve
individuálne varné zóny a používať
ich ako jednu extra veľkú varnú zónu
s jednotným nastavením teploty
a časového spínača.

Inteligentné indukčné varné panely
s technológiou SenseBoil® po celý
čas varenia sledujú, kedy voda
v hrnci zovrie. Po dosiahnutí varu
udržiavajú miernejšie varenie
dovtedy, kým nastavenie sami
nezmeníte.
587 eur

499 eur

Powermanagment predstavuje
ideálne riešenie do domácností
s jednofázovou zásuvkou bez
možnosti 3-fázového pripojenia.

59
INDUCTION

CM

2
POWER
BOOST

3

1

Powermanagment predstavuje
ideálne riešenie do domácností
s jednofázovou zásuvkou bez
možnosti 3-fázového pripojenia.
Praktickú funkciu PAUSE využijete,
ak vás pri varení niečo vyruší.
Jediným dotykom znížite teplotu.
Potom rovnako jedným dotykom
vrátite teplotu na pôvodné
nastavenie.

V záujme vášho komfortu pri varení
funkcia Hob2Hood® na začiatku
varenia automaticky zapne
a rozsvieti odsávač pár.

V záujme vášho komfortu pri varení
funkcia Hob2Hood® na začiatku
varenia automaticky zapne
a rozsvieti odsávač pár.

505 eur

352 eur

429 eur

299 eur

SenseFry®

ECO

V záujme vášho komfortu pri varení
funkcia Hob2Hood na začiatku
varenia automaticky zapne
a rozsvieti odsávač pár.

Rozmery Š x H (mm): 590 x 520
Ovládanie: Dotykové, vpredu vpravo,
podsvietené ukazovatele
Varné zóny – výkon / výkon max. /
rozmer: ĽP: 2 300/3 700 W/210 mm
ĽZ: 1 800/2 800 W/180 mm
PP: 1 400/2 500 W/145 mm
PZ: 1 800/2 800 W/180 mm

Dobrý deň, teplotnú sondu sme vyskúšali už pri pečení
v rúre. Boli sme teda zvedaví, ako to bude pri paneli.
Sme nadšení. Steaky sú skvelé. Ovládanie je navyše
veľmi jednoduché, odporúčam.

59
INDUCTION

SÉRIA 300

2

SensePro®

849 eur

INDUKČNÝ VARNÝ PANEL

CM

600 FLEX INFINITE

Rozmery Š x H (mm): 590 x 520
Ovládanie: Dotykové posuvné, vpravo
vpredu, podsvietené ukazovatele
Varné zóny – výkon / výkon max. /
rozmer: ĽP: 2 300/3 700 W/210 mm
ĽZ: 1 800/2 800 W/180 mm
PP: 1 400/2 500 W/145 mm
PZ: 1 800/2 800 W/180 mm

ECO

LI R6 0 4 3 3

59
INDUCTION

1

Funkciu SenseFry® využijete pri
vysmážaní pokrmov. Špeciálny
senzor udržiava konštantnú teplotu
panvice po celý čas prípravy
pokrmu.

V záujme vášho komfortu pri varení
funkcia Hob2Hood na začiatku
varenia automaticky zapne
a rozsvieti odsávač pár.

728 eur

3

600 SENSE SENSEBOIL®

2
POWER
BOOST

2

S funkciou Bridge môžete spojiť dve
individuálne varné zóny a používať
ich ako jednu extra veľkú varnú zónu
s jednotným nastavením teploty
a časového spínača.

INDUKČNÝ VARNÝ PANEL

CM

2

6
POWER
BOOST

E I S 62 4 49

59
INDUCTION

CM

800 SENSE SENSEFRY®

2

6
POWER
BOOST

78
INDUCTION

Aj pri vyprážaní môžete dosiahnuť
zakaždým tú najlepšiu chuť a konzistenciu
pokrmu. Varný panel nastaví ideálny stupeň
vyprážania pre každý pokrm a udržiava ho
po celý čas. Razom tak odpadajú dohady,
či má panvica alebo olej požadovanú
teplotu. Pri varných paneloch SenseFry®,
ktoré navyše disponujú dotykovým
farebným displejom, máte celú prípravu
pokrmov perfektne pod kontrolou. Stav
Libuše V.
jednotlivých zón môžete v reálnom čase
sledovať a podľa potreby upravovať.

Po zakúpení varnej dosky sme hneď vyskúšali funkciu
SenseFry. Sme veľmi spokojní, olej drží konštantnú
teplotu a neprepaľuje sa. Rezne sú excelentné.

SenseBoil®
Inteligentné indukčné varné panely
s technológiou SenseBoil® po celý čas
varenia sledujú, kedy voda v hrnci
dosiahne bod varu. Hneď potom
automaticky znížia výkon na miernejšie
varenie, až kým výkon sami nezmeníte.
Teraz si môžete napríklad počas varenia
zemiakov na ktorejkoľvek varnej zóne, či
už s pokrievkou, alebo bez nej, bez obáv
odbehnúť. Príprava bude ďalej vzorovo
pokračovať. Môžete sa spoľahnúť, že
obsah hrnca nevykypí a nespôsobí
pohromu na varnom paneli a okolo neho.

Pavel K.

Dobrý deň, s panelom SenseBoil som veľmi
spokojný. Už sa nemusím strachovať, či mi
nevykypí voda na moje obľúbené špagety.
Panel všetko postráži a môžem sa venovať iným
veciam. Okrem toho má silný výkon a jednoduché
ovládanie pre každú zónu.

LF V61 9 K
LF V61 6 K

(9 0 C M )
(6 0 C M )

E FF9 0 5 6 0 OX
E FF6 0 5 6 0 OX

90
CM

ODSÁVAČ KOMÍNOVÝ

(9 0 C M )
(6 0 C M )

ELEC
T R O
N I C

700 SENSE HOB2HOOD®

Výkon (m./H): 575/305
Hlučnosť (dB(A)): 61/46
Výkon - intenzívny (m./H): 700
Šírka odsávača (cm): 90/60

LED

Moderný komínový odsávač
pár s klasickou šírkou 90 cm
bude skvele ladiť s vašimi
ďalšími spotrebičmi.

Výkon (m./H): 352/256
Hlučnosť (dB(A)): 57/46
Výkon - intenzívny (m./H): 603
Šírka odsávača (cm): 90/60

Technológia BreezeTM zabezpečuje
veľmi tiché odsávanie po skončení
varenia a dokonale eliminuje pachy
vo vašej kuchyni.

Technológia BreezeTM zabezpečuje
veľmi tiché odsávanie po skončení
varenia a dokonale eliminuje pachy
vo vašej kuchyni.

587 eur

411 eur

352 eur

349 eur

299 eur

L F V61 6 K

E F F 9 0 5 6 0 OX

60

ODSÁVAČ VÝSUVNÝ

CM

SÉRIA 300
78
CM

DIRECT
TOUCH

SenseBoil®

Funkcia
PowerSlide

Ovládanie
DirectTouch

2
3

Časovač

Funkcia
Pause

POWER
BOOST

SenseFry®

Funkcia
PowerBoost

Typ odsávača: Výsuvný
Výkon: Max./Min.: 370/155 m 3/h
Hlučnosť: Max./Min.: 72/68 dB(A)

6

Ukazovateľ
zvyškového
tepla

Hob2Hood

SensePro®

InfiSight TFT
dotykové ovládanie

INDUCTION

SlimFit

Doslúžili vám už vaše hrnce? Máme pre vás exkluzívnu
súpravu značkových hrncov Kolimax. Alebo si radšej
vyberiete praktický tyčový vysávač Electrolux
Ergorapido? Rozhodnutie necháme na vás.

LED

Vďaka posuvnému ovládaniu
sa veľmi ľahko nastavuje
podľa potreby.

ECO

Funkcia
EcoTimer

Ak si kúpite kombináciu akejkoľvek rúry, indukčného
varného panela a umývačky z tohto akčného letáka,
môžete si vybrať darček podľa svojich potrieb.

DARČEK
ZADARMO

Tento výsuvný odsávač pár
využije obmedzený priestor
v každej kuchyni na maximum.

2

1

Vyberte si darček
podľa svojich potrieb.

Ak chcete získať darček podľa svojho želania, treba sa
zaregistrovať na stránke www.electrolux.sk/akcie. Po
schválení vašej registrácie si budete môcť svoj darček
vyzdvihnúť v kuchynskom štúdiu, kde ste výrobky zakúpili.

E F F 6 0 5 6 0 OX

LFP3 1 6 S

VARNÉ PANELY

Funkcia
Bridge

Tento odsávač pár so šírkou 90 cm
účinne odsaje výpary z celého
varného povrchu, aj keď máte
širší varný panel alebo sporák.
Odsávač pár je vybavený aj
funkciou Hob2Hood, vďaka ktorej
komunikuje s varným panelom.
Sám si podľa neho automaticky
nastaví výkon.

499 eur

Funkcia
FlexiBridgeTM

LED

Odsávač pár je vybavený aj
funkciou Hob2Hood, vďaka ktorej
komunikuje s varným panelom.
Sám si podľa neho automaticky
nastaví výkon.

634 eur

Šírka

CM

ELEC
T R O
N I C

700 SENSE HOB2HOOD®

539 eur
L F V61 9 K

60

ODSÁVAČ KOMÍNOVÝ

Indukčný
varný panel

ODSÁVAČE PÁR
60

LED

ELEC
T R O
N I C

CM

Rozmer

Vnútorná
recirkulácia
vzduchu

Odťah do
komína

Komínový
odsávač

Elektronické
ovládanie

Hob2Hood

Funkcia
BreezeTM

Osvetlenie
LED

140 eur

119 eur

Hob2Hood®
Vďaka funkcii Hob2Hood®
komunikuje odsávač pár
s varným panelom. Na
začiatku varenia automaticky
zapne a rozsvieti odsávač
pár a nastaví stupeň
odsávania podľa intenzity
varenia. Odsávač pár
je možné, samozrejme,
ovládať aj manuálne.

SÚPRAVA
HRNCOV KOLIMAX

Katka

K odsávaču mám kompatibilný varný panel s funkciou
Hob2Hood a som veľmi spokojná. Po zapnutí indukcie
sa sám rozsvieti a postupne pridáva aj odsávanie.
Navyše skvele osvetľuje celý priestor pracovného
ostrovčeka príjemným žltým svetlom. Môžem len
odporučiť.

VYSÁVAČ
ELECTROLUX ERGORAPIDO

Viac informácií a podmienky získania darčekov
nájdete na adrese www.electrolux.sk/akcie.

LNT 7 M E 3 4 K 1 / LNT 7 M E 3 4G1

A++

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

600 PRO NO FROST

201
CM

LED

Objem chladničky (l): 266
Objem mrazničky (l): 94
Rozmery V x Š x H (mm):
2005 x 595 x 647

LN S 8T E 1 9S
NO FROST

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

42dB

Objem chladničky (l): 207
Objem mrazničky (l): 60
Rozmery V x Š x H (mm):
1 884 x 540 x 549

A++

NOFROST

ALARM

Chladnička obsahuje zónu FreshZone® – nízkoteplotní zásuvku, která je o 15 %
chladnější než ostatní části chladicího prostoru. Proto budete mít čerstvé ryby
a maso přirozeně svěží.
Dveře modelu K1 jsou tvořeny černým sklem, dveře modelu G1 bílým sklem.

LNT7ME34K1

LNT 7 M E 3 4X 2
KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

A++

600 PRO NO FROST

Objem chladničky (l): 266
Objem mrazničky (l): 94
Rozmery V x Š x H (mm):
2010 x 595 x 642

775 eur

659 eur

1046 eur

LNT7ME34G1

201
CM

LED

889 eur

LN C 7 M E 32 X 2
NO FROST

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

A++

600 PRO NO FROST

42dB

ALARM

Objem chladničky (l): 230
Objem mrazničky (l): 94
Rozmery V x Š x H (mm):
1860 x 595 x 642

186
CM

LED

E N N 2 8 41AOW
NO FROST

ALARM

NOFROST

36dB

Objem chladničky (l): 192
Objem mrazničky (l): 61
Rozmery V x Š x H (mm):
1 780 x 560 x 550

CM

LED

NO FROST

35dB

ALARM

Díky unikátnímu systému CustomFlex®
zcela přizpůsobitelných přihrádek
na vnitřní straně dvířek si můžete
zorganizovat potraviny rozličnými
způsoby a vytvořit si tak optimální
skladovací podmínky.

Chladnička obsahuje zónu
FreshZone® – nízkoteplotní zásuvku,
která je o 15 % chladnější než ostatní
části chladicího prostoru. Proto
budete mít čerstvé ryby a maso
přirozeně svěží.

Ovládejte svou chladničku
s mrazničkou pouhým letmým
dotykem pomocí tohoto pokročilého
dotykového ovládání. LCD displej
navíc okamžitě zobrazuje informace
o aktuálním nastavení.

Díky systému nastavitelných polic
FlexiShelf si může každý přizpůsobit
prostor lednice podle svého.

178
CM

LED

Objem chladničky (l): 192
Objem mrazničky (l): 61
Rozmery V x Š x H (mm):
1 772 x 540 x 549

940 eur

799 eur

E N N 2 81 2 COW
NO FROST

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

A++

LOWFROST

39dB

178

LED

Objem chladničky (l): 196
Objem mrazničky (l): 72
Rozmery V x Š x H (mm):
1772 x 540 x 549

LOW
FROST

CM

36dB

NoFrost je špeciálny beznámrazový
systém, ktorý úplne eliminuje vznik
námrazy v chladiacej aj mraziacej
časti. Vďaka tomu sa chladnička
nemusí odmrazovať a beznámrazová
prevádzka sa tiež pozitívne odzrkadlí
na spotrebe.

Vďaka beznámrazovej technológii
TwinTech® NoFrost už nie je potrebné
chladničku s mrazničkou nikdy
odmrazovať. Vďaka nezávislej
cirkulácii vzduchu v chladničke
a mrazničke si potraviny zachovajú
čerstvú chuť a vzhľad oveľa dlhšie.

Chladnička obsahuje zónu
FreshZone® – priestor s teplotou
o 15 % nižšou, než je teplota vo
zvyšku chladničky. Tak zostanú
čerstvé ryby a mäso dlhší čas
prirodzene svieže.

Systém Metal MultiFlow sa stará
o to, aby v chladničke panovala
ideálna teplota a vlhkosť a vzduch
rovnomerne cirkuloval okolo
uložených potravín. Či už sú uložené
v chladničke vpredu, vzadu, hore
alebo dole, vydržia perfektne čerstvé
dlhší čas.

Systém Metal MultiFlow sa stará
o to, aby v chladničke panovala
ideálna teplota a vlhkosť a vzduch
rovnomerne cirkuloval okolo
uložených potravín. Či už sú uložené
v chladničke vpredu, vzadu, hore
alebo dole, vydržia perfektne čerstvé
dlhší čas.

Spotrebič je vďaka nízkej hlučnosti
vhodný aj do kuchýň spojených
s obývačkou.

Táto chladnička kombinovaná
s mrazničkou ponúka skvelý
výkon a priestor v rámci svojej
energetickej triedy a ceny.

Vďaka unikátnemu systému
CustomFlex® úplne prispôsobiteľných
priehradiek na vnútornej strane
dvierok si môžete potraviny
zorganizovať rozličným spôsobom
a vytvoriť si tak optimálne
skladovacie podmienky.

681 eur

579 eur

Chladnička obsahuje zónu
FreshZone® – priestor s teplotou
o 15 % nižšou, než je teplota vo
zvyšku chladničky. Tak zostanú
čerstvé ryby a mäso dlhší čas
prirodzene svieže.

728 eur

728 eur

619 eur

619 eur

E N N 2 8 0 0A J W

M3HCC200

ČISTIČ NA RÚRY
A MIKROVLNNÉ
RÚRY

ČISTIČ NA VARNÉ
PANELY
NO FROST

6,99 eur

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

CHLADENIE

Funkcia
NoFrost

LOWFROST

LOW
FROST

A++

190

Funkcia
LowFrost

Energetická
trieda

Výška
178 cm

65

ALARM

Alarm
so svetelnou
signalizáciou

Polica
FlexiShelf

CM

Funkcia
Rýchle zmrazenie

Objem chladničky (l): 196
Objem mrazničky (l): 72
Rozmery V x Š x H (mm):
1 772 x 540 x 547

Hlučnosť

Funkcia
Dovolenka

M3DCP200

KRÉM NA ČISTENIE
NEHRDZAVEJÚCEJ
OCELE

SUPER ČISTIČ NA
UMÝVAČKY

6,99 eur

Ďalšie príslušenstvo na https://shop.electrolux.sk/

Systém
CustomFlex®

LED osvetlenie

A+

178

LOW
FROST

CM

LED

36dB

Táto chladnička kombinovaná
s mrazničkou ponúka skvelý výkon
a priestor v rámci svojej
energetickej triedy a ceny.

dB

Alarm
s výstražným
signálom

Sklenené police chladničky sú
navrhnuté tak, aby ste mohli využívať
celú šírku aj hĺbku vnútorného
priestoru.

LED

M3SCC200

6,99 eur

178

NoFrost je špeciálny beznámrazový
systém, ktorý úplne eliminuje vznik
námrazy v chladiacej aj mraziacej
časti. Vďaka tomu sa chladnička
nemusí odmrazovať a beznámrazová
prevádzka sa tiež pozitívne odzrkadlí
na spotrebe.

M3OCS200

7,49 eur

A++

Vďaka beznámrazovej technológii
TwinTech® NoFrost už nie je potrebné
chladničku s mrazničkou nikdy
odmrazovať. Vďaka nezávislej
cirkulácii vzduchu v chladničke
a mrazničke si potraviny zachovajú
čerstvú chuť a vzhľad oveľa dlhšie.

A+

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Vďaka beznámrazovej technológii
TwinTech® NoFrost už nie je potrebné
chladničku s mrazničkou nikdy
odmrazovať. Vďaka nezávislej
cirkulácii vzduchu v chladničke
a mrazničke si potraviny zachovajú
čerstvú chuť a vzhľad oveľa dlhšie.

NOFROST

42dB

E NT8T E 1 8 S
NO FROST

ALARM

Systém Metal MultiFlow sa stará o to, aby v chladničke panovala ideálna teplota a
vlhkosť a vzduch rovnomerne cirkuloval okolo uložených potravín. Či už sú uložené
v chladničke vpredu, vzadu, hore alebo dole, vydržia perfektne čerstvé dlhší čas.

905 eur

CM

LED

NoFrost je špeciálny beznámrazový systém, ktorý úplne eliminuje vznik námrazy v
chladiacej aj mraziacej časti. Vďaka tomu sa chladnička nemusí odmrazovať
a beznámrazová prevádzka sa tiež pozitívne odzrkadlí na spotrebe.

769 eur

190

Funkcia
Nákup

Spotrebič je vďaka nízkej hlučnosti
vhodný aj do kuchýň spojených
s obývačkou.

540 eur

459 eur

Vychutnajte si nový
zážitok z vysávania

AKUMULÁTOROVÝ VYSÁVAČ PURE Q9

Batéria:
Li-Ion 21,6 V HD, 2100 mAh
Výdrž batérie:
14/23/51 min.
Úplné nabitie batérie:
3,5 h
Povysávaná plocha
na jedno nabitie:
42/79/153 m 2
Hmotnosť/Hmotnosť
ručnej jednotky:
3,14/1,39 kg
Príslušenstvo:
nabíjací stojan,
škárová hubica,
kefa na prach
Farba:
granitová šedá

Akumulátorové vysávače s výkonom klasických vysávačov prinášajú
jedinečnú voľnosť pohybu. Skvele sa hodia do väčších aj menších domácností.
Vyberte si model, ktorý presne splní vaše predstavy – robotický alebo tyčový
vysávač s ručnou jednotkou či špeciálnou hubicou, ktorá dokonale leští podlahy.

PURE Q9

PowerPro

Čisto na jeden dotyk

Špecialista na tvrdé podlahy

Špičkový dizajn a inteligentné konštrukčné
riešenie s jednoduchým ovládaním zaručujú
najtichšiu prevádzku v rámci tyčových
vysávačov Electrolux.

Všestranný model 2 v 1 – tyčový a ručný vysávač
s nízkou hmotnosťou a lepšou manévrovacou
schopnosťou vďaka technológii Easy Steer™.

Vďaka unikátnej technológii BrushRollClean™
vyčistíte kefu jednoduchým stlačením pedála.

E E R7A LLRGY

PQ91-40GG

Hubica PowerPro Roller s optimálnou šírkou
povysáva jemný prach aj väčšie nečistoty
a navyše preleští tvrdé podlahy.

až

51

min

Li-Ion HD 21,6V

73

AKUMULÁTOROVÝ VYSÁVAČ ERGORAPIDO

ALU

Technológia BrushRollClean™ –
kefa sa vyčistí jedným stlačením
pedála, aj keď je vysávač vypnutý.
Odnímateľná ručná jednotka –
z rámu ju vyberiete ľahko a bez
stlačenia tlačidla, obsahuje kefu
priamo na vysávači.
Pravá cyklónová technológia
s 5fázovým filtračným systémom.
Silné predné svetlo
so 7 LED diódami.

Technológia BrushRollClean™ –
kefa sa vyčistí jedným stlačením
pedála.
Ovládateľnosť 180° Easy Steer™
a LED osvetlenie DustSpotter™ –
super flexibilná otočná hubica
na veľmi ľahkú manipuláciu okolo
nábytku, navyše s výkonným
osvetlením.
Odnímateľná ručná jednotka –
na čistenie podláh aj iných
povrchov.

259,90 EUR

319,90 EUR

E E R75 N OW
Batéria:
Li-Ion 18 V HD, 1500 mAh
Výdrž batérie:
13/35 min.
Úplné nabitie batérie:
4h
Povysávaná plocha
na jedno nabitie:
39/105 m 2
Hmotnosť/Hmotnosť
ručnej jednotky:
2,46/0,6 kg
Príslušenstvo:
nabíjací stojan,
kefa a škárová hubica,
špeciálna súprava
na čistenie auta
Farba:
šedozelená

Li-Ion HD 18 V

305,80 EUR

376,40 EUR

AKUMULÁTOROVÝ VYSÁVAČ ERGORAPIDO

Batéria:
Li-Ion 18 V HD, 2100 mAh
Výdrž batérie:
16/45 min.
Úplné nabitie batérie:
4h
Povysávaná plocha
na jedno nabitie:
48/135 m 2
Hmotnosť/Hmotnosť
ručnej jednotky:
2,48/0,6 kg
Príslušenstvo:
nabíjací stojan,
kefa a škárová hubica,
špeciálna elektrická
hubica s technológiou
UV žiarenia
Farba:
biela metalická

až

45 min

EER85SSM
až

35

Li-Ion HD 18 V
min

Technológia BrushRollClean™ –
kefa sa vyčistí jedným stlačením
pedála.
Ovládateľnosť 180° Easy Steer™
a LED osvetlenie DustSpotter™ –
super flexibilná otočná hubica
na veľmi ľahkú manipuláciu okolo
nábytku, navyše s výkonným
osvetlením.
Odnímateľná ručná jednotka –
na čistenie podláh aj iných
povrchov.

235,20 EUR

AKUMULÁTOROVÝ VYSÁVAČ
ERGORAPIDO POWERPRO

až

Li-Ion HD 18 V

45 min

Batéria:
Li-Ion 18 V HD, 2100 mAh
Výdrž batérie:
16/45 min.
Úplné nabitie batérie:
4h
Povysávaná plocha
na jedno nabitie:
48/135 m 2
Hmotnosť/Hmotnosť
ručnej jednotky:
2,46/1,08 kg
Príslušenstvo:
nabíjací stojan,
hubica PowerPro
s kefou na prach,
škárová hubica,
kefa na prach 2 v 1
Farba:
zlatá metalická

Dokonalé čistenie – hubica
PowerPro Roller prináša jedinečnú
účinnosť a navyše podlahy perfektne
preleští.
Ovládateľnosť 180° Easy Steer™ –
super flexibilná otočná hubica
na veľmi ľahkú manipuláciu okolo
nábytku.
Cyklónová jednotka – výkonnejší
ventilátor motora a o 50 % väčší
skladaný filter s dvojitou filtráciou
zlepšujú výkon.

270,50 EUR

199,90 EUR

229,90 EUR

PURE i9.2
Vysávajte, kdekoľvek ste
Trojuholníkový robotický vysávač so systémom 3D Vision™
sa šikovne pohybuje po celej domácnosti bez toho, aby niekde
uviazol. Vďaka technológii PowerBrush™ s bočnou kefou
s magnetickým upevnením vyčistí každý kút. Optimalizované
nabíjanie zaistí až 120 minút prevádzky v tichom režime.
Cez mobilnú aplikáciu si môžete upratovanie naplánovať
kedykoľvek, aj keď nie ste doma.

Praktický a vždy poruke
2 v 1 – tyčový a ručný vysávač s technológiou BrushRollClean™, ktorá umožňuje
čistiť kefu jednoduchým stlačením
pedála. Super flexibilná otočná hubica
s LED osvetlením a technológiou
180° EasySteer™ zabezpečuje ľahkú
manipuláciu okolo nábytku.

PI 9 2 - 4 S TN

E 5 H B1 - 8 S S

ROBOTICKÝ VYSÁVAČ PURE i9.2

Batéria: Li-Ion
Navigačný systém: kamera a laser
Typ displeja: LED
Výdrž batérie: 40/60/70 min.
Úplné nabitie batérie: 2,5 h
Hmotnosť: 3,38 kg
Farba: tmavo modrá

VÝKONNÝ TYČOVÝ MIXÉR CREATE 5

Trojuholníkový bezvreckový
vysávač so systémom 3D Vision™
– dobre sa orientuje v priestore,
dostane sa do všetkých kútov a
dokonale vyčistí podlahu v celej
domácnosti. Navigačný systém
vybavený laserom a kamerou
mapuje miestnosti, skenuje polohu
nábytku a predmetov na podlahe
a prispôsobuje si trasu vysávania.
Dokonale čisté rohy s PowerBrush™
– bočná kefa s magnetickým upevnením sa dostane do každého rohu.
Predná kefa XXL – zachytí ešte viac
prachu. Súčasťou kefy sú gumené
lamely, ktoré zabezpečujú skvelú
účinnosť na kobercoch aj tvrdých
podlahách.

Príkon: 800 W
Počet rýchlostí: 2
Funkcie: Turbo
Príslušenstvo:
šľahacia metlička,
drvič zemiakov,
mixovacia nádoba
a mini sekáčik
na drvenie ľadu
Hmotnosť: 1,73 kg
Farba: matná strieborná

Ideálne mixovanie s technológiou
TruFlow - špeciálny dizajn čepelí
a tyčového nástavca umožňuje
účinné mixovanie prísad, zaisťuje
lepší výkon a prináša dokonale
rozmixované pokrmy.
Variabilné nastavenie rýchlosti
a funkcia Turbo - plynulé ovládanie
jednou rukou. S praktickým posuvným
ovládačom upravíte rýchlosť bez
prerušenia a okamžite zvýšite výkon.

74,90 EUR

Programovateľný časovač –
nastavte si čas vysávania vopred,
aby sa robot mohol pustiť do
upratovania, aj keď nie ste doma.

705,80 EUR

599,90 EUR

Filter XXL – ľahko sa čistí,
vydrží dlhšie, môžete ho umyť
a opakovane používať.

VYSÁVANIE

ALU
Technológia 2 v 1 tyčový
BrushRollClean™ a ručný
vysávač

Ľahká
Nabíjací stojan Vymeniteľný
hliníková s príslušenstvom
filter
konštrukcia

Silné svetlo
s diódami

Nádoba
na prach

Electrolux Slovakia s. r. o.,
o. z. Domáce spotrebiče
Galvaniho 17/B
821 04 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 232 141 303
E-mail: zakaznicke.centrum@electrolux.com
Informácie o spotrebičoch nájdete na web stránke:
www.electrolux.sk
www.electrolux.sk/peciemevpare
/electroluxslovensko

Textové informácie a hodnoty uvedené v tomto katalógu môžu obsahovať chyby.
Vzhľadom na technický vývoj počas roka môže dôjsť k drobným zmenám v predávaných
výrobkoch a ich vlastnostiach. Ceny sú uvedené vrátane 20 % DPH. Platnosť akčnej
ponuky je od 15. 7. 2020 do vydania novej ponuky alebo do vypredania zásob.

