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Trouby

Široký sortiment trub AEG-Electrolux zahrnuje různé 
konstrukce, velikosti a typy, mezi kterými si můžete vybrat 
podle svých potřeb. Nabízíme možnost širokého výběru, ať 
již dáváte přednost troubám zabudovaným pod pracovní 
desku, do výšky očí nebo troubám kompaktní velikosti. 
V rámci těchto kategorií naleznete spotřebiče 
s nejnovějšími technologiemi, jako jsou například 
naše parní multitrouby, pyrolytické trouby a produkty 
s výsuvnými dvířky nebo teleskopickými kolejnicemi.
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Pečicí sonda 
Použití pečicí sondy zaručuje 
naprosto dokonalé pečení masa. 
Sonda zabodnutá do pečeně 
informuje o teplotě uvnitř pokrmu. 
Přitom se na displeji objeví slovo 
„FLEISCHSPIESS“, a když je dosa-
ženo předem nastavené teploty, 
trouba se sama vypne. Maso se tak 
peče přesně podle vašich představ. 
Teplota uvnitř pokrmu přesně 
informuje o stavu pečeně.

Pečicí sonda

Pyrolytické trouby
Trouby v nabídce AEG-Electrolux 
jsou vybaveny samočišticím sys-
témem PYROLUXE© s katalyzáto-
rem, který dosahuje energetické 
třídy A. To se týká pouze trouby 
AEG-Electrolux. Když spustíte čiš-
tění PYROLUXE©, zbytky smažení 
nebo pečení se za teploty 500 °C 
spálí na popel, který pak stačí 
jen otřít vlhkým hadrem. Toto je 
nejpohodlnější způsob, jak vaši 
troubu vyčistit.

BACKTRONIC
Nejvyšší úroveň elektroniky pro 
trouby AEG-Electrolux má název 
BACKTRONIC top. Poskytuje tu 
nejpohodlnější možnost, jak na-
vigovat vaši troubu pomocí doty-
kového ovládání. Můžete vybírat 
předem defi nované recepty, uklá-
dat své vlastní nebo nastavovat 
teplotu a funkce přípravy pokrmů 
manuálně. U elektroniky pro 
trouby s názvem BACKTRONIC 
plus je navigace prováděna po-
mocí tlačítek, zatímco u úrovně 
BACKTRONIC mohou být nasta-
vení vybrána pomocí tlačítek 
a zápustných přepínačů.

ISOFRONT 
Trouby AEG-Electrolux jsou 
vybaveny různými typy skel. 
Produkty AEG-Electrolux s dvířky 
ISOFRONT top zajišťují maximální 
vnější teplotu dvířek 40 °C, mo-
dely s dvířky ISOFRONT plus pak 
50 °C a konečně modely s dvířky 
ISOFRONT mají maximální vnější 
teplotu 70 °C. Uvedené teploty 
byly měřeny po 1 hodině po-

užívání vzduchu horkého 200 °C. 
V případě, že používáte troubu 
například pouze s vrchním 
a spodním ohřevem, pak vnější 
teplota bude ještě nižší.
Udržení nízké teploty dvířek je 
nejdůležitější při použití funkce 
PYROLUXE©. Při navolení této 
funkce vnější teplota dvířek smí 
dosáhnout maximálně 70 °C, 
zatímco vnitřní teplota je 500 °C.

Snadné čištění
Všechny trouby AEG-Electrolux 
jsou vybaveny funkcí snadného 
čištění dvířek. Sklo ve dvířkách 
trouby můžete rychle vyjmout 
a umýt bez jakýchkoli nástrojů. 
Kromě funkce snadného čištění 
dvířek má vnitřní prostor trouby 
AEG-Electrolux (respektive všech 
trub bez funkce PYROLUXE©) 
speciální smaltovou povrchovou 
úpravu. Jedná se o extra hladký 
povrch, který ve většině případů 
stačí po použití pouze otřít.

Ukazatele zbytkového tepla
Všechny trouby AEG-Electrolux 
mají funkci ukazatele zbytkového 
tepla. Tato indikace vám ozna-
muje, zda je trouba stále horká 
nebo již vychladla.

Výsuvná dvířka
Trouba s výsuvnými dvířky je v sortimentu AEG-Electrolux novinkou. 
U této trouby dvířka fungují jako zásuvka, což znamená, že s otevřením 
dvířek se vysunuje celý pečicí vozík namísto vytahování každého 
plechu nebo roštu zvlášť. Průběh pečení tak můžete snadno a pohodlně 
kontrolovat a máte přitom volné ruce na podlévání vodou či vínem, 
případně můžete ochutnat bramborové pomfrity, zdali jsou hotové.

40°C

Teleskopické kolejnice
V produktových řadách pečicích trub AEG-Electrolux máme několik 
modelů vybavených 2násobným nebo 3násobným výsuvným systémem 
s teleskopickými kolejnicemi. Tento velmi praktický systém umožňuje 
pohodlně sledovat proces přípravy pokrmů. Můžete vysunout pekáč, 
který potřebujete zkon trolovat, a i zcela vysunutá rovina bude stabilní 
a bezpečná. Přitom budete mít obě ruce volné na zamíchání nebo 
ochutnání pokrmu. 

Úprava proti otiskům prstů
Vnější povrch všech trub 
AEG-Electrolux z nerezové 
oceli je opatřen speciální 
úpravou, která je prevencí 
proti otiskům prstů nebo 
mastným skvrnám, takže 
trouba je vždy nablýskaná 
a čistá.

Multifunkční trouby

Tabulka pečení
Všechny trouby AEG-Electrolux jsou vybaveny tabulkou pečení 
na vnitřní straně dvířek trouby. Tyto údaje pomáhají při výběru správné 
úpravy pokrmů a teploty, při které mají být potraviny připraveny.
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• vestavba bez rámu
• pouze mikrovlnná trouba
• objem
•  ovládání otočným voličem 

a dotykovým tlačítkem
•  indikace funkce LED
• 2 stupně výkonu ohřevu
•  zvukový signál ohlašující 

konec ohřevu

cena:           ,- Kč (AluTec)

B8971-5-m
nerez

B99597-5-m
nerez

B9971-5-a (AluTec)
B9971-5-m (nerez)

• samostatná trouba
• TOUCH-CONTROL (BACKTRONIC top)
• ISOFRONT top
• 3 teleskopické výsuvy
• 10 způsobů ohřevu
• automatické programy s uvedením hmotnosti
• mezinárodní recepty + paměť pro vlastní recepty 
• elektronická regulace teploty
• pečení při nízké teplotě
• rychlé předehřátí
• nabídka teplot
• bezpečnostní vypínání pečicí trouby
• zámek funkcí
• dětská pojistka
• zámek dveří pro pyrolýzu
• příslušenství: 1 pekáč, 2 plechy, 2 tvarované rošty

cena: 51 990 Kč/49 990 Kč

• samostatná trouba
• boční otevírání dvířek
• TOUCH-CONTROL (BACKTRONIC top)
• ISOFRONT plus
• 3 teleskopické výsuvy
• 10 způsobů ohřevu
• elektronická regulace teploty
• pečení při nízké teplotě
• rychlé předehřátí
• nabídka teplot
• bezpečnostní vypínání pečicí trouby
• zámek funkcí
• dětská pojistka
• zámek dveří pro pyrolýzu
• příslušenství: 1 pekáč, 2 plechy, 2 grilovací pánve

cena: 45 990 Kč

• samostatná trouba
• TOUCH-CONTROL (BACKTRONIC top)
• ISOFRONT top
• 3 teleskopické výsuvy
• 10 způsobů ohřevu
• automatické programy s pečicí sondou
• automatické programy s uvedením hmotnosti
• mezinárodní recepty + paměť pro vlastní recepty 
• elektronická regulace teploty
• pečení při nízké teplotě
• rychlé předehřátí
• nabídka teplot
• bezpečnostní vypínání pečicí trouby
• zámek funkcí
• dětská pojistka
• zámek dveří pro pyrolýzu
•  příslušenství: 1 pekáč, 2 plechy, 2 grilovací pánve 

cena: 43 990 Kč

B9820-5-m
nerez

TROUBY

Vaření v páře VITAL
Optimální pro zeleninu, ryby a přílohy, jako 
jsou rýže a knedlíky. 

Vaření v páře INTERVAL
V důsledku neustálého střídání horkého 
vzduchu a páry při pečení a grilování se 
dosáhne nejlepších výsledků. Pečeně zůstane 
křupavá a zachová si svůj objem. Obzvlášť 
dobře se daří zapékaná jídla a nákypy. 
Chléb a pečivo chutnají jako čerstvě dodané 
od pekaře.

INTERVAL PLUS – dušení v páře
Díky odlišnému rozdělení intervalů než 
u „Interval – dušení v páře“ (delší doba dušení 
v páře) lze pomocí této funkce připravovat 
jídla, která vyžadují ještě více vlhkosti. 

Vaření v páře KOMBI
Zvlášť vhodné pro vaření kompletních jídel 
při jednom pracovním postupu. Nejdříve 
se upeče maso „konvenčním“ způsobem 
v horkém vzduchu. Pak se přidají přílohy 
a zelenina, které se uvaří v páře VITAL.

Zdravé vaření
Vaření pomocí páry zachová přírodní chutě a vůně a jídlo vypadá lákavěji, protože pára 
nemá vliv na barvu a strukturu jídla. Jde o zdravý způsob vaření, neboť většina bílkovin, 
minerálů a vitamínů zůstává v jídle zachována a je třeba přidat jen minimální množství 
tuku, nebo dokonce vůbec žádný. 
Parní trouba obsahuje rovněž několik receptů, které jsou uloženy v profilu příslušné 
funkce páry. V této unikátní troubě můžete maso také grilovat, péci pod prouděním 
horkého vzduchu, ale také rozmrazovat.

• parní trouba
•  dotykový displej Avantgarde 
• ISOFRONT top
• 14 způsobů ohřevu • elektronický časovač
•  automatické programy s pečicí sondou
•  automatické programy s uvedením hmotnosti
• paměť pro vlastní recepty 
• rychlé předehřátí • udržování tepla
• elektronická regulace teploty
• ukazatel zbytkového tepla
•  bezpečnostní vypínání pečicí trouby
• zámek funkcí • mechanický zámek dveří 
• tukový filtr
• nabídka teplot
• 3násobně prosklená dvířka
•  kolejnice pro rošt se zarážkou
•  příkon: 3,5 kW při připojení na 230/400 V

cena: 64 990 Kč

Lo °C

PÁRA
VITAL

PÁRA
interval

Lo °C

 

  

boční otevírání dveří
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• samostatná trouba
•  elektronické ovládání (BACKTRONIC)

se zápustnými přepínači
• ISOFRONT plus
• 8 způsobů ohřevu
• elektronická regulace teploty
• rychlé předehřátí
• nabídka teplot
• bezpečnostní vypínání pečicí trouby
• dětská pojistka
• mechanický zámek dveří
• tukový filtr
•  příslušenství: 1 pekáč, 2 plechy,

1 tvarovaný rošt

cena: 31 990 Kč

• samostatná trouba
•  elektronické ovládání (BACKTRONIC) 

se zápustnými přepínači
• ISOFRONT top
• 2 teleskopické výsuvy
• 8 způsobů ohřevu
• elektronická regulace teploty
• rychlé předehřátí
• nabídka teplot
• bezpečnostní vypínání pečicí trouby
• dětská pojistka
• mechanický zámek dveří
• tukový filtr
•  příslušenství: 1 pekáč, 2 plechy, 

1 tvarovaný rošt

cena: 29 990 Kč

• samostatná trouba
•  elektronické ovládání (BACKTRONIC) 

se zápustnými přepínači
• ISOFRONT top
• 2 teleskopické výsuvy
• 8 způsobů ohřevu
• elektronická regulace teploty
• rychlé předehřátí
• nabídka teplot
• bezpečnostní vypínání pečicí trouby
• dětská pojistka
• mechanický zámek dveří
• tukový filtr
•  příslušenství: 1 pekáč, 2 plechy, 

1 tvarovaný rošt

cena: 27 990 Kč

B4503-5-m
nerez

B5901-5-m
nerez

B5701-5-a
AluTec

B5745-5-m
nerez

B8931-5-m
nerez

• samostatná trouba
•  elektronické ovládání (BACKTRONIC) 

se zápustnými přepínači
• ISOFRONT top
• 2 teleskopické výsuvy
• 8 způsobů ohřevu
• elektronická regulace teploty
• rychlé předehřátí
• nabídka teplot
• bezpečnostní vypínání pečicí trouby
• dětská pojistka
• zámek dveří pro pyrolýzu
• tukový filtr
•  příslušenství: 1 grilovací pánev, 2 plechy, 

1 tvarovaný rošt

cena: 39 990 Kč

• samostatná trouba
• elektronické ovládání (BACKTRONIC plus) 
• ISOFRONT top
• 3 teleskopické výsuvy
• 10 způsobů ohřevu
• elektronická regulace teploty
• pečení při nízké teplotě
• rychlé předehřátí
• nabídka teplot
• bezpečnostní vypínání pečicí trouby
• zámek funkcí
• dětská pojistka
• mechanický zámek dveří
• tukový filtr
•  příslušenství: 1 pekáč, 2 plechy, 

1 tvarovaný rošt

cena: 36 990 Kč

• samostatná trouba
•  elektronické ovládání (BACKTRONIC) 

se zápustnými přepínači
• ISOFRONT top
• výsuvný pečicí vozík BACKWAGEN 
• 8 způsobů ohřevu
• elektronická regulace teploty
• rychlé předehřátí
• nabídka teplot
• bezpečnostní vypínání pečicí trouby
• dětská pojistka
• zámek dveří pro pyrolýzu
• tukový filtr
•  příslušenství: 1 pekáč, 1 plech, 1 trojitý 

výsuvný systém, 1 tvarovaný drátěný rošt

 
cena: 33 990 Kč

B5941-5-m
nerez

TROUBY

Lo °C

výsuvný pečicí vozík
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• samostatná trouba
• elektronické ovládání se zápustnými přepínači
• ISOFRONT plus
• 8 způsobů ohřevu
• mechanický zámek dveří
• tukový filtr
• příslušenství: 1 pekáč, 2 plechy, 1 tvarovaný rošt

cena: 25 990 Kč

• samostatná trouba 
• ISOFRONT plus
• elektronické hodiny SET timer
• zápustné přepínače
• mechanický zámek dveří
• chladicí ventilátor
• tukový filtr
•  příslušenství: 1 pekáč, 2 plechy, 

1 tvarovaný rošt

cena: 23 990 Kč/22 590 Kč

• samostatná trouba
• elektronické hodiny SET timer 
• zápustné přepínače 
• ISOFRONT plus
• 7 způsobů ohřevu
• příslušenství: 1 pekáč, 1 plech, 1 grilovací pánev

cena: 19 990 Kč

B3191-5-m
nerez

B4101-5-m (nerez)
B4101-5-w (bílá)

B4403-5-m
nerez

TROUBY

Symboly pečicích funkcí

vrchní ohřev

spodní ohřev

vrchní a spodní ohřev

pomocná cirkulace 
vzduchu

bio vaření – vlhká pára 96–98 °C 

intervalové pečení s podílem 
vlhké páry – horkého vzduchu: 
50 % – 50 % nebo 25 % – 75 % 

horký vzduch

rozmrazování

turbo gril

velký gril

malý gril

vnitřní osvětlení

Lo °C nízkoteplotní pečení

mikrovlnný ohřev

horký vzduch multi

BIO
PÁRA

PÁRA
interval

vrchní a poloviční 
spodní ohřev

vrchní ohřev a gril

½

horký vzduch s grilem
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• sporák pro kombinaci
•  elektronické ovládání (BACKTRONIC) 

se zápustnými přepínači
• ISOFRONT top
• výsuvný pečicí vozík BACKWAGEN 
• 8 způsobů ohřev u
• elektronická regulace teploty
• rychlé předehřátí
• nabídka teplot
• bezpečnostní vypínání pečicí trouby
• dětská pojistka
• zámek dveří pro pyrolýzu
• tukový filtr
•  příslušenství: 1 pekáč, 1 plech, trojitý 

výsuvný systém, 1 tvarovaný drátěný rošt

cena: 36 990 Kč

• sporák pro kombinaci
•  elektronické ovládání (BACKTRONIC) 

se zápustnými přepínači
• ISOFRONT top
• 8 způsobů ohřevu
• elektronická regulace teploty
• rychlé předehřátí
• nabídka teplot
• bezpečnostní vypínání pečicí trouby
• dětská pojistka
• mechanický zámek dveří
• tukový filtr
•  příslušenství: 1 pekáč, 2 plechy, 

1 tvarovaný rošt

cena: 32 990 Kč

E5701-5-m
nerez

E5745-5-m
nerez

SPORÁKY

Vysvětlení ikon – trouby

 

  

pečicí sonda

nový model, dostupný 
od roku 2009

pyrolytická trouba se samočisticí 
funkcí

katalytická trouba se samočisticím 
povrchem

úprava povrchu vnitřku trouby pro 
snadné čištění

parní trouba

model s energetickou třídou 
podle legislativy EU

nerezový povrch s úpravou proti 
otiskům prstů

trouba s 1, 2 nebo 3násobným 
teleskopickým výsuvem

trouba se speciálním pachovým 
filtrem

výsuvný pečicí vozík
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KOMPAKTNÍ TROUBY 

• samostatná trouba
• elektronické ovládání TOUCH-CONTROL
• multifunkční parní trouba 
• ISOFRONT plus
• kompaktní velikost
• 8 způsobů ohřevu
• paměť pro vlastní recepty
• rychlé předehřátí
• dětská pojistka
• tukový filtr
•  příslušenství: 1 plech, 

1 plochý nerezový rošt

cena: 39 990 Kč

• samostatná trouba
• elektronické ovládání TOUCH-CONTROL
• integrovaná mikrovlnná trouba
• ISOFRONT plus
• kompaktní velikost
• 5 způsobů ohřevu
• paměť pro vlastní recepty
• rychlé předehřátí
• rychlý start
• dětská pojistka
•  příslušenství: 1 plech, 

1 plochý nerezový rošt

cena: 31 990 Kč

KB9810E-m
nerez

KB9820E-m
nerez

PÁRA
VITAL

PÁRA
interval

  

Kompaktní vestavná parní trouba Kompaktní vestavná trouba s mikrovlnami

KD6070

•  zásuvka na příslušenství a hrníčky
• doplněk ke spotřebičům 
   výšky 38 cm (kompaktní trouby, 
   kávovary, mikrovlnné trouby)
• protiskluzová podložka

cena: 3 990 Kč





Mikrovlnné trouby

Díky jednoduchým funkcím představují mikrovlnné 
trouby rychlé a pohodlné řešení při přípravě jídla. Design 
mikrovlnných trub AEG-Electrolux dokonale ladí s dalšími 
vestavnými spotřebiči AEG-Electrolux, a spotřebiče proto 
vytvářejí z vaší kuchyně harmonický celek. Pro jejich 
jednoduché elektronické ovládání je to nejlepší volba, když 
potřebujete něco rychle rozmrazit nebo uvařit. Je nutné 
pouze nastavit požadovaný výkon ve wattech, stisknout 
tlačítko start a mikrovlnná trouba udělá svou práci. 
Automatické programy podporují rozmrazování, vaření 
nebo kombinovaný ohřev pokrmů.
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MIKROVLNNÉ TROUBY

KD81403MC1762E-a (aluTec)
MC1762E-m (nerez)

• mikrovlnná trouba
• elektronické ovládání s tlačítky 
• indikace funkce LED
• objem vnitřního prostoru: 17 l
• dětská pojistka
•  časovač – ovládání otočným voličem: 

90 min.
• rychlý start /+30 s
• signalizace konce programu
• 6 automatických režimů pro vaření
•  7 automatických režimů pro rozmrazování
•  mikrovlnný výkon nastavitelný v 5 stupních
• otočný talíř (průměru 27,2 cm)
• zapuštěné světlo: 25 W
• mikrovlnný výkon trouby: 800 W

cena: 14 990 Kč/12 990 Kč

• zásuvka pro ohřívání nádobí a pokrmů
• nastavitelná teplota 30–85 °C
• vhodné ke kombinaci se spotřebiči
 výšky 45 cm

cena: 11 990 Kč

• mikrovlnná trouba s grilem
• elektronické ovládání
• indikace funkce LED
• objem vnitřního prostoru: 38 l
• 4 automatické režimy pro vaření
• 4 automatické režimy pro rozmrazování
• 4 automatické režimy pro ohřev
•  mikrovlnný výkon nastavitelný v 5 stupních
• otočný talíř (průměr 32 cm)
• signalizace konce programu
• halogenové světlo
• mikrovlnný výkon trouby: 1 000 W
• výkon grilu: 1 500 W

cena: 29 990 Kč

• mikrovlnná trouba
• elektronické ovládání s tlačítky 
• indikace funkce LED
• objem vnitřního prostoru: 26 l
• dětská pojistka
• časovač – ovládání otočným voličem: 90 min.
• rychlý start /+30 s
• signalizace konce programu
• 7 automatických režimů pro vaření
• 7 automatických režimů pro rozmrazování
• mikrovlnný výkon nastavitelný v 5 stupních
• otočný talíř (průměru 32,5 cm)
• zapuštěné světlo: 25 W 
• mikrovlnný výkon trouby: 900 W

cena: 18 990 Kč

• mikrovlnná trouba s grilem
• elektronické ovládání s tlačítky 
• indikace funkce LED
• objem vnitřního prostoru: 26 l
• dětská pojistka
• časovač – ovládání otočným voličem: 90 min.
• rychlý start /+30 s
• signalizace konce programu
• 9 automatických režimů pro vaření
• 7 automatických režimů pro rozmrazování
• mikrovlnný výkon nastavitelný v 5 stupních
• otočný talíř (průměr 32,5 cm)
• zapuštěné světlo: 25 W 
• mikrovlnný výkon trouby: 900 W
• výkon grilu: 1 000 W

cena: 17 990 Kč

MCD2662E-m
nerez

MC2662E-a
aluTec

MCC3880E-m
nerez

Quarz gril 
Díky Quarz grilu docílíte optimálního 
zapečení pokrmu. Můžete ho používat 
samostatně nebo v kombinaci s mikrovlnami. 
Vnitřní řešení trouby nabízí dvě rozhodující 
výhody: plné využití výšky vnitřního prostoru 
a nejjednodušší čištění.

Vysoký prostor pro vaření
Dokonce i spotřebiče s objemem 
17 litrů nabízejí mimořádný „vnitřní rozměr“. 
Výška prostoru na pečení je stanovená 
tak, aby jste mohli do mikrovlnné trouby 
pohodlně umístit kojenecké lahve a jiné 
vysoké nádoby.



Kávovary

Italské espresso a cappuccino jsou nepostradatelné v každé domácnosti. Společnost 
AEG-Electrolux nabízí vestavné kávovary, které jsou naprosto výjimečné. Jako 
vestavné se tyto přístroje hodí do vaší kuchyně a harmonicky zapadnou do dokonalé 
atmosféry v designu ostatních spotřebičů AEG-Electrolux.
Plně automatický kávovar nabízí mnoho variant přípravy kávy: od 30ml espressa až 
po 200ml konvici. Jestliže jste si pozvali přátele a potřebujete připravit větší množství 
kávy, jen použijte termokonvici, která může být naplněna až 6 porcemi. Mimoto 
společnost AEG-Electrolux jako první použila nový systém „Cappuccinatore“, abyste si 
mohli udělat pravé italské cappuccino doma.
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PE8039-m
nerez

PE3820-m
nerez

• plně automatický kávovar
• TOUCH-CONTROL s displejem
• světelné symboly
•  5 úrovní pro nastavení hrubosti mletí kávy 

(od extra jemné do extra hrubé)
•  nastavení druhu kávy: espresso, normální, 

střední, velké, konvička
• funkce capuccino
• funkce konvice (4 až 6 šálků)
• volba 1 nebo 2 šálky
• tlačítko na horkou vodu
• tlačítko na páru
• volitelný jazyk na displeji
• nastavení teploty kávy
• nastavení tvrdosti vody
•  vyjímatelná nádržka na vodu s kapacitou 1,8 l
• zásobník na kávová zrna: 220 g
• 2 ohřívače
• celkový elektrický příkon: 1,35 kW
• rozměry (vxšxh): 37,8x59,4x38 cm

Dostupné od června 2009

cena: 42 990 Kč

• poloautomatický kávovar
• elektronické dotykové ovládání + tlačítka
•  displej pro ovládání funkcí
•  3 druhy kávy: espresso, dvojité espresso, káva
•  samostatné tlačítko pro automatickou páru 

a horkou vodu
• plynulé nastavení hrubosti mletí kávy
•  vyjímatelná nádržka na vodu s kapacitou 2 l
• zásobník na kávová zrna: 250 g
• celkový elektrický příkon: 1,15 kW
• rozměry (vxšxh): 37,8x59,4x38 cm

cena: 32 990 Kč

KÁVOVARY



Varné desky
AEG-Electrolux učiní z prostoru pro přípravu pokrmů srdce vaší kuchyně. Objevte 
dokonalou kombinaci technické inovace a výjimečného designu. Vyberte si varnou 
desku, která se nejlépe hodí k vaší osobnosti a vašim zvyklostem. Udělejte ze své kuchyně 
místo, kde si užijete kvality bez kompromisů a s maximálním komfortem. Objevte řadu 
výhod sklokeramických varných desek. 
Varné desky z naší nabídky jsou pro vaši kuchyň ideální – ať již jsou s rámem, se 
zkosenými hranami nebo se jedná o zcela integrovanou varnou desku. Vyzkoušejte nový 
typ kuchyňské přípravy pokrmů s AEG-Electrolux.
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Indukční varná deska
Po zapnutí indukční varné 
desky se energie přenáší 
přímo do speciálního dna 
varné nádoby. Teplo se 
vytváří pouze uvnitř hrnce – 
varná zóna se ohřívá pouze 
teplem ze dna hrnce. Ohřev 
na indukční varné desce je 
precizní a výjimečně rychlý, 
můžete si být jisti, že ani 
nejdelikátnější potraviny se 
nespálí. Revoluční indukční 
varná deska je stejně rychlá 
a přesná v regulaci tepla 
jako plynová varná deska, 
ale s komfortem elektrické 
varné desky.

S rámečkem, nebo bez rámečku
Design je záležitostí vkusu. Proto 
nabízíme široký výběr varných de-
sek s elegantním rámem z nere-
zové oceli, které mohou být doko-
nale integrovány do vaší pracovní 
desky. Mimoto myslí společnost 
AEG-Electrolux též na ty, kdo mi-
lují vaření bez ohraničení. Pro ně 
jsou určeny varné desky se zkose-
nými hranami. V tomto případě je 
varná deska zabudována do vaší 
pracovní plochy tak, že dodá ku-
chyni moderní lehkou optiku.
Společnost AEG-Electrolux nabízí 
též kompletní sortiment varných 
desek, který můžete poznat podle 
speciálního a subtilního designu 
pod názvem Frontline.
Tato speciální řada obsahuje 
spotřebiče od 36 cm do 60 cm, 
a to jak plynové, tak elektrické. 
Pro tuto řadu je charakteristický 
odnímatelný designový hliníkový 
panel, který je zřetelně oddělen 
od hladkého sklokeramického po-
vrchu spotřebiče. Povrch spotřebi-
čů se tak velmi snadno čistí.

Timer
Tato funkce vám umožňuje ovládat 
čas vaření u každé zóny odděleně. 
Jakmile předem nastavená doba va-
ření uplyne, zóna vaření se automa-
ticky vypne a zazní zvukový signál.

Stop+Go
Při aktivování funkce Stop+Go 
přepne elektronika varné 
desky na aktuálně zapnutých 
varných zónách výkon 
z nastaveného výkonového 
stupně na stupeň udržování 
teploty, takže vy můžete klidně 
varnou desku opustit, pokud 
musíte. Po přestávce se teplota 
zóny vrátí na původní výkon 
jednoduchým dotekem na senzor 
Stop+Go.

Indikace zbytkového tepla
Všechny varné desky 
AEG-Electrolux jsou vybaveny 
ukazatelem zbytkového tepla. 
S touto funkcí budete vždy 
vědět, zda právě použitá varná 
zóna je ještě horká, nebo již 
vychladla.

Varná zóna
Vedle výše popsaného řešení 
společnost AEG-Electrolux nabízí 
tradiční řešení. Každá varná zóna 
je přizpůsobena velikosti vašeho 
nádobí, takže u trojokruhové 
zóny má nejmenší vnitřní okruh 
průměr 12 cm, druhý 17,5 cm 
a největší zóna má průměr 
21 cm. U dvojokruhové zóny 
je průměr malé zóny 12 cm, 
větší má pak průměr 21 cm. 
Společnost AEG-Electrolux 
dále nabízí oválné varné zóny 
s rozměrem 17Δ26,5 cm.

Maximální flexibilita
Společnost AEG-Electrolux zavádí 
novou koncepci indukce, kde 
flexibilita a volnost při kuchyňské 
přípravě pokrmů ukazují jasný 
rozdíl v porovnání s tradičními 
kuchyňskými zvyklostmi. 
S touto novou technologií již 
spotřebitelé nemusejí vybírat 
správnou velikost dna hrnce, aby 
přesně odpovídal varné plotýnce, 
ani nemusejí zápasit o místo 
pro velký hrnec nebo pánev 
na striktně vymezeném prostoru. 
Sklokeramický povrch indukční 
varné desky je rozdělen na čtyři 
varné okruhy. Každý z nich je 
uprostřed označen křížkem. 
Pokud vámi vybraná nádoba 
zcela zakrývá křížek libovolného 
okruhu, i když je umístěna 

třeba napříč přes dva okruhy, 
povrch pod jejím dnem bude 
vždy ohříván bez ohledu na její 
umístění nebo velikost.
70 cm široká indukční varná 
deska má rámeček z leštěné 
nerezové oceli, který se 
hodí k jakémukoli designu 
kuchyně – od tradiční po tu 
nejmodernější. Dotykové ovládací 
prvky a indikátory tepla jsou 
integrovány do povrchu varné 
desky. Je tak zajištěn pohodlný 
přístup i vysoká úroveň 
viditelnosti při přípravě pokrmů.
Varný panel AEG-Electrolux 
78031KF-mn je velmi flexibilní 
a při modernizaci vaší kuchyně 
ho lze snadno instalovat 
do stávajícího 60cm výřezu 
v pracovní kuchyňské desce.

Ovládací prvky
Nejmodernější dotykové ovládání DIRECT TOUCH zajišťuje precizní kon trolu. Varnou zónu aktivujete 
navolením požadované úrovně tepla na posuvném ovladači. Můžete to provést také jedním dotykem – 
pomocí číselných symbolů zvolíte správný stupeň. Hodnoty uvedené vedle „slideru“ vám řeknou, který 
výkonový stupeň právě užíváte.
Ovládání SINGLE CONTROL je tradiční a známější forma dotykového ovládání. Snímá jemný tlak vašeho 
prstu a okamžitě reaguje. Stisknutím šipek můžete provádět navigaci přes 7segmentový ukazatel.
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68002K-mn68031K-mn78031KF-mn

96931K-mn98030KF-sn

•  sklokeramická deska
• 2 boční zkosené hrany
• DIRECT TOUCH
• 4x Booster
• dětská pojistka
• zámek funkcí
• automatické zahřátí
• automatické vypínání
• funkce STOP+GO
• minutka
• ukazatele zbytkového tepla
•  4 indukční varné zóny:

vlevo vzadu: 2 300; 3 200 W/210 mm
vpravo vzadu: 2 300; 3 200 W/210 mm
vlevo vpředu: 2 300; 3 200 W/210 mm
vpravo vpředu: 2 300; 3 200 W/210 mm

cena: 39 990 Kč

• sklokeramická deska
• nerezový rám
• DIRECT TOUCH
• 4x Booster
• dětská pojistka
• zámek funkcí
• automatické vypínání
• funkce STOP+GO
• minutka
• ukazatele zbytkového tepla
•  4 indukční varné zóny:

vlevo vzadu: 1 800; 2 800 W/180 mm
vpravo vzadu: 800; 2 800 W/180 mm
vlevo vpředu: 2 300; 3 600 W/210 mm
vpravo vpředu: 1 400; 1 800 W/145 mm

cena: 33 990 Kč

• sklokeramická deska
• nerezový rám
• TOUCH-CONTROL
• Booster
• dětská pojistka
• zámek funkcí
• automatické vypínání
• minutka
• ukazatele zbytkového tepla
•  4 indukční varné zóny:

vlevo vzadu: 1 400; 2 500 W/140 mm
vpravo vzadu: 1 800; 2 800 W/180 mm
vlevo vpředu: 2 200; 3 600 W/210 mm
vpravo vpředu: 1 800; 2 800 W/180 mm

cena: 28 990 Kč

• sklokeramická deska
• zkosené hrany
• DIRECT TOUCH
• 3x Booster
• dětská pojistka
• zámek funkcí
• automatické zahřátí
• bezpečnost varné desky: automatické vypínání
• funkce STOP+GO
• minutka
• ukazatele zbytkového tepla
•  3 indukční varné zóny:

vlevo: 2 300; 3 200 W/210 mm
střední: 2 300; 3 200 W/210 mm
vpravo: 2 300; 3 200 W/210 mm

cena: 45 990 Kč

•  sklokeramická deska
• zkosené hrany
• trojokruhová a dvojokruhová varná zóna
• DIRECT TOUCH
• dětská pojistka
• zámek funkcí
• automatické zahřátí
• bezpečnost varné desky: automatické vypínání
• funkce STOP+GO
• minutka
• ukazatele zbytkového tepla
•  5 varných zón:

vlevo vzadu: 1 200 W/145 mm
uprostřed: 1 050; 1 950; 2 700 W/145; 210; 270 mm
vpravo vzadu: 1 400; 2 200 W/170; 265 mm
vlevo vpředu: 1 800 W/180 mm
vpravo vpředu: 1 800 W/180 mm

cena: 30 990 Kč

SAMOSTATNÉ VARNÉ DESKY



17

66030K-mn66200K-mn66300KF-an

SAMOSTATNÉ VARNÉ DESKY

66331K-mn66320KF-n67670K-mn

• sklokeramická deska
• plně integrovaná do kuchyňské pracovní desky
• trojokruhová a dvojokruhová varná zóna
• TOUCH-CONTROL
• zámek funkcí
• automatické zahřátí
• automatické vypínání
• minutka
• ukazatele zbytkového tepla
•  4 elektrické varné zóny:

vlevo vzadu: 1 200 W/145 mm
vpravo vzadu: 1 500; 2 400 W/170Δ265 mm
vlevo vpředu:  800; 1 600; 2 300 W/120; 175; 

210 mm
vpravo vpředu: 1 200 W/145 mm

cena: 22 990 Kč

• sklokeramická deska
• nerezový rám
• dvojokruhová varná zóna
• TOUCH-CONTROL
• zámek funkcí
• automatické zahřátí
• automatické vypínání
• minutka
• ukazatele zbytkového tepla
•  4 elektrické varné zóny:

vlevo vzadu: 1 200 W/145 mm
vpravo vzadu: 700; 1 700 W/120; 180 mm
vlevo vpředu: 750; 2 200 W/120; 210 mm
vpravo vpředu: 1 200 W/145 mm

cena: 18 990 Kč

• sklokeramická deska
• nerezový rám
• TOUCH-CONTROL
• zámek funkcí
• automatické zahřátí
• automatické vypínání
• minutka
• ukazatele zbytkového tepla
•  4 elektrické varné zóny:

vlevo vzadu: 1 200 W/145 mm
vpravo vzadu: 1 800 W/180 mm
vlevo vpředu: 2 300 W/210 mm
vpravo vpředu: 1 200 W/145 mm

cena: 16 490 Kč

• sklokeramická deska
• nerezový rám
• TOUCH-CONTROL
• 2x Booster
• zámek funkcí
• automatické zahřátí
• automatické vypínání
• funkce STOP+GO
• minutka
• ukazatele zbytkového tepla
•  4 varné zóny, z toho 2 indukční:

vlevo vzadu: elektrická 1 200 W/145 mm
vpravo vzadu:  elektrická 1 500; 2 400 W/

170Δ265 mm
vlevo vpředu: indukční 2 200; 3 700 W/210 mm
vpravo vpředu: indukční 1 400; 1 800 W/145 mm

cena: 25 990 Kč

• sklokeramická deska
• zkosené hrany
• trojokruhová a dvojokruhová varná zóna
• TOUCH-CONTROL
• rozpoznání velikosti nádoby
• automatické zahřátí
• automatické vypínání
• minutka
• ukazatele zbytkového tepla
•  4 elektrické varné zóny s rozpoznáním 

velikosti nádoby:
vlevo vzadu: 1 200 W/145 mm
vpravo vzadu: 1 500; 2 400 W/170Δ265 mm
vlevo vpředu:  800; 1 600; 2 300 W/120;

175; 210 mm
vpravo vpředu: 1 200 W/145 mm

cena: 25 990 Kč

• sklokeramická deska
• zkosené hrany
• trojokruhová a dvojokruhová varná zóna
• DIRECT TOUCH
• Booster
• dětská pojistka
• zámek funkcí
• automatické vypínání
• funkce STOP+GO
• minutka
• ukazatele zbytkového tepla
•  4 elektrické varné zóny:

vlevo vzadu: 1 200 W/145 mm
vpravo vzadu: 1 500; 2 400 W/170Δ265 mm
vlevo vpředu:  800; 1 600; 2 300 W/120; 

175; 210 mm
vpravo vpředu: 1 200 W/145 mm

cena: 23 990 Kč
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FM4300G-anFM4360G-anFM4513K-an

FM4803K-anFM6520K-anFM4863K-an

SAMOSTATNÉ VARNÉ DESKY „FrontLine MODULAR SYSTEM“

• sklokeramická deska
•  bez rámu + odnímatelný hliníkový panel + 

snadné čištění
• indukční zóna WOK vč. WOK pánve
• TOUCH-CONTROL
• Booster
• dětská pojistka
• automatické vypínání
• minutka
• ukazatele zbytkového tepla
• 1 indukční WOK zóna: 2 300; 3 200 W/300 mm

cena: 34 990 Kč

• sklokeramická deska
•  bez rámu + odnímatelný hliníkový panel + 

snadné čištění
• TOUCH-CONTROL
• dětská pojistka
• automatické zahřátí
• automatické vypínání
• funkce STOP+GO
• minutka
• ukazatele zbytkového tepla
•  4 elektrické varné zóny:

vlevo vzadu: 700; 1 700 W/120; 180 mm
vpravo vzadu: 1 200 W/145 mm
vlevo vpředu: 1 200 W/145 mm
vpravo vpředu: 1 000; 2 200 W/145; 210 mm

cena: 22 990 Kč

• sklokeramická deska
•  bez rámu + odnímatelný hliníkový panel + 

snadné čištění
• TOUCH-CONTROL 
• Booster
• dětská pojistka
• automatické zahřátí
• automatické vypínání
• funkce STOP+GO
• minutka
• ukazatele zbytkového tepla
•  2 indukční zóny:

zadní: 1 450; 1 800 W/145 mm
přední: 2 300; 3 700 W/210 mm

cena: 20 990 Kč

• sklokeramická deska
•  bez rámu + odnímatelný hliníkový panel + 

snadné čištění
• TOUCH-CONTROL
• dětská pojistka
• automatické zahřátí
• automatické vypínání
• funkce STOP+GO
• minutka
• ukazatele zbytkového tepla
•  2 elektrické varné zóny:

vzadu: 1 200 W/145 mm
vpředu: 700; 1 700 W/120; 180 mm

cena: 14 990 Kč

• plyn na skle
•  bez rámu + odnímatelný hliníkový panel + 

snadné čištění
• plotýnka WOK: 3 700 W/130 mm

cena: 13 990 Kč

• plyn na skle
•  bez rámu + odnímatelný hliníkový panel + 

snadné čištění
• litinové podpěry varných nádob
• automatické zapalování
• termopojistka
•  2 plynové varné zóny:

zadní: 3 000 W/104 mm
přední: 1 900 W/74 mm

cena: 13 990 Kč
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65807G-b75857G-b

• plyn na skle
• trojitý hořák
• 3 litinové podpěry varných nádob
• automatické zapalování
• termopojistka
•  5 plynových varných zón:

vlevo vzadu: 1 900 W/70 mm
vpravo vzadu: 1 900 W/70 mm
střední: 3 800 W/122 mm
vlevo vpředu: 1 900 W/70 mm
vpravo vpředu: 1 000 W/54 mm

cena: 17 990 Kč

• plyn na skle
• 2 litinové podpěry varných nádob
• automatické zapalování
• termopojistka
•  4 plynové varné zóny:

vlevo vzadu: 2 900 W/100 mm
vpravo vzadu: 1 900 W/70 mm
vlevo vpředu: 1 000 W/54 mm
vpravo vpředu: 1 900 W/70 mm

cena: 14 990 Kč

• deska pro kombinaci
• nerezový rám
•  trojokruhová a dvojokruhová varná zóna
• TOUCH-CONTROL – pro rozšíření varných zón
•  4 elektrické varné zóny:

vlevo vzadu: 1 200 W/145 mm
vpravo vzadu: 700; 1 700 W/120; 180 mm
vlevo vpředu:  800; 1 600; 2 300 W/120; 

175; 210 mm
vpravo vpředu: 1 200 W/145 mm

cena: 14 990 Kč

• deska pro kombinaci
• sklokeramická
• ukazatele zbytkového tepla
•  4 Hi-light plotýnky, z toho 2 dvojokruhové:

vlevo vzadu: 1 200 W/145 mm
vpravo vzadu: 1 500; 2 400 W/170x265 mm
vlevo vpředu:  750; 2 200 W/120; 210 mm
vpravo vpředu: 1 200 W/145 mm

cena: 12 990 Kč

SAMOSTATNÉ VARNÉ DESKY

VÝSTUP PAR VARNOU DESKOU
Páry z pečicí trouby postupují přes varnou desku 
do odsavače par (pouze u AEG-Electrolux).

VARNÉ DESKY PRO KOMBINACI 

61200M-mn 6132M-mn

Vysvětlení ikon – varné desky

nový model, dostupný od roku 2009

indukční varná deska

Direct Access: přímá cesta k požadované 
teplotě

šířka spotřebiče



Nalezení správné atmosféry a podoby pro váš domov a vaši 
kuchyň je záležitostí osobního vkusu. To je důvod, proč nabízíme 
obzvláště široký výběr, abychom vyhověli vašim individuálním 
potřebám a specifi ckým požadavkům. 
Odsavače par AEG-Electrolux jsme navrhli tak, abyste měli 
z přípravy pokrmů ve vaší kuchyni potěšení. Nabízíme širokou 
paletu modelů s různými typy designu, a to od klasického 
po velmi moderní, které mají kapacitu odsávání až 840 m3/hod.

Odsavače par



Konstrukce odsavačů par
Abychom docílili formy a designu, 
které dokonale padnou do všech 
typů kuchyní, nabízíme odsavače 
par různých konstrukcí. Ostrůvkové 
odsavače par jsou navrženy pro 
instalaci nad varnou deskou 
umístěnou ve středu kuchyně a jsou 
viditelné ze všech stran.
Komínový odsavač par navržený pro 
montáž na stěnu by zase měl být 
vi zuál ním ohniskem vaší kuchyně 
s nejvyšším výkonem.
Vysunovací odsavače par jsou 
ideální pro kuchyně, kde jejich 
majitel dává přednost tomu, 
aby digestoř byla ukryta. Tyto 
spotřebiče jsou zabudovány 
do nástěnné skříňky a vytaženy 
vždy, když jsou potřeba.
Tato digestoř je tím pravým řešením 
pro kuchyně, kde by digestoř měla 
být ukryta za dekorativním krytem, 
kuchyňskou linkou nebo nástěnnou 
skříňkou prostorově úsporným 
způsobem.
Integrované odsavače par pro 
montáž do odtahů nebo komínů jsou 
dalším řešením pro skryté digestoře.
Odsavače par tradiční konstrukce se 
osazují pod horní skříňku.

Filtry
Společnost AEG-Electrolux používá 
pro odsavače par 2 různé systémy 
filtrace. Ve svých spotřebičích 
obvykle po uží váme tukový filtr 
v hliníkové kazetě na mastnotu, 

který je omyvatelný v myčce 
na nádobí. Tento typ filtrace 
odfiltruje tuk a výpary z vaření.
Když používáte digestoř v režimu 
recirkulace, jsou pachy odstraňovány 
aktivním uhlíkovým filtrem. Tento 
typ filtru by měl být použit pouze 
v režimu recirkulace, nikoliv v režimu 
odsávání. Při normální intenzitě 
vaření by se filtr měl čistit přibližně 
každý druhý měsíc. Uhlíkový filtr 
AEG-Electrolux LongLife můžete 
umývat v myčce na nádobí při 
nejvyšší teplotě, pak ho však musíte 
usušit v troubě po dobu 10 minut 
při teplotě 100 °C, aby byl uhlík 
opět reaktivován. Po přibližně třech 
letech používání by filtr měl být 
vyměněn za nový.

Čistý vzduch – elegantní design

Filtr
s aktivním
uhlím

Odsávací 
digestoř

Výstup  
vzduchu
do kuchyně  

Filtr na 
mastnotu

Průběh trasy recirkulace

Odsávání – Recirkulace
Odsavače par AEG-Electrolux mohou fungovat ve dvou růz-
ných režimech. V režimu s externím odsáváním je filtrovaný 
vzduch odsáván přes potrubí do vnějšího prostředí. Pro dosa-
žení nejlepšího výkonu by toto potrubí mělo být co nejkratší 
bez jakýchkoli (nebo s co nejmenším počtem) zalomení.

V režimu recirkulace nemusíte toto napojení na venkovní 
prostředí mít, vzduch je vyčištěn díky použití uhlíkového 
filtru. V tomto režimu jsou výpary filtrovány přes dvojitý 
filtrovací systém – tukový filtr a uhlíkový filtr – a čistý vzduch 
se vrací do kuchyně.

Odtah vzduchu   
do vnějšího prostředí 
přes potrubí 

Potrubí  
pro odtah 
vzduchu

Odsávací 
digestoř

Filtr na 
mastnotu

Trasa odtahu vzduchu potrubím
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Vysvětlení ikon – odsavače par

nový model, dostupný od roku 2009

šířka spotřebiče

odsavač páry s intenzivním programem

150 
mm

průměr odtahu

Doporučená minimální vzdálenost instalace odsavače nad varnou 
desku je 55 cm u elekrické desky a 65 cm u plynové desky.

UHLÍKOVÉ FILTRY pro režim recirkulace vzduchu

typ filtru cena

EFF62 790 Kč

EFF72 795 Kč

typ 10 270 Kč

typ 14 1 990 Kč

typ 20 1 490 Kč

typ 60/80 990 Kč

typ 150 1 390 Kč
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DD8890-aDD9996-bDD8696-m

DI8821-mDI9966-mDI9993-m

• komínový odsavač par
• elektronické dotykové ovládání TOUCH-CONTROL
• 3 stupně výkonu + intenzivní
• 5 halogenových žárovek
• ukazatel nasycenosti tukového filtru
• ukazatel nasycenosti uhlíkového filtru
• 1 hliníkový filtr
• 1 uhlíkový filtr (typ 14) jako příslušenství 
 k dokoupení
•  možnost použití externího odsávání nebo 

recirkulačního režimu
•  úroveň hlučnosti 

min./max./intenz.: 51,4/58,3/62,3 dB
•  výkony min./max./intenz.: 220/450/540 m3/h
• neinstalovat níže než 55 cm nad varnou deskou
• max. tlak: 475 Pa

cena: 44 990 Kč

• komínový odsavač par
• elektronické dotykové ovládání TOUCH-CONTROL
• povrch sklokeramika
• plynulá regulace rychlosti + intenzivní
• intenzivní režim odsávání
• 2 halogenové žárovky
• ukazatel nasycenosti tukového filtru
• ukazatel nasycenosti uhlíkového filtru
• 3 hliníkové filtry
• 1 uhlíkový filtr (typ EFF62) jako příslušenství 
 k dokoupení
•  možnost použití externího odsávání nebo 

recirkulačního režimu
• úroveň hlučnosti min./max./intenz.: 35/61/66 dB
•  výkony min./max./intenz.: 180/670/770 m3/h
• max. tlak: 440 Pa

cena: 44 990 Kč

• komínový odsavač par
• elektronické dotykové ovládání TOUCH-CONTROL
• 3 stupně výkonu + intenzivní
• automatický doběh
• halogenové žárovky 2x 20 W
• 1 motor
• ukazatel nasycenosti tukového filtru
• ukazatel nasycenosti uhlíkového filtru
• 2 hliníkové kazetové filtry
• 1 uhlíkový filtr (typ 20) jako příslušenství 
 k dokoupení
•  možnost použití externího odsávání nebo 

recirkulačního režimu
• úroveň hlučnosti min./max./intenz.: 46/63/65 dB
•  výkony min./max./intenz.: 240/490/570 m3/h
• max. tlak: 443 Pa

cena: 34 990 Kč

• ostrůvkový odsavač par
•  elektronické dotykové ovládání TOUCH-CONTROL
• 3 stupně výkonu + intenzivní
• automatický doběh
• 2 úrovně osvětlení
• halogenové žárovky 6x 20 W
• 1 motor
• ukazatel nasycenosti tukového filtru
• ukazatel nasycenosti uhlíkového filtru
• 1 hliníkový kazetový tukový filtr
• 1 uhlíkový filtr (typ EFF72) jako příslušenství 
 k dokoupení
•  možnost použití externího odsávání nebo 

recirkulačního režimu
• úroveň hlučnosti min./max./intenz.: 40/56/66 dB
•  výkony min./max./intenz.: 260/550/840 m3/h
• max. tlak: 450 Pa

cena: 49 990 Kč

• ostrůvkový odsavač par
• elektronické dotykové ovládání TOUCH-CONTROL
• 4 stupně výkonu + intenzivní
• obvodové nasávání
• 4 halogenové žárovky
• ukazatel nasycenosti tukového filtru
• ukazatel nasycenosti uhlíkového filtru
• 2 hliníkové filtry
• 1 uhlíkový filtr (typ EFF72) jako příslušenství 
 k dokoupení
•  možnost použití externího odsávání nebo 

recirkulačního režimu
• úroveň hlučnosti min./max./intenz.: 41/60/66 dB
•  výkony min./max./intenz.: 260/620/820 m3/h
• max. tlak: 420 Pa

cena: 47 990 Kč

• ostrůvkový odsavač par
• elektronické dotykové ovládání TOUCH-CONTROL
• 3 stupně výkonu + intenzivní
• 4 halogenové žárovky
• 3 hliníkové filtry
• 1 uhlíkový filtr (typ 20) jako příslušenství 
 k dokoupení
•  možnost použití externího odsávání nebo 

recirkulačního režimu
• úroveň hlučnosti min./max./intenz.: 46/63/65 dB
•  výkony min./max./intenz.: 240/490/570 m3/h
• max. tlak: 443 Pa

cena: 45 990 Kč

ODSAVAČE PAR

150 
mm

150 
mm

90 
mm150 

mm

150 
mm 150 

mm
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• výsuvný odsavač par
• ovládání posuvným spínačem
• 3 stupně výkonu + intenzivní
• 2 úsporné zářivky
• 2 motory
• 2 hliníkové filtry
• 1 uhlíkový filtr (typ 150) jako příslušenství 
 k dokoupení
•  možnost použití externího odsávání nebo

recirkulačního režimu
• úroveň hlučnosti min./max./intenz.: 49/58/65 dB
•  výkony min./max./intenz.: 280/420/610 m3/h
• max. tlak: 360 Pa

cena: 7 490 Kč

•  odsavač par pro montáž do odtahů 
nebo komínů

• plynulá regulace rychlosti
• 1 úsporná zářivka
• 2 motory
• 1 hliníkový filtr
• 1 uhlíkový filtr (typ 60/80) jako příslušenství 
 k dokoupení
•  možnost použití externího odsávání nebo

recirkulačního režimu
• úroveň hlučnosti min./max.: 51/71 dB
• výkon min./max.: 200/390 m3/h
• max. tlak: 350 Pa

cena: 5 490 Kč

• tradiční odsavač par
• povrch nerez
• ovládání tlačítky
• 3 stupně výkonu
• 2 svíčkové zářivky
• 2 hliníkové filtry
• 1 uhlíkový filtr (typ 10) jako příslušenství 
 k dokoupení
•  možnost použití externího odsávání nebo

recirkulačního režimu
• úroveň hlučnosti min./max.: 54/65 dB
•  výkony min./max.: 170/280 m3/h

cena: 3 490 Kč

DL6250ml DU4361-mDF6260ml/1

DK9390-m/9360–mDK9690-m/DK9660-mDD8891–m

• komínový odsavač par
• elektronické dotykové ovládání TOUCH-CONTROL
• černý sklokeramický panel
• 2 halogenové žárovky
• ukazatel nasycenosti tukového filtru
• ukazatel nasycenosti uhlíkového filtru
• 2 hliníkové filtry
• 1 uhlíkový filtr (typ 20) jako příslušenství 
 k dokoupení
•  možnost použití externího odsávání nebo

recirkulačního režimu
• úroveň hlučnosti min./max./intenz.: 46/63/65 dB
•  výkony min./max./intenz.: 240/490/570 m3/h
• max. tlak: 443 Pa

cena: 32 990 Kč

•  komínový odsavač par
• elektronické dotykové ovládání TOUCH-CONTROL
• 3 stupně výkonu + intenzivní
• automatický doběh
• 2 halogenové žárovky
• ukazatel nasycenosti tukového filtru
• ukazatel nasycenosti uhlíkového filtru
• hliníkový filtr
• 1 uhlíkový filtr (typ 150) jako příslušenství 
 k dokoupení
•  možnost použití externího odsávání nebo 

recirkulačního režimu
•  úroveň hlučnosti

min./max./intenz.: 46,7/62,2/67,3 dB
•  výkony min./max./intenz.: 280/510/650 m3/h
• max. tlak: 470 Pa

cena: 20 990 Kč/19 990 Kč

• komínový odsavač par
• ovládání tlačítky
• 3 stupně výkonu
• 2 halogenové žárovky
• hliníkový filtr
• 1 uhlíkový filtr (typ 150) jako příslušenství 
 k dokoupení
•  možnost použití externího odsávání nebo

recirkulačního režimu
• úroveň hlučnosti min./max.: 47/62 dB
• výkon min./max.: 210/410 m3/h
• max. tlak: 260 Pa

cena: 14 990 Kč/13 990 Kč

ODSAVAČE PAR

150 
mm

150 
mm 120 

mm

150 
mm 150 

mm



Chladničky a mrazničky

V dnešní době mnoho lidí nemá čas nakupovat 
čerstvé potraviny každý den. Nicméně chuť, 
vzhled a struktura/textura potravin stále 
nabývají na důležitosti a jsou významnější 
než kdy jindy. Zdravá výživa je v našem životě 
absolutní nutností. Společnost AEG-Electrolux 
proto navrhla chladničky a mrazničky, které 
nejen udrží vaše potraviny chlazené, ale též 
čerstvé a lahodné. Společnost AEG-Electrolux 
vyvinul funkce COOLMATIC a FROSTMATIC 
pro optimalizaci procesu chlazení a mražení, 
když je do spotřebiče vloženo větší množství 
potravin najednou. Inteligentní ovládací prvky, 
jasně čitelné displeje a nejvyšší energetická 
třída jsou tím, co je rozhodující.



Ticho
Chladničky AEG-Electrolux 
zajišťují ticho. Naše modely 
s 31 dB jsou stejně tiché jako 
šepot. Užijte si tichý domov. 

COOLMATIC
AEG-Electrolux chladničky 
nabízejí řešení pro rychlé 
chlazení pod názvem 
COOLMATIC. Navolením funkce 
COOLMATIC se teplota sníží 
na ideál ní vnitřní úroveň 
+5 °C na 6 hodin. Potom se 
automaticky vypne. V případě, 
že nepotřebujete funkci 
intenzivního chlazení již dříve 
než za 6 hodin, můžete ji 
kdykoliv přerušit. Tato funkce 
je ideální pro rychlé vychlazení 
většího množství potravin. 

FROSTMATIC
Elektronické rychlé zmražení se 
spustí, když stisknete tlačítko 
FROSTMATIC. Tato funkce 
sníží vnitřní teplotu mrazničky 
po dobu 6 hodin a zaručí 
rychlé a ohleduplné zmražení 
vašich potravin. Po 6 hodinách 
se funkce FROSTMATIC vypne 
a teplota se ustálí na předtím 
nastavené úrovni. Jestliže chcete 
zkrátit funkci 6hodinového 
zmrazování, můžete proces 
kdykoliv přerušit.

No Frost
Ve spotřebičích AEG-Electrolux 
se systémem No Frost se 

na vnitřních plochách mrazničky 
ani na potravinách nevytváří 
žádný led či námraza. Zmražené 
potraviny nebo kostky ledu 
zůstávají odděleny a všechny 
štítky na krabičkách a balíčcích 
lze přečíst, protože na nich 
není žádná námraza. Mraznička 
se pravidelně automaticky 
odmrazuje a zbytková voda 
je odpařena. Mraznička vždy 
pracuje v ideálním režimu.

Dveře
AEG-Electrolux nabízí dva 
různé způsoby montáže dveří 
k chladničce nebo mrazničce. 
Většina produktů AEG-Electrolux 
se vyrábí se systémem Door on 
Door neboli s montáží pevných 
dveří, kde dveře nábytku jsou 
připevněny přímo na dveře 
chladničky. Kdykoliv otevřete 
spotřebič, otevřou se oboje 
dveře, které jsou navzájem 
úhledně spojeny. Oboje dveře 
jsou připevněny k chladničce 
silnými závěsy a dodávají pocit 
stability a pevnosti. Jiný způsob, 
jak připevnit dveře nábytku 
ke spotřebiči, představuje systém 
spřažených dveří. V tomto 
případě se dřevěné dveře 
připevňují ke dveřím spotřebiče 
speciálními úchyty, takže když 
otevřete takový spotřebič, 
dřevěné dveře kloužou podél 
dveří chladničky/mrazničky.

Technické parametry
Vývoj směrem k lepším 
energetickým třídám jako 
například A+ nebo A++ 
ukazuje potřebu minimalizace 
energetické spotřeby 
u chladniček nebo chladniček 
s mrazničkou. Pro přiblížení 
rozdílu mezi různými 
klasifikacemi: A+ znamená 
přibližně 24% a A++ přibližně 
45% snížení spotřeby energie 
v porovnání s modely ve třídě 
A. Nejlepší možné technické 
parametry.
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Dokonalost v chlazení a mražení

0 °C chladný prostor
Chladničky vybavené odděleným prostorem s teplotou 0 °C udržují 
zeleninu až třikrát déle čerstvou. Společnost AEG-Electrolux nabízí 
u svých modelů nejvyšší energetickou třídu, dvě samostatné zóny 
chlazení se samostatnou regulací vlhkosti a kontrolu čistého vzduchu 
pro redukci pachů v chladničce.

Skleněné ukládací plochy
Všechny chladničky AEG-Electrolux jsou vybaveny skleněnými 
policemi, které se snadno vyjímají nebo přestavují na požadovanou 
výšku z jedné polohy do jiné. Tímto způsobem je také zajištěno 
jednoduché čištění. Mechanické dovolené zatížení je 25 kg 
a nemohou se překlopit.

Zásuvka na lahve
Některé chladničky 
AEG-Electrolux jsou vybaveny 
zásuvkou na lahve. Speciální 
výška zásuvky poskytuje 
prostor pro uložení lahví nebo 
jiných velkých nádob. Zásuvka 
je umístěna v nejnižší části 
chladničky, aby byl zajištěn 
pohodlný přístup. 
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SC71840-6iSC91844-5iSC91840-6i

SC91841-5iSN81840-5i

KOMBINACE CHLADNIČKY S MRAZNIČKOU

SZ91840-5i

• kombinace chladničky s mrazničkou
• montáž pevných dveří
• možnost výměny zavěšení dveří
• kontrola vlhkosti • indikátor vysoké teploty
• elektronické ovládání
• elektronický digitální teploměr
• 2 termostaty
• dětská pojistka
• odmrazování chladničky: automatické
• odmrazování mrazničky: manuální
• objem chladničky (hrubý/čistý): 209/205 l
• objem mrazničky (hrubý/čistý): 76/70 l
• celkový objem (hrubý/čistý): 285/275 l
• spotřeba energie: 0,805 kW/den

cena: 28 990 Kč

• kombinace chladničky s mrazničkou
• montáž pevných dveří
• možnost výměny zavěšení dveří
• kontrola vlhkosti
• mechanické ovládání
• odmrazování chladničky: automatické
• odmrazování mrazničky: manuální
• objem chladničky (hrubý/čistý): 209/205 l
• objem mrazničky (hrubý/čistý): 76/70 l
• celkový objem (hrubý/čistý): 285/275 l
• spotřeba energie: 0,805 kW/den

cena: 28 990 Kč

• kombinace chladničky s mrazničkou
• montáž spřažených dveří
• možnost výměny zavěšení dveří
• mechanické ovládání
• odmrazování chladničky: automatické
• odmrazování mrazničky: manuální
• objem chladničky (hrubý/čistý): 214/210 l
• objem mrazničky (hrubý/čistý): 76/70 l
• celkový objem (hrubý/čistý): 290/280 l
• spotřeba energie: 0,811 kW/den

cena: 19 990 Kč

• kombinace chladničky s mrazničkou
• montáž spřažených dveří
• možnost výměny zavěšení dveří
• elektronické ovládání
• kontrola vlhkosti
• odmrazování chladničky: automatické
• odmrazování mrazničky: automatické
• objem chladničky (hrubý/čistý): 214/210 l
• objem mrazničky (hrubý/čistý): 68/55 l
• celkový objem (hrubý/čistý): 282/265 l
• spotřeba energie: 0,86 kW/den

cena: 31 990 Kč

• kombinace chladničky s mrazničkou
• montáž pevných dveří
• možnost výměny zavěšení dveří
• elektronické ovládání
• elektronický digitální teploměr
• 2 kompresory • 2 termostaty
• dětská pojistka 
• indikátor vysoké teploty
• odmrazování chladničky: automatické
• odmrazování mrazničky: manuální
• objem chladničky (hrubý/čistý): 212/193 l
• objem mrazničky (hrubý/čistý): 58/47 l
• celkový objem (hrubý/čistý): 270/240 l
• spotřeba energie: 0,759 kW/den

cena: 37 990 Kč

• kombinace chladničky s mrazničkou
• montáž pevných dveří
• možnost výměny zavěšení dveří
• kontrola vlhkosti • indikátor vysoké teploty
• elektronické ovládání
• elektronický digitální teploměr
• 2 termostaty • dětská pojistka
• odmrazování chladničky: automatické
• odmrazování mrazničky: manuální
• objem chladničky (hrubý/čistý): 209/205 l
• objem mrazničky (hrubý/čistý): 76/70 l
• celkový objem (hrubý/čistý): 285/275 l
• mimořádně tichá
• spotřeba energie: 0,57 kW/den

cena: 29 990 Kč
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SK91240-7iSK91800-5i

CHLADNIČKY

SZ91802-4i

• chladnička
• montáž pevných dveří
• možnost výměny zavěšení dveří
• elektronické ovládání
• elektronický digitální teploměr
• dětská pojistka
• automatické odmrazování
• objem chladničky (hrubý/čistý): 302/294 l
• spotřeba energie: 0,449 kW/den

cena: 36 990 Kč

• chladnička
• montáž pevných dveří
• možnost výměny zavěšení dveří
• elektronické ovládání
• elektronický digitální teploměr
• dětská pojistka
• automatické odmrazování
• objem chladničky (hrubý/čistý): 332/330 l
• mimořádně tichá
• spotřeba energie: 0,397 kW/den

cena: 26 990 Kč

• chladnička
• montáž pevných dveří
• možnost výměny zavěšení dveří
• mrazicí přihrádka 
• elektronické ovládání
• elektronický digitální teploměr
• kontrola vlhkosti
• dětská pojistka
• odmrazování chladničky: automatické 
• odmrazování mrazničky: manuální
• objem chladničky (hrubý/čistý): 206/202 l
• spotřeba energie: 0,608 kW/den

Dostupné od června 2009

cena: 19 990 Kč
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CHLADNIČKY

SU86000-6iSU96040-6i

• chladnička
• montáž pevných dveří
• možnost výměny zavěšení dveří
• mrazicí přihrádka
• mechanické ovládání
• odmrazování chladničky: automatické
• odmrazování mrazničky: manuální
• objem chladničky (hrubý/čistý): 122/117 l
• spotřeba energie: 0,479 kW/den

cena: 17 990 Kč

• chladnička
• montáž pevných dveří
• možnost výměny zavěšení dveří
• mechanické ovládání
• automatické odmrazování
• odmrazování mrazničky: manuální
• objem chladničky (hrubý/čistý): 140/136 l
• spotřeba energie: 0,414 kW/den

cena: 16 990 Kč

SK98800-6iSK91000-6iSK91200-7i

• chladnička
• montáž pevných dveří
• možnost výměny zavěšení dveří
• elektronické ovládání
• elektronický digitální teploměr
• kontrola vlhkosti
• dětská pojistka
• automatické odmrazování 
• odmrazování mrazničky: manuální
• objem chladničky (hrubý/čistý): 225/222 l
• spotřeba energie: 0,359 kW/den

Dostupné od června 2009

cena: 19 990 Kč

• chladnička
• montáž pevných dveří
• možnost výměny zavěšení dveří
• elektronické ovládání
• elektronický digitální teploměr
• kontrola vlhkosti
• dětská pojistka
• automatické odmrazování 
• objem chladničky (hrubý/čistý): 182/180 l
• spotřeba energie: 0,34 kW/den

Dostupné od června 2009

cena: 15 990 Kč

• chladnička
• montáž pevných dveří
• možnost výměny zavěšení dveří
• elektronické ovládání
• LED ukazatel teploty
• kontrola vlhkosti
• dětská pojistka
• automatické odmrazování 
• objem chladničky (hrubý/čistý): 156/155 l
• spotřeba energie: 0,337 kW/den

cena: 13 990 Kč
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CHLADNIČKY

AG98850-5iAU86050-6i

AN91050-4iAG91850-4i

• mraznička
• montáž pevných dveří
• možnost výměny zavěšení dveří
• elektronické ovládání
• elektronický digitální teploměr
• dětská pojistka
• indikátor vysoké teploty
• indikátor otevřených dveří
• automatické odmrazování
• mrazicí výkon: 20 kg/den
• objem mrazničky (hrubý/čistý): 220/208 l
• spotřeba energie: 0,841 kW/den

cena: 25 990 Kč

• mraznička
• montáž pevných dveří
• možnost výměny zavěšení dveří
• elektronické ovládání
• elektronický digitální teploměr
• dětská pojistka
• indikátor vysoké teploty
• indikátor otevřených dveří
• automatické odmrazování
• objem mrazničky (hrubý/čistý): 110/97 l
• spotřeba energie: 0,584 kW/den

Dostupné od června 2009

cena: 20 990 Kč

• mraznička
• montáž pevných dveří
• možnost výměny zavěšení dveří
• elektronické ovládání
• analogový ukazatel teploty
• indikátor vysoké teploty
• indikátor otevřených dveří
• odmrazování manuální
• objem mrazničky (hrubý/čistý): 108/98 l
• spotřeba energie: 0,575 kW/den

cena: 18 990 Kč

• mraznička
• montáž pevných dveří
• možnost výměny zavěšení dveří
• elektronické ovládání
• elektronický digitální teploměr
• dětská pojistka
• indikátor vysoké teploty
• indikátor otevřených dveří
• odmrazování manuální
• objem mrazničky (hrubý/čistý): 110/94 l
• spotřeba energie: 0,54 kW/den

cena: 18 990 Kč

Vysvětlení ikon – chladničky 
a mrazničky

nový model, dostupný od roku 2009

model s energetickou třídou podle 
legislativy EU

šířka spotřebiče

výška spotřebiče

kombinovaná chladnička s chladným 
prostorem 0 °C

mraznička s automatickým 
rozmrazováním

chladnička s funkcí intenzivní 
ochlazení

mraznička s funkcí rychlozmrazování

hlučnost



Myčky nádobí

Studie provedená prof. dr. Stammingerem z Univerzity v Bonnu zřetelně 
potvrzuje, že myčky na nádobí spoří energii, vodu i čas v porovnání s ručním 
mytím. Až 16 dnů za rok může být využito pro jiné činnosti, než je mytí 
nádobí, a může být uspořeno až 32 000 litrů vody za rok – to je ekvivalent 
množství vody přibližně pro 200 plných koupacích van. Mimoto je zde úspora 
energie přibližně 1,0 kWh na jedno mytí. Jiný výstup této studie uvádí, že 
nádobí umyté v myčce bylo jednoduše čistší než to myté ručně.



AAA 
Jsme hrdí na to, že všechny 
myčky na nádobí AEG-Electrolux 
mají klasifi kaci AAA, což zna-
mená, že jsou nejlepší ve spo-
třebě energie, čištění a sušení.

Noční program
Společnost AEG-Electrolux 
nabízí u svých myček na nádobí 
s nočním programem dokonce 
i možnost nižší hladiny hluku. 
S pouhými 39 dB můžete spát 
nebo poslouchat koncert klasické 
hudby bez toho, že byste ztratili 
jediný tón. Tato hladina hluku 
39 dB, dosažená u programu 
s nočním cyklem, je 3 dB pod 
deklarovanou hladinou hluku 
stejného výrobku. 
Dále se společnost AEG-Electrolux 
může pochlubit tím, že kromě 
nočního programu nabízí 
nejtišší sortiment, a to díky 
použití špičkových technologií 
v konstrukci a díky dodatečným 
izolacím.

Autoprogram
Tento program změří úroveň 
zašpinění náplně pro umytí a auto-
maticky nastaví množství vody 
a teplotu. Parametry náplně pro 
umytí jsou určeny řadou speciál-
ních senzorů, kdy zjištěné hodnoty 
jsou analyzovány v elektronickém 
mozku myčky na nádobí – tzv. 
„Fuzzy logic“. V závislosti na tom 
myčka na nádobí navolí teplotu, 
trvání a intenzitu cyklu mytí, 
jakož i spotřebu vody a elektřiny. 
Tento program je obsažen ve všech 
našich 60cm a 45cm myčkách.

Intenzivní program
Intenzivní program nejen umyje 
silně zašpiněné nádobí, ale posky-
tuje vám další jistotu stoprocentní 
hygieny. V průběhu cyklu mytí 
je teplota udržována na 68 °C 
po dobu cca 10 minut, což zlep-
šuje míru hygieny a sušení. Vyšší 
míra hygieny je důležitá zejména, 
když myjete krájecí prkénka nebo 
nádobí pro kojence.

Rychlý program
Tento speciální program umyje 
lehce ušpiněné nádobí během 
pouhých 30 minut díky použití 
efektivní teploty 60 °C. Tento 
program by měl být použit vždy, 
když jsou urgentně potřeba čisté 
talíře nebo sklenice. Je to nej-
kratší program s výkonnostními 
parametry s nejvyšším označe-
ním A! 

Sklopné přihrádky
Pro vaše pohodlí navrhla 
společnost AEG-Electrolux 
vrchní a spodní košíky se 
sklopnými přihrádkami. Pánev 
na pečení nebo oblíbený 
džbán velikosti XL dokonale 
padnou do myčky na nádobí 
AEG-Electrolux.

Proměnná výška košů
Poloha horního koše může být 
snadno upravena, dokonce 
i když je naplněný. S touto 
úpravou můžete mít větší pro-
stor v horním nebo dolním koši 
v závislosti na vašich aktuálních 
potřebách.

Multitab 
(tableta s více funkcemi)
Nové čisticí prostředky vyža-
dují nové technologie mytí. 
Společnost AEG-Electrolux 
vymyslela nový prvek Multitab. 
Ten nastaví parametry myčky 
na nádobí, zejména délku a tep-
lotu mycího cyklu, tak, že lze 
použít všechny druhy čisticích 
prostředků ve formě tablet. 
Kombinace účinnosti čisticích 
prostředků, požadované tvrdosti 
vody a optimálního mycího cyklu 
zaručí nejlepší a vzhledem k ná-
kladům efektivní výsledky.
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Myčka nádobí je jasným vítězem

Světelný bod na podlaze
Vestavné AEG-Electrolux myčky na nádobí jsou tak tiché, že je někdy 
obtížné podle zvuku určit, zda je spotřebič právě zapnut nebo vypnut. 
Je-li myčka na nádobí v provozu, vyzařuje na podlahu červený svě-
telný bod, který signalizuje, že běží nějaký program.

Displej
Společnost AEG-Electrolux vyvinula novou generaci displejů, které jsou ještě dokonalejší a zřetelnější. 
S jednoduchým dotekem rychle navolíte program, který požadujete. Ať již je to autoprogram, který 
přizpůsobí množství vody, délku programu a energie úrovni zašpinění náplně, program INTENSIVE, který 
je nejvýkonnější, noční program, který pro vás zajistí nejvyšší míru ticha, nebo kterýkoliv jiný z programů 
v nabídce, výsledek bude dokonalý.

Koš na příbory
S rozvíracím košíkem na příbory 
nejpohodlněji uložíte a opět hygi-
enicky vyndáte příbory. Není tak 
nutné leštit vaše umyté příbory 
od otisků prstů, protože je vyndáte 
za rukojeti. Koš na příbory v myč-
kách na nádobí AEG-Electrolux 
může být vyjmut a otevřen až 
tam, kde máte své příbory uloženy.

Program Sklo
S myčkou na nádobí 
AEG-Electrolux s programem Sklo 
se již nepotřebujete starat o mytí 
svých drahocenných sklenic z křiš-
ťálového skla v ruce. Program Sklo 
45 °C je dokonale umyje a vysuší 
díky použití nízkých teplot; je 
nastaven takovým způsobem, že 
horká voda je postupně chlazena, 
aby se pro vaše sklenice vyloučil 
tepelný šok. Výsledek je zřetelný: 
nablýskané sklo beze skvrn.

Sklopné přihrádky na šálky
Když vy máte rádi espresso a váš 
přítel cappuccino, asi nikdy 
nepoužijete stejné šálky. Proto 
jsme vyvinuli sklopné přihrádky, 
do kterých dáte své oblíbené šálky 
v jedné nebo dvou řadách – ať již 
jsou jakéhokoliv druhu.
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• elektronické ovládání 
• 3místný displej
• 7 programů a autoprogram
• noční program
• vodní senzor
• Sensorlogic
• odložený start 1–19 h
• horní ostřikovací rameno
• ochrana proti zaplavení
• možnost výškové instalace
•  vrchní košík výškově nastavitelný i při naplnění
• horní ostřikovací rameno
• aktivní sušení s rekondenzací
• spotřeba vody: 12 l
• spotřeba energie: 1,05 kW/h

cena: 28 990 Kč

F88015i-m
nerez

F88020i-m
nerez

F89020i-a (AluTec)
F89020i-m (nerez)

•  elektronické dotykové ovládání TOUCH-CONTROL
• interaktivní mnohojazyčný LCD displej
• 9 programů a autoprogram
• noční program
• vodní senzor
• Sensorlogic
• odložený start 1–19 h
• horní ostřikovací rameno
• ochrana proti zaplavení
• vnitřní osvětlení
• možnost výškové instalace
•  nerezový košík, výškově nastavitelný horní košík 

i s plnou náplní
• košík na příbory + horní ostřikovací rameno
• turbosušení
• spotřeba vody: 12 l
• spotřeba energie: 1,05 kW/h

cena: 49 990 Kč

• elektronické ovládání 
• interaktivní mnohojazyčný LCD displej
• 9 programů a autoprogram
• noční program
• vodní senzor
• Sensorlogic
• odložený start 1–19 h 
• horní ostřikovací rameno
• ochrana proti zaplavení
• vnitřní osvětlení
• možnost výškové instalace
•  vrchní košík výškově nastavitelný i při naplnění
• košík na příbory + horní ostřikovací rameno
• turbosušení
• spotřeba vody: 12 l
• spotřeba energie: 1,05 kW/h

cena: 45 990 Kč/43 990 Kč

• elektronické ovládání 
• 3místný displej
• 7 programů a autoprogram
• noční program
• vodní senzor
• Sensorlogic
• odložený start 1–19 h
• horní ostřikovací rameno
• ochrana proti zaplavení
• vnitřní osvětlení
• možnost výškové instalace
•  vrchní košík výškově nastavitelný i při naplnění
• košík na příbory + horní ostřikovací rameno
• aktivní sušení s rekondenzací
• spotřeba vody: 12 l
• spotřeba energie: 1,05 kW/h

cena: 36 990 Kč

F99020i-mm

MYČKY NÁDOBÍ S OVLÁDACÍM PANELEM
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F40012i
nerez

F44410i-m
nerez

F55011i
nerez

F65410i-a 
AluTec

F88420i-m
nerez

F65011i-a 
AluTec

MYČKY NÁDOBÍ S OVLÁDACÍM PANELEM

• elektronické ovládání 
• 3místný displej
• 5 programů a autoprogram
• vodní senzor
• Fuzzy logic
• odložený start
• horní ostřikovací rameno
• kovová ochrana před párou
• ochrana proti zaplavení
• možnost výškové instalace
• výškově nastavitelný horní košík
• aktivní sušení s rekondenzací
• spotřeba vody: 12 l
• spotřeba energie: 1,05 kW/h

cena: 25 990 Kč

• elektronické ovládání 
• 3místný displej
• 5 programů a autoprogram
• vodní senzor
• Sensorlogic
• odložený start 1–9 h
• horní ostřikovací rameno
• ochrana proti zaplavení
• možnost výškové instalace
• vrchní košík výškově nastavitelný i při naplnění
• horní ostřikovací rameno
• aktivní sušení s rekondenzací
• spotřeba vody: 12 l
• spotřeba energie: 1,05 kW/h

cena: 23 990 Kč

• elektronické ovládání 
• ukazatel LED
• 4 programy a autoprogram
• vodní senzor
• Fuzzy logic
• odložený start 3/6/9 h
• kovová ochrana před párou
• ochrana proti zaplavení
• možnost výškové instalace
• aktivní sušení s rekondenzací
• výškově nastavitelný horní košík
• spotřeba vody: 12 l
• spotřeba energie: 1,05 kW/h

cena: 22 990 Kč

• elektronické ovládání 
• 3místný displej
• 7 programů a autoprogram
• noční program
• Sensorlogic, vodní senzor
• odložený start 1–19 h
• horní ostřikování
• ochrana proti zaplavení
• vnitřní osvětlení
• možnost výškové instalace
•  vrchní košík výškově nastavitelný

i při naplnění
• horní ostřikování
• aktivní sušení s rekondenzací
• spotřeba vody: 12 l
• spotřeba energie: 0,8 kW/h

cena: 27 990 Kč

• elektronické ovládání
• 3místný displej
• 4 programy a autoprogram
• vodní senzor
• Fuzzy logic
• odložený start
• kovová ochrana před párou
• ochrana proti zaplavení
• výškově nastavitelný horní košík 
• spotřeba vody: 12 l
• spotřeba energie: 0,8 kW/h

cena: 25 990 Kč

• elektronické ovládání 
• indikace funkce LED
• 4 programy a autoprogram
• vodní senzor
• Sensorlogic
• odložený start 3/6/9 h
• ochrana proti zaplavení
• vrchní košík výškově nastavitelný i při naplnění
• aktivní sušení s rekondenzací
• spotřeba vody: 12 l
• spotřeba energie: 0,8 kW/h

cena: 19 990 Kč
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F60010ViF65011Vi

• elektronické ovládání 
• 3místný displej
• 8 programů a autoprogram
• noční program
• vodní senzor
• Sensorlogic
• odložený start 1–19 h
• dvoubarevný světelný bod na podlaze
• horní ostřikovací rameno
• ochrana proti zaplavení
• vnitřní osvětlení
• možnost výškové instalace
•  vrchní košík výškově nastavitelný i při naplnění
• košík na příbory + horní ostřikovací rameno
• aktivní sušení s rekondenzací
• spotřeba vody: 12 l
• spotřeba energie: 1,05 kW/h

cena: 29 990 Kč

F88020Vi

MYČKY NÁDOBÍ PLNĚ INTEGROVANÉ

F44010Vi

• elektronické ovládání 
• 3místný displej
• 5 programů a autoprogram
• vodní senzor
• Sensorlogic
• odložený start 1–19 h
• světelný bod na podlaze
• horní ostřikovací rameno
• ochrana proti zaplavení
• možnost výškové instalace
• vrchní košík výškově nastavitelný i při naplnění
• horní ostřikovací rameno
• aktivní sušení s rekondenzací
• spotřeba vody: 12 l
• spotřeba energie: 1,05 kW/h

cena: 24 990 Kč

• elektronické ovládání 
• indikace funkce LED
• 5 programů a autoprogram
• vodní senzor
• Sensorlogic
• odložený start 1–19 h
• světelný bod na podlaze
• ochrana proti zaplavení
• možnost výškové instalace
• vrchní košík výškově nastavitelný i při naplnění
• aktivní sušení s rekondenzací
• spotřeba vody: 12 l
• spotřeba energie: 1,05 kW/h

cena: 23 990 Kč

• elektronické ovládání 
• indikace funkce LED
• 4 programy a autoprogram
• vodní senzor
• Sensorlogic
• odložený start 3/6/9 h
• ochrana proti zaplavení
• možnost výškové instalace
• vrchní košík výškově nastavitelný i při naplnění
• aktivní sušení s rekondenzací
• spotřeba vody: 12 l
• spotřeba energie: 1,05 kW/h

cena: 20 990 Kč

  

    

  

Vysvětlení ikon – myčky

  

nový model, dostupný od roku 2009

šířka spotřebiče

hlučnost

myčka s energetickou třídou AAA 
podle legislativy EU

myčka s automatickým programem

funkce Multitab

myčka s úsporným programem

myčka s intenzivním programem

myčka s vnitřním osvětlením

myčka s odloženým startem

Aqua Control – automatické 
uzavření přívodu vody

myčka s výškově nastavitelným 
vrchním košem

závěsný systém se dvěma opěr. body
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• elektronické ovládání 
• 3místný displej
• 8 programů a autoprogram
• noční program
• vodní senzor
• Sensorlogic
• odložený start 1–19 h
• dvoubarevný světelný bod na podlaze
• horní ostřikování
• ochrana proti zaplavení
• vnitřní osvětlení
• možnost výškové instalace
• vrchní košík výškově nastavitelný i při naplnění
• horní ostřikování
• aktivní sušení s rekondenzací
• spotřeba vody: 12 l
• spotřeba energie: 0,8 kW/h

cena: 29 990 Kč

• elektronické ovládání 
• 3místný displej
• 5 programů a autoprogram
• vodní senzor
• Sensorlogic
• odložený start 1–19 h
• světelný bod na podlaze
• ochrana proti zaplavení
• vrchní košík výškově nastavitelný i při naplnění
• aktivní sušení s rekondenzací
• spotřeba vody: 12 l
• spotřeba energie: 0,8 kW/h

cena: 24 990 Kč

• elektronické ovládání 
• indikace funkce LED
• 4 programy a autoprogram
• vodní senzor
• Sensorlogic
• odložený start 3/6/9 h
• ochrana proti zaplavení
• vrchní košík výškově nastavitelný i při naplnění
• aktivní sušení s rekondenzací
• spotřeba vody: 12 l
• spotřeba energie: 0,8 kW/h

cena: 20 990 Kč

• pračka se sušičkou • náplň prádla 6 kg
• LCD displej • odložené máchání, extra máchání
• volba otáček odstřeďování, 4 možnosti • tlačítko Skvrny 
• odložený start • extra rychlý program • snížení otáček 
• předpírka
• program Osvěžení • program Snadné žehlení • program 

Ruční praní • program Ekonomický – šetří energii 
• systém pro odstraňování pěny při máchání 
• Sensorlogic • Aqua Control
• spotřeba vody: 84 l
• náplň prádla na sušení: 4 kg
• max. rychlost odstřeďování: 1 400 ot./min.
• spotřeba energie praní: 1,02 W/h
• spotřeba energie praní/sušení: 4,85 kW/h
• úroveň hlučnosti při praní: 54 dB
• úroveň hlučnosti při odstřeďování: 77 dB
• úroveň hlučnosti při sušení: 62 dB

cena: 39 990 Kč

PRAČKA
Plně integrované spotřebiče na praní jsou dokonalým řešením pro dnešní kuchyň. Ať již 
hledáte jednoúčelovou pračku nebo stoprocentní účelnost s úsporou prostoru u pračky se 
sušičkou, společnost AEG-Electrolux má vždy odpověď.
Společnost AEG-Electrolux vždy hledá to nejlepší řešení, používá ty nejrozvinutější 
technologie a elektroniku poslední generace. To zajišťuje kombinaci vysoké úrovně ticha, 
vyšší účinnosti, preciznosti a rychlosti s nízkou spotřebou vody, detergentů a energie. 
Od nejvybranějších a nejjemnějších typů textilií až po velké náplně silně znečištěných 
oděvů, pračka se sušičkou AEG-Electrolux byla vytvořena pro uspokojení těch 
nejnáročnějších požadavků a pro zajištění bezvadných výsledků.

    

  



Poradenství a prodej

Technické změny vyhrazeny.

ELECTROLUX

Budějovická 5

140 21 Praha 4

servis tel.: 261 126 112

e-mail: info@electrolux.cz

www.aeg-electrolux.cz

Více o nás na www.electrolux.cz

Pračky, myčky
Odvápňovač – pračka, myčka 200 g  99 Kč
Čistič, odmašťovač myčky 200 g  77 Kč
Oplachovací a lešticí prostř. 300 ml  77 Kč
Sůl do myčky 1 kg  33 Kč
Tablety pro myčky nádobí 25 ks 129 Kč
Košík na příbory univerzální 1 ks 295 Kč

Trouby, varné desky
Čistič a konzervace nerez 250 ml 129 Kč
Čistič sklokeramických desek 250 ml 129 Kč
Škrabka na sklokeramické desky 1 ks  89 Kč
Náhradní břity škrabky 10 ks  79 Kč
Čistič trouby 250 ml 119 Kč
Rukavice silikon do 300 °C 1 ks 349 Kč
Časovač – minutka Electrolux nerez  99 Kč

Lednice, mrazáky
Čistič vnitřního prostoru chladničky 500 ml  119 Kč
Absorbér pachu chladničky 40 g  129 Kč
Závěsná police na lahve horizontální třímístná  299 Kč
Digitální teploměr chladnička/mrazák 1 ks  399 Kč

Odsavače par
Tukový filtr do odsavače par s indikací 2x 57x47 cm  129 Kč

Mikrovlnné trouby, kávovary
Čistič mikrovlnné trouby 300 ml  129 Kč
Univerzální odvápňovač Electrolux 1 l  99 Kč
Odvápň. prostř. pro automaty na kávu 500 ml  299 Kč
Čisticí tablety CAFAMOSA 10 tablet  390 Kč

* Ceny zde uvedené jsou pouze informativní. Výši prodejních cen výrobků stanoví jednotliví prodejci.

Electrolux Domácí spotřebiče CZ, divize Electrolux s.r.o.
oddělení náhradních dílů
Budějovická 3 (vchod 1C)
tel.: 261 122 612, fax: 261 122 762, e-mail: servisnd@electrolux.cz

Ke každému spotřebiči bude účtován příspěvek na recyklaci historického elektrozařízení (PHE). Od 1. 5. 2009 činí PHE 
dle jednotlivých kategorií včetně 19% DPH: CHLAZENÍ – 215 Kč, VELKÉ SPOTŘ. – 65 Kč, MIKROVLNNÉ TROUBY, DIGESTOŘE 
A VARNÉ DESKY – 12 Kč, MALÉ SPOTŘEBIČE – 3 Kč.

Uhlíkové filtry pro odsavače par

Zvláštní příslušenství pro parní troubu

Značkové čisticí prostředky a příslušenství pro domácí spotřebiče

Zvláštní příslušenství pro sporáky, pečicí trouby a varné desky
PNC 944189161
3 990 Kč

PNC 944189157
2 490 Kč

PNC 944189144
1 490 Kč

PNC 944189142
1 490 Kč

PNC 944189143
1 490 Kč

PNC 50292709008
89 Kč

PNC 50284711004
199 Kč

PNC 940304214
4 990 Kč

PNC 893572530
1 490 Kč

PNC 893572540
1 490 Kč

PNC 893572520
2 490 Kč

TROJITÝ 
TELESKOPICKÝ 
VÝSUV

DVOJITÝ 
TELESKOPICKÝ 
VÝSUVNÝ

KOMBINOVANÝ 
ROŠT

SUPER CLEAN
plech 

SUPER CLEAN
pekáč 

ŠKRABKA

PLASTOVÝ NŮŽ

Trojitý teleskopický výsuvný synchronizovaný systém s povrchovou úpravou 
SUPER CLEAN, plnovýsuv pro všechny trouby a sporáky mimo parní trouby, 
kompaktní trouby a trouby s bočním otvíráním.

Dvojitý teleskopický výsuvný synchronizovaný systém, plnovýsuv pro všechny 
trouby a sporáky mimo parní trouby, kompaktní trouby a trouby s bočním 
otvíráním. Nosnost výsuvného systému do cca 25 kg.

Kombinovaný rošt s úpravou SUPER CLEAN vhodný pro varné nádoby, formy 
na pečení, pečení masa a grilování. Rozměry (šΔhΔv): 42,2Δ35,8Δ0,20 cm

Plech SUPER CLEAN (nepotřebujete pečicí papír ani dodatečný tuk, pro umytí 
plechu používejte pouze teplou vodu a měkkou houbičku). 
Rozměry (šΔhΔv): 42,5Δ35,8Δ2,7 cm

Pekáč SUPER CLEAN (nepotřebujete pečicí papír ani dodatečný tuk, pro 
umytí plechu používejte pouze teplou vodu a měkkou houbičku).
Rozměry (šΔhΔv): 42,2Δ35,8Δ4,2 cm

Lehká škrabka pro mechanické čištění sklokeramických desek. Odstraňuje 
připálené zbytky pokrmů a skvrny odolávající tekutým čističům bez poškození 
povrchu varné desky. Náhradní břity k dispozici v balení po 10 kusech. Pro 
všechny keramické varné desky.

Speciální plastový nůž „crocodile style“. Vhodný pro řezání na citlivém 
povrchu (např. teflonem pokrytý pečicí plech nebo pánev). Je určen také pro 
použití v silikonových pečicích formách.

Trojitý teleskopický výsuvný synchronizovaný systém s povrchovou 
úpravou SUPER CLEAN, plnovýsuv pro B9820-5-m

Varná nádoba – nerez

Varná nádoba děrovaná - nerez

Skleněná varná nádoba

Typ Modely odsavačů PNC Cena
EFF62 Uhlíkový filtr k DD9996-B 942492258 790 Kč
EFF72 Uhlíkový filtr k DI9993-M, DI9966-M 942492262 795 Kč
typ 10 Uhlíkový filtr k DU4361-M 942122015 270 Kč
typ 14 Uhlíkový filtr k DD8696-M 942121995 1 990 Kč
typ 150 Uhlíkový filtr k DK9690-M, DK9660-M, DK9390-M, DK9360-M, DF6260ML/1 942121988 1 390 Kč
typ 20 Uhlíkový filtr k DI8821-M, DD8890-A, DD8891-M 942121993 1 490 Kč
typ 60/80 Uhlíkový filtr k DL6250-ML 942121973 990 Kč
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