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Letáková nabídka platí u vybraných kuchyňských studií   
od 1. 1. 2021 do vydání nové nabídky.

ZÍSKEJTE 
DÁREK

Domov podle  
vašich představ



PRO
S kuchyňskými spotřebiči řady PRO 
dokážete při vaření plně rozvinout 
svůj pravý potenciál a kulinářskou 
fantazii a vytvořit tak pokrmy na 
úrovni šéfkuchařů.  Objevíte inovativní 
technologie, které vám budou skvěle 
asistovat při přípravě vynikajících 
jídel a vnesou do vašeho vaření 
vášeň a skutečnou profesionalitu. 
Skvěle se hodí pro všechny, kdo ocení 
technologicky vyspělé výrobky a milují 
experimentování při přípravě nových 
nebo tradičních pokrmů. Kulinářský 
zážitek ohromí vás i vaše přátele.

SENSE
Řada SENSE představuje vestavné  
spotřebiče dodávající to správné kulinářské 
sebevědomí. Spolehněte se na inteligentní 
technologie a vyzkoušejte nové recepty  
i postupy. Spotřebiče řady SENSE se stanou 
vaším asistentem, na kterého se lze za každé 
situace spolehnout. Jsou ideální pro všechny, 
kteří v kuchyni ocení výkonné pomocníky. 
Díky nim dokážete vytvořit jakýkoliv pokrm, 
na který byste si sami možná netroufli.

FLEX
Vybavte svou domácnost spotřebiči 
řady FLEX. Jejich prioritou je úspora 
vašeho času a maximální využití 
prostoru pro vaření. Intuitivní vestavné 
spotřebiče řady FLEX poskytují 
maximální všestrannost při vaření tak, 
aby v co největší možné míře umožnily 
využít prostor a čas, který máte k 
dispozici. Řada FLEX je tak ideální 
volbou pro časově vytížené uživatele 
kladoucí důraz na moderní design a 
vysokou kvalitu provedení. S těmito 
spotřebiči uvaříte chutné pokrmy pro 
sebe nebo svou rodinu snadno a rychle.

U parních trub řady PRO 
doporučujeme modely  
s novou funkcí Steamify®

Zářivě čisté nádobí

S funkcí Steamify® je příprava skvělých jídel snadnější 
než kdykoliv předtím. Stačí zadat teplotu pečení jako 
obyčejně a trouba automaticky upraví nastavení, 
aby pára dovedla vaše pokrmy k dokonalosti.

U vestavných myček řady PRO oceníte satelitní rameno.

Naše inteligentní satelitní rameno a systém pěti sprchovacích 
rovin jsou zárukou vynikajících výsledků. Na rozdíl od 
tradičních sprchovacích ramen se naše  satelitní rameno 
pohybuje různými způsoby, aby voda pronikla i mezi 
nádobí uložené těsně vedle sebe a důkladně ho umyla.

Připravujte vždy 
vynikající pokrmy 
bez zaváhání

Naše řada indukčních varných 
desek řady SENSE se stane 
vaším každodenním asistentem. 
Každá varná deska SENSE je 
vybavena inovativními senzory. 

Díky nim vám u desky SenseBoil® 
nikdy nepřeteče voda. U desky 
SenseFry® se vám při smažení nikdy 
nepřehřeje olej. A s deskou SensePro® 
si můžete troufnout bez obav na 
recepty metodou Sous-Vide.

 
Sous-Vide

50 °C
Mírný var

70 °C
Pošírování

80 °C
Pomalé vaření/Vaření

90 - 100 °C
Smažení

140 - 230 °C

Food Sensor 
900 SensePro®

Fry Sensor 
800 a 700 
SenseFry® 

Boil Sensor 
600 SenseBoil®

Teplotní sonda  
u vestavných trub 
řady SENSE

S teplotní sondou už nebude 
žádný pokrm vysušený nebo 
nedopečený. Sonda zapíchnutá 
ve středu připravovaného jídla 
dá troubě pokyn, aby se vypnula, 
kdyz vnitřní teplota pokrmu 
dosáhne požadované úrovně.

První myčka s unikátním 
mechanismem 
ComfortLift®

Díky systému ComfortLift® je vkládání 
i uklízení nádobí mnohem pohodlnější  
a snadnější. Nevyžaduje totiž 
ohýbání, které namáhá vaše záda. 
Proměňte péči o nádobí v komfortnější 
zážitek na vysoké úrovni. 

Svoboda a flexibilita 
při vaření

Čtyři samostatné segmenty varné 
desky se mohou díky funkci FlexiBridge 
spojit do různě velkých celků a vytvořit 
tak varnou plochu, jaká je zrovna 
třeba. Propojením všech segmentů 
vznikne jedna z největších varných 
ploch s vyjímečně rovnoměrným 
rozvodem tepla, která je ideální 
pro nadstandardně velké hrnce

Ovládání QuickSelect

S myčkou QuickSelect nemusíte hádat 
a tipovat ideální mycí program. Stačí 
dotyk a můžete jít.Představujeme zcela 
nový způsob péče o nádobí. Pomocí 
posuvného ovladače jednoduše 
nastavíte dobu cyklu. To je všechno. 
Myčka se postará o vše ostatní.

To nejlepší z řady FLEX



Do zásuvky MaxiFlex se vejde vše.
Neforemné naběračky a další 
náčiní, dlouhé nože i běžné příbory, 
vše si pohodlně najde své místo. 
Přizpůsobitelné příčky vám navíc 
poskytnou absolutní flexibilitu.

Satelitní rameno myčky pracuje  
s dvojí rotací, a proto má lepší 
výsledky a větší akční rádius. Voda 
se dostane do všech míst a dokonale 
umyje veškeré vložené nádobí.

Technologie AirDry využívá  
k dokončení sušení přirozený tok 
vzduchu. V poslední fázi programu 
otevře dvířka o 10 cm, dokud 
nebudete moci nádobí vyjmout.

Šířka myčky (cm): 60
Počet programů/Teplot: 6/4
Spotřeba vody (l): 10,5
Rozměry V x Š x H (mm):  
818 x 596 x 550
Hlučnost (dB(A)): 44

15.282 Kč

12.990 Kč
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14.106 Kč

11.990 Kč
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Do zásuvky MaxiFlex se vejde vše.
Neforemné naběračky a další 
náčiní, dlouhé nože i běžné příbory, 
vše si pohodlně najde své místo. 
Přizpůsobitelné příčky vám navíc 
poskytnou absolutní flexibilitu.

Satelitní rameno myčky pracuje  
s dvojí rotací, a proto má lepší 
výsledky a větší akční rádius. Voda 
se dostane do všech míst a dokonale 
umyje veškeré vložené nádobí.

Technologie AirDry využívá  
k dokončení sušení přirozený tok 
vzduchu. V poslední fázi programu 
otevře dvířka o 10 cm, dokud 
nebudete moci nádobí vyjmout.

Šířka myčky (cm): 60 
Počet programů/Teplot: 8/3
Spotřeba vody (l): 10,5
Rozměry V x Š x H (mm): 
818 x 596 x 550 
Hlučnost (dB(A)): 46
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25.871 Kč

21.990 Kč
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Systém ComfortLift® zajistí snazší
přístup k nádobí. Pomocí tohoto
jedinečného mechanismu zdvihnete
dolní koš lehce směrem k sobě
a vkládání a vyjímání nádobí
tak už nebude namáhavé.

Satelitní rameno myčky pracuje  
s dvojí rotací, a proto má lepší 
výsledky a větší akční rádius. Voda 
se dostane do všech míst a dokonale 
umyje veškeré vložené nádobí.

Ovládání QuickSelect jednoduše 
a rychle nastavíte čas mytí nádobí. 
Jedním dotykema přesně podle 
vašich potřeb.

Šířka myčky (cm): 60
Počet programů/Teplot: 8/4
Spotřeba vody (l): 11
Rozměry V x Š x H (mm):  
818 x 596 x 575 
Hlučnost (dB(A)): 44

21.753 Kč

18.490 Kč

+++A 15

x5

2G LED

S příborovou zásuvkou je prostor 
myčky optimálně využitý, myčka 
pojme až 15 sad nádobí. Navíc horní 
sprchovací rameno dokonale  
umyje vaše příbory.

Ovládání QuickSelect jednoduše 
a rychle nastavíte čas mytí nádobí. 
Jedním dotykema přesně podle 
vašich potřeb.

O křehké skleničky se postarají 
technologie SoftGrip a SoftSpikes®. 
SoftGrip pevně,a přitom šetrně 
drží sklenice na víno za stopku, 
SoftSpikes® zase tvoří měkkou  
a zároveň podpůrnou podložku.

Šířka myčky (cm):  60
Počet programů/Teplot: 8/4
Spotřeba vody (l): 11
Rozměry V x Š x H (mm):  
818 x 596 x 550
Hlučnost (dB(A)): 42
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17.635 Kč

14.990 Kč
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Do zásuvky MaxiFlex se vejde vše.
Neforemné naběračky a další 
náčiní, dlouhé nože i běžné příbory, 
vše si pohodlně najde své místo. 
Přizpůsobitelné příčky vám navíc 
poskytnou absolutní flexibilitu.

Satelitní rameno myčky pracuje  
s dvojí rotací, a proto má lepší 
výsledky a větší akční rádius. Voda 
se dostane do všech míst a dokonale 
umyje veškeré vložené nádobí.

Ovládání QuickSelect jednoduše 
a rychle nastavíte čas mytí nádobí. 
Jedním dotykema přesně podle 
vašich potřeb.

Šířka myčky (cm): 60 
Počet programů/Teplot: 8/3
Spotřeba vody (l): 10,5
Rozměry V x Š x H (mm):  
818 x 596 x 550 
Hlučnost (dB(A)): 44
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19.988 Kč

16.990 Kč
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S příborovou zásuvkou je prostor 
myčky optimálně využitý, myčka 
pojme až 15 sad nádobí. Navíc horní 
sprchovací rameno dokonale  
umyje vaše příbory.

Technologie AirDry využívá  
k dokončení sušení přirozený tok 
vzduchu. V poslední fázi programu 
otevře dvířka o 10 cm, dokud 
nebudete moci nádobí vyjmout.

O své práci dá myčka vědět pomocí
funkce Beam on Floor – červeným
světelným bodem na podlaze.
A když je hotovo, změní barvu
paprsku na zelenou.

Šířka myčky (cm): 60
Počet programů/Teplot: 8/4
Spotřeba vody (l): 11
Rozměry V x Š x H (mm):  
818 x 596 x 550 
Hlučnost (dB(A)): 44
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Ovládání 
QuickSelect
S ovládáním QuickSelect 
nemusíte hádat a tipovat 
ideální mycí program. 
Stačí dotyk a můžete jít.
Představujeme zcela nový 
způsob péče o nádobí. 
Pomocí posuvného ovladače 
jednoduše nastavíte dobu 
cyklu. To je všechno. Myčka 
se postará o vše ostatní.

Myčka je super. Dali jsme na doporučení přátel  
a nelitujeme. Natavení programu mytí je na tři stisknutí 
a nemusíte se bát, že vyberete špatně - myčka si  
s tím poradí za vás. Nádobí je naprosto suché - myčka 
pootevře na konci dvířka a po chvíli můžete nádobí 
rovnou ukládat. Vnitřní světlo a pár dalších vychytávek.

Jitka9

Příborová 
zásuvka 
MaxiFlex
Do zásuvky MaxiFlex se vejde 
vše. Neforemné naběračky 
a další náčiní, dlouhé nože 
i běžné příbory, vše si 
pohodlně najde své místo.
Přizpůsobitelné příčky 
vám navíc poskytnou 
absolutní flexibilitu.

Když jsem hledala novou myčku, zaměřila jsem se 
schválně na mytí příborů. V té předchozí jsem měla 
košík, který byl velmi nepraktický, a vidličky a lžíce 
občas zůstávaly špinavé. Nyní mám vysouvací 
zásuvku MaxiFlex, do které se ideálně vejdou 
všechny příbory a kuchyňské pomůcky. Velmi 
snadno se do ní vkládají i vytahují.

Agata

AirDry
Technologie AirDry otevře  
dvířka na šířku 10 cm několik 
minut poté, co skončila fáze 
mytí a začala fáze sušení. 
Nádobí se prouděním vzduchu 
přirozeně osuší a zároveň 
se sníží spotřeba energie.

Myčka dobře myje i suší. Je tichá, pouštíme i na 
noc. Bezva je zásuvka na příbory (košík bych už 
nechtěla). Při spuštění promítá červené světlo 
na podlahu po celou dobu mytí a po dokončení 
programu se otevřou dvířka, díky tomu nádobí 
nezatuchne, když ji vybírám až ráno po nočním 
mytí. Je to moje druhá myčka, takže můžu 
srovnávat. Jsem spokojená a mohu doporučit.

Kamila

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

800 SENSE COMFORTLIFT®

600 PRO SATELLITECLEAN®

700 PRO GLASSCARE

700 FLEX MAXIFLEX

EEC67300L

EES69310L

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

700 FLEX MAXIFLEX

EES48200L

EEG69310L

EEM48320L

VESTAVNÁ MYČKA S PANELEM 60 CM

700 FLEX MAXIFLEX

ESI9500LOX



15.282 Kč

12.990 Kč
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Satelitní rameno myčky pracuje  
s dvojí rotací, a proto má lepší 
výsledky a větší akční rádius. Voda 
se dostane do všech míst a dokonale 
umyje veškeré vložené nádobí.

Ovládání QuickSelect jednoduše 
a rychle nastavíte čas mytí nádobí. 
Jedním dotykema přesně podle 
vašich potřeb.

O křehké skleničky se postarají 
technologie SoftGrip a SoftSpikes®. 
SoftGrip pevně,a přitom šetrně 
drží sklenice na víno za stopku, 
SoftSpikes® zase tvoří měkkou  
a zároveň podpůrnou podložku.

Šířka myčky (cm): 45
Počet programů/Teplot: 8/4
Spotřeba vody (l): 9.9
Rozměry V x Š x H (mm):  
818 x 446 x 550 
Hlučnost (dB(A)): 44

18.812 Kč

15.990 Kč

+++A 10

x5

Do zásuvky MaxiFlex se vejde vše.
Neforemné naběračky a další 
náčiní, dlouhé nože i běžné příbory, 
vše si pohodlně najde své místo. 
Přizpůsobitelné příčky vám navíc 
poskytnou absolutní flexibilitu.

Satelitní rameno myčky pracuje  
s dvojí rotací, a proto má lepší 
výsledky a větší akční rádius. Voda 
se dostane do všech míst a dokonale 
umyje veškeré vložené nádobí.

Technologie AirDry využívá  
k dokončení sušení přirozený tok 
vzduchu. V poslední fázi programu 
otevře dvířka o 10 cm, dokud 
nebudete moci nádobí vyjmout.

Šířka myčky (cm): 45
Počet programů/Teplot: 8/4
Spotřeba vody (l): 9.9
Rozměry V x Š x H (mm):  
818 x 446 x 550
Hlučnost (dB(A)): 44

14.106 Kč

11.990 Kč

++A 9

x5

Satelitní rameno myčky pracuje  
s dvojí rotací, a proto má lepší 
výsledky a větší akční rádius. Voda 
se dostane do všech míst a dokonale 
umyje veškeré vložené nádobí.

Ovládání QuickSelect jednoduše 
a rychle nastavíte čas mytí nádobí. 
Jedním dotykema přesně podle 
vašich potřeb. 

Technologie AirDry využívá  
k dokončení sušení přirozený tok 
vzduchu. V poslední fázi programu 
otevře dvířka o 10 cm, dokud 
nebudete moci nádobí vyjmout.

Šířka myčky (cm): 45 
Počet programů/Teplot: 8/4
Spotřeba vody (l): 9.9
Rozměry V x Š x H (mm):  
818 x 446 x 550 
Hlučnost (dB(A)): 44

12.929 Kč

10.990 Kč

+A 10

Do zásuvky MaxiFlex se vejde vše.
Neforemné naběračky a další 
náčiní, dlouhé nože i běžné příbory, 
vše si pohodlně najde své místo. 
Přizpůsobitelné příčky vám navíc 
poskytnou absolutní flexibilitu.

Technologie AirDry využívá  
k dokončení sušení přirozený tok 
vzduchu. V poslední fázi programu 
otevře dvířka o 10 cm, dokud 
nebudete moci nádobí vyjmout.

Ovládání QuickSelect jednoduše 
a rychle nastavíte čas mytí nádobí. 
Jedním dotykema přesně podle 

16.459 Kč

13.990 Kč

+++A 10
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Do zásuvky MaxiFlex se vejde vše.
Neforemné naběračky a další 
náčiní, dlouhé nože i běžné příbory, 
vše si pohodlně najde své místo. 
Přizpůsobitelné příčky vám navíc 
poskytnou absolutní flexibilitu.

Satelitní rameno myčky pracuje  
s dvojí rotací, a proto má lepší 
výsledky a větší akční rádius. Voda 
se dostane do všech míst a dokonale 
umyje veškeré vložené nádobí.

Ovládání QuickSelect jednoduše 
a rychle nastavíte čas mytí nádobí. 
Jedním dotykema přesně podle 

Šířka myčky (cm): 45
Počet programů/Teplot: 8/4
Spotřeba vody (l): 9.9
Rozměry V x Š x H (mm):  
818 x 446 x 550 
Hlučnost (dB(A)): 44

Šířka myčky (cm): 45
Počet programů/Teplot: 6/3
Spotřeba vody (l): 9.9
Rozměry V x Š x H (mm):  
818 x 446 x 550 
Hlučnost (dB(A)): 47

Vestavné myčky 
představují nově 
modely s příborovou 
zásuvkou MaxiFlex.

MYČKY

Světelný paprsek  
na podlaze

Zásuvka  
na příbory

Příborová zásuvka 
MaxiFlex

Invertorový  
motor

LED osvětlení

TimeBeam®

LED

Sprchovací  
rameno 

FlexiSpray

SoftSpikes 
úchyty

2G péče o sklo 
ve spodním koši

SoftGrip5 sprchovacích 
úrovní

x5 2G

Energetická  
třída

Počet jídelních 
souprav

ComfortLift® AirDryPosuvné dotykové 
ovládání 

QuickSelect

++A 14

Pojezdy 
ComfortRails

VESTAVNÁ MYČKA S PANELEM 60

700 FLEX MAXIFLEX

EEM43300IX

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM

700 PRO GLASSCARE

700 FLEX MAXIFLEX

700 FLEX MAXIFLEX

EEG62300L

EEM23100L

EEM63310L

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM

600 FLEX SATELLITECLEAN

KESC2210L
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Electrolux 
AvantGarde

Borgo 
Agnese

Bistrotéka 
Valachy

Jaká multifunkční 
trouba s parní funkcí 
je pro vás ta nejlepší
Parní trouby Electrolux  využívají teplo stejně jako běžné 
trouby a navíc k němu přidají to správné množství páry.

Výsledkem je šťavnatý, vláčný a lahodný pokrm  
s intenzivní chutí. Ať už je to grilování, pečení masa 
nebo pečiva či příprava zeleniny. Každé skvělé jídlo, 
které jste vařili dosud, bude chutnat ještě lépe.

Parní funkce: Ideální pro:

*K dispozici na vybraných modelech.

Manuální 
aktivace páry  
na začátku 

pečení

1 úroveň páry: 25%

4 úrovně páry: 25%, 50%, 75% & 100% 
+ funkce Sous-Vide

funkce 
Steamify®*

3 úrovně páry: 
25%, 50% & 100%

funkce 
Steamify®*

Termíny konání kurzů, seznam modelů, 
prodejců a registrační formulář naleznete 
na www.electrolux.cz/kurzyvareniAkce platí do odvolání u vybraných obchodních partnerů Electrolux po celé České republice. 

Kupte si parní troubu 
Electrolux a získejte 
kurz vaření zdarma!

Vařte, pečte a grilujte 
v parní troubě

Získejte kurz 
vaření zdarma
Kupte si multifunkční parní troubu a získejte zdarma 
voucher v hodnotě 2 500 Kč na speciální kurz vaření 
zaměřený na tento typ trouby platný pro 1 osobu.

SteamPro

SteamBoost

SteamCrisp

SteamBake

Kurzy probíhají ve školách vaření Electrolux AvantGarde  
v Praze, Borgo Agnese v Brně a v kuchařské škole Bistrotéka 
Valachy ve Zlíně pod vedením profesionálních kuchařů.

Váháte? Vyzkoušejte si ji!

Přijďte na náš kurz vaření a prověřte si, co všechno  
vám multifunkční parní trouba Electrolux může nabídnout.

Pokud si následně do 3 měsíců zakoupíte multifunkční parní 
troubu zařazenou do akce, peníze za kurz vám vrátíme.

Vaření, pečení a grilování 
v multifunkční parní troubě

Získejte kuchařku 
zdarma
Máte rádi své oblíbené recepty  
pěkně pohromadě?

Stáhněte si zdarma na  
http://kucharkazdarma.mujelectrolux.cz 
naši kuchařku

zahrnuje i případnou účast vašeho doprovodu.

ZVÝHODNĚNÁ CENA KURZU JE 1 900 Kč



Jednoduché otočné voliče této 
mikrovlnné trouby usnadní práci 
a přehledný LED displej poskytne 
aktuální informace o stavu 
zvoleného programu. 

Trouba nabízí 5 stupňů  
výkonu ohřevu. 

Její automatické programy 
přizpůsobí dobu ohřevu váze jídla.

Vnitřní objem (l): 20
Ovládání: LED displej,  
otočné ovladače
Mikrovlnný výkon: 700 W, 5 úrovní

8.346 Kč

6.490 Kč

Energetická  
třída

Teplotní  
sonda

Horký vzduch

Pečení na více  
úrovních najednou

Funkce 
SteamBake

Katalytické 
samočištění

Steam  
Cleaning

Ventilátor + kruhové 
topné těleso + pára

Mikrovlny Mikrovlny + gril Nerezová ocel  
s úpravou proti  
otiskům prstů

Gril

Funkce 
Steamify®

Teleskopické 
výsuvy

Nerezová ocel  
s úpravou proti  
otiskům prstů

Funkce trouby:  
pára

Pyrolytické 
samočištění

1
2
3

STEAMIFY

Tlumené  
dovírání dvířek

+++A C

VESTAVNÉ TROUBY

MIKROVLNNÉ TROUBY

Technologie SteamBake přidá na 
začátku pečení k horkému vzduchu 
i páru, která na pokrmech vytvoří 
křupavou kůrku na povrchu  
a měkkou strukturu uvnitř. Těsto 
vlivem páry krásně dokyne a bude 
ještě nadýchanější a lehčí.

Vnitřek trouby využívá špičkovou 
technologii katalytické vrstvy,  
která absorbuje a oxiduje mastnotu.

Teplotní sonda trouby je přímo 
spojena s ovládacím panelem  
a informuje, když je pokrm  
dokonale připraven.

Vnitřní objem (l): 71 
Displej a ovládání: LED displej se 
zasunovacími otočnými ovladači 
Vybavení: Teplotní sonda 
teleskopický výsuv (1 pár) 
boční chromované držáky s EasyEntry 
1 koláčový plech šedy smalt 
1 hluboký plech šedý smalt 
1 rošt chromovaný

15.282 Kč

12.990 Kč

Díky funkci SurroundCook můžete 
flexibilně vařit az na 3 urovních 
najednou.

Dvířka s technologií SoftClosing  
mají tlumené a lehké dovírání.

S teleskopickými výsuvy se jídla do 
trouby vkládají a vytahují bezpečně 
a snadno. Mohou v troubě zůstat  
i při pyrolytickém čištění.

Teplotní sonda trouby je přímo 
spojena s ovládacím panelem  
a informuje, když je pokrm  
dokonale připraven.

Pyrolytický systém Pyroluxe®Plus 
zajistí této troubě čistotu nejvyššího 
možného stupně. Všechny  
zbytky jídel promění na popel,  
který lze potom snadno otřít.  
Žádné chemické čištění.

Dvířka s technologií SoftClosing  
mají tlumené a lehké dovírání.

Vnitřní objem (l): 72 
Displej a ovládání: LED displej se 
zasunovacími otočnými ovladači 
Vybavení: Teplotní sonda 
teleskopický výsuv (1 pár) 
boční chromované držáky s EasyEntry 
1 koláčový plech šedy smalt 
1 hluboký plech šedý smalt 
1 rošt chromovaný

Vnitřní objem (l): 71 
Displej a ovládání: LCD dotykový 
displej s ikonami 
Vybavení: Teplotní sonda 
teleskopický výsuv (1 pár) 
boční chromované držáky s EasyEntry 
1 koláčový plech šedy smalt 
1 hluboký plech šedý smalt 
1 rošt chromovaný

11.753 Kč

21.753 Kč

9.990 Kč

18.490 Kč

Technologie SteamBake přidá na 
začátku pečení k horkému vzduchu 
i páru, která na pokrmech vytvoří 
křupavou kůrku na povrchu  
a měkkou strukturu uvnitř. Těsto 
vlivem páry krásně dokyne a bude 
ještě nadýchanější a lehčí.

Pyrolytický systém Pyroluxe®Plus 
zajistí této troubě čistotu nejvyššího 
možného stupně. Všechny  
zbytky jídel promění na popel,  
který lze potom snadno otřít.  
Žádné chemické čištění.

Teplotní sonda trouby je přímo 
spojena s ovládacím panelem  
a informuje, když je pokrm  
dokonale připraven.

Vnitřní objem (l): 72 
Displej a ovládání: LED displej se 
zasunovacími otočnými ovladači 
Vybavení: Teplotní sonda 
teleskopický výsuv (1 pár) 
boční chromované držáky s EasyEntry 
1 koláčový plech šedy smalt 
1 hluboký plech šedý smalt 
1 rošt chromovaný

18.812 Kč

15.990 Kč

Kromě klasického ohřevu  
a kombinace ohřevu s párou nabízí 
trouba i 100% parní vaření.

Teplotní sonda trouby je přímo 
spojena s ovládacím panelem  
a informuje, když je pokrm  
dokonale připraven.

Dvířka s technologií SoftClosing  
mají tlumené a lehké dovírání.

Tato mikrovlnná trouba dává 
možnost připravit jídlo téměř 
jakýmkoli způsobem, nabízí  
funkce rozmrazování, ohřívání, 
grilování a vaření. 

Vnitřní objem (l): 70 
Displej a ovládání: LCD dotykový 
displej s ikonami 
Vybavení: Teplotní sonda 
teleskopický výsuv (1 pár) 
boční nerezové držáky s EasyEntry 
1 koláčový plech šedy smalt 
1 hluboký plech šedý smalt 
1 rošt z nerez oceli

Vnitřní objem (l): 46 
Displej a ovládání: LED displej se 
zasunovacími otočnými ovladači 
Vybavení: Boční chromované držáky 
s EasyEntry 
1 rošt chromovaný

30.576 Kč

19.988 Kč

25.990 Kč

16.990 Kč

Při použití funkce Sous-Vide, 
vakuového vaření, se jídla připravují 
při nižších teplotách. Díky tomu jsou 
chutnější a zdravější.

Steamify® automaticky zvolí 
správné nastavení páry pro vaše 
pokrmy. Stačí zadat teplotu pečení 
jako obyčejně a trouba automaticky 
upraví nastavení, aby pára dovedla 
vaše pokrmy k dokonalosti.

Teplotní sonda trouby je přímo 
spojena s ovládacím panelem  
a informuje, když je pokrm  
dokonale připraven.

Vnitřní objem (l): 70 
Displej a ovládání: LCD plnobarevný 
dotykový displej I-Tex, Wifi připojení  
Vybavení: Teplotní sonda, 
teleskopický výsuv (1 pár) 
boční nerezové držáky s EasyEntry 
1 koláčový plech šedy smalt 
1 hluboký plech šedý smalt 
1 rošt z nerez oceli 
1 sada parních nádob 2 díly

45.871 Kč

38.990 Kč

Technologie SteamBake přidá na 
začátku pečení k horkému vzduchu 
i páru, která na pokrmech vytvoří 
křupavou kůrku na povrchu  
a měkkou strukturu uvnitř. Těsto 
vlivem páry krásně dokyne a bude 
ještě nadýchanější a lehčí.

Dvířka s technologií SoftClosing  
mají tlumené a lehké dovírání.

S teleskopickými výsuvy se jídla do 
trouby vkládají a vytahují bezpečně 
a snadno. Mohou v troubě zůstat  
i při pyrolytickém čištění.

Vnitřní objem (l): 72 
Displej a ovládání: LED displej se 
zasunovacími otočnými ovladači 
Vybavení: Teleskopický výsuv (1 pár) 
boční chromované držáky 
1 koláčový plech šedy smalt 
1 hluboký plech šedý smalt 
1 chromovaný rošt

14.106 Kč

11.990 Kč
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Steamify®
Steamify® automaticky zvolí správné 
nastavení páry pro vaše pokrmy.
S touto funkcí je příprava skvělých 
pokrmů snadnější než kdykoliv
předtím. Stačí zadat teplotu pečení 
jako obyčejně a trouba automaticky
upraví nastavení, aby pára dovedla 
vaše pokrmy k dokonalosti.

KURZY VAŘENÍ ZDARMA KURZY VAŘENÍ ZDARMA

Jídlo je díky páře mnohem šťavnatější a rychleji 
připravené. Funkce Steamify je super, nemusím  
troubu složitě nastavovat, trouba si sama určí,  
kolik páry potřebuje.

Martina

VESTAVNÁ PARNÍ TROUBA

VESTAVNÁ TROUBA

VESTAVNÁ TROUBA VESTAVNÁ KOMPAKTNÍ TROUBA

VESTAVNÁ PARNÍ TROUBA VESTAVNÁ TROUBA

VESTAVNÁ PARNÍ TROUBA

VESTAVNÁ PARNÍ TROUBA MIKROVLNNÁ TROUBA

900 PRO STEAMPRO

700 SENSE SENSECOOK

700 SENSE SENSECOOK 600 FLEX QUICK&GRILL

800 PRO STEAMBOOST 600 FLEX SURROUNDCOOK

600 PRO STEAMBAKE

600 PRO STEAMBAKE SÉRIE 300

KOEBP31X

KODEC75X KVKDE40X

KOAAS31WX

KODEH70X LMS2203EMX

KODDP71X

KOBCS31X KOFGH70TX



Systém DirectAccess umožňuje 
přesné nastavení výkonu a ovládání 
každé zóny zvlášť pouhým přejetím 
prstu.

Powermanagment umožnuje  
ideální řešení pro domácnost  
s jednofázovou zásuvkou  
a nemožností 3-fázového připojení.

Pro větší pohodlí při práci funkce
Hob2Hood® na začátku vaření
automaticky zapne a rozsvítí
odsavač par.

Rozměr Š x H (mm): 590 x 520
Ovládání: Dotykové posuvné, vpředu 
vpravo, podsvícené ukazatele
Varné zóny – výkon / výkon max. / 
rozměr: LP: 2 300/3 700 W/210 mm
             LZ: 1 800/2 800 W/180 mm
             PP: 1 400/2 500 W/145 mm
            PZ: 1 800/2 800 W/180 mm

14.106 Kč

11.990 Kč

Čtyři samostatné segmenty  
v levé polovině varné desky se mohou 
díky funkci FlexiBridgeTM spojovat 
do různě velkých celků a vytvořit tak 
velké varné plochy, jaké jsou zrovna 
při vaření potřeba. Propojením 
všech čtyř segmentů vznikne jedna 
z největších varných ploch pro velké 
hrnce.

Pro větší pohodlí při práci funkce
Hob2Hood® na začátku vaření 
automaticky zapne a rozsvítí 
odsavač par.

Funkce PowerSlide umí vytvořit 
speciální varné plochy s před-
definovanými teplotami. Díky tomu 
lze snadno přejít z varu na mírné 
vření, aniž by bylo třeba měnit  
nastavení desky.

Rozměr Š x H (mm): 590 x 520
Ovládání: Dotykové posuvné 
DirectAccess, vpravo vpředu
Varné zóny – výkon / výkon max. / 
rozměr: LP: 2 300/3 200 W/210 mm
            LZ: 2 300/3 200 W/210 mm
            PP: 1 400/2 500 W/145 mm
            PZ: 1 800/2 800 W/180 mm

19.988 Kč

16.990 Kč

S funkcí Bridge můžete spojit dvě 
individuální varné zóny a používat je 
jako jednu extra velkou s jednotným 
nastavením teploty a časovým 
spínačem.

Pro větší pohodlí při práci funkce 
Hob2Hood® na začátku vaření 
automaticky zapne a rozsvítí 
odsavač par.

Chytré indukční varné desky  
s technologií SenseBoil® po celou 
dobu vaření detekují, kdy voda  
v hrnci dosáhne bodu varu. Při jeho 
dosažení je teplota automaticky 
regulována až do té doby, než ji sami 
změníte.

Rozměr Š x H (mm): 590 x 520
Ovládání: Dotykové posuvné, vpředu 
vpravo, podsvícené ukazatele
Varné zóny – výkon / výkon max. / 
rozměr: LP: 2 300/3 200 W/210 mm
            LZ: 2 300/3 200 W/210 mm
            PP: 1 400/2 500 W/145 mm
            PZ: 1 800/2 800 W/180 mm

16.459 Kč

13.990 Kč

Nový TFT displej je plně barevný, 
disponuje většími posuvnými 
ovladači a nabízí možnost 
individuálního časovače  
pro každou zónu.
 
S funkcí Bridge můžete spojit  
dvě individuální varné zóny
a používat je jako jednu
extra velkou varnou zónu
s jednotným nastavením
teploty a časového spínače.

Funkci SenseFry® využijete při 
smažení pokrmů. Speciální senzor  
na zóně udrží konstantní teplotu  
po celou dobu přípravy pokrmu.

Rozměr Š x H (mm): 780 x 520
Ovládání: InfiSight™ dotykové 
ovládání s barevným displejem, 
vpředu vpravo 
Varné zóny – výkon / výkon max. / 
rozměr: LP: 2 300 / 3 200 W / 210 mm
              LZ: 2 300 / 3 200 W / 210 mm
              S:   1 400 / 2 500 W / 145 mm
              PP: 1 600 / 3 600 W /  
                     160 - 320 mm

28.224 Kč

23.990 Kč

Nový TFT displej je plně barevný, 
disponuje většími posuvnými 
ovladači a nabízí možnost 
individuálního časovače  
pro každou zónu.
 
Nové desky SensePro® disponují 
bezdrátovou teplotní sondou, která 
měří teplotu ve středu pokrmu.  
Díky tomu můžete vařit i smažit  
s přesností bez námahy. Bez 
obav se můžete pustit i do vaření 
metodou Sous-Vide, u kterého 
je vyžadována konstantní řízená 
teplota.

Funkci SenseFry® využijete při 
smažení pokrmů. Speciální senzor  
na zóně udrží konstantní teplotu  
po celou dobu přípravy pokrmu.

Rozměr Š x H (mm): 780 x 520
Ovládání: InfiSight™ dotykové 
ovládání s barevným displejem, 
vpředu vpravo 
Varné zóny – výkon / výkon max. / 
rozměr: LP: 2 300 / 3 200 W / 210 mm
              LZ: 2 300 / 3 200 W / 210 mm
              S:   1 400 / 2 500 W / 145 mm
              PZ: 2 300 / 3 600 W / 240 mm

32.929 Kč

27.990 Kč
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SensePro®
Nové indukční varné desky Electrolux 
SensePro® řady 900 disponují navíc 
bezdrátovou teplotní sondou, která  
měří teplotu ve středu pokrmu. Díky  
tomu můžete vařit i smažit s přesností  
bez námahy. Bez obav se můžete  
pustit i do vaření metodou Sous-Vide,  
u kterého je vyžadována konstantní řízená 
teplota. Tu teplotní sonda automaticky 
ohlídá, navíc na dotykovém displeji 
zobrazuje postup krok za krokem.

SenseFry®
I při smažení lze pokaždé dosáhnout té 
nejlepší chuti a struktury pokrmu. Varná 
deska nastaví ideální stupeň smažení pro 
každý pokrm a udržuje jej po celou dobu. 
Rázem tak odpadají odhady, zda má 
pánev nebo olej požadovanou teplotu. 
U desek SenseFry®, které navíc 
disponují dotykovým barevným 
displejem máte naprostou kontrolu 
nad celou přípravou pokrmu. Stav 
jednotlivých zón lze v reálném čase 
sledovat a dle potřeby upravovat.

SenseBoil®
Chytré indukční varné desky  
s technologií SenseBoil® po celou 
dobu vaření detekují, kdy voda v hrnci 
dosáhne bodu varu. Při jeho dosažení 
je teplota automaticky regulována 
až do té doby, než ji sami změníte. Na 
každé varné zóně, s pokličkou i bez ní, 
můžete bez obav vařit třeba brambory 
a odběhnout si. Příprava bude dále 
pokračovat. Avšak bez nevzhledných 
a obtížně čistitelných skvrn, které na 
hrncích a varných deskách ulpívají 
při přetečení obsahu hrnce. 

Powermanagment umožnuje  
ideální řešení pro domácnost  
s jednofázovou zásuvkou  
a nemožností 3-fázového připojení.

Funkci PAUSE využijete,  
pokud vás při vaření něco vyruší. 
Jediným dotykem snížíte teplotu. 
Stejně tak ji jediným dotykem  
vrátíte na původní hodnotu.

Pro větší pohodlí při práci funkce
Hob2Hood® na začátku vaření
automaticky zapne a rozsvítí
odsavač par.

Rozměr Š x H (mm): 590 x 520
Ovládání: Dotykové, vpředu vpravo, 
podsvícené ukazatele
Varné zóny – výkon / výkon max. / 
rozměr: LP: 2 300/3 700 W/210 mm
            LZ: 1 800/2 800 W/180 mm
            PP: 1 400/2 500 W/145 mm
            PZ: 1 800/2 800 W/180 mm

9.988 Kč

8.490 Kč
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Po zakoupení desky jsme hned vyzkoušeli funkci 
SenseFry. Jsme velmi spokojeni, olej drží konstantní 
teplotu a nepřepaluje se. Řízky jsou excelentní.

Libuše

Dobrý den, s desku SenseBoil jsem velmi spokojen.  
Už se nemusím strachovat zda mi přeteče voda na mé 
oblíbené špagety. Deska vše ohlídá a můžu se věnovat 
jiným věcem. Kromě toho má silný výkon a jednoduché 
ovládání pro každou zónu.

Pavel

Dobrý den, teplotní sondu jsme vyzkoušeli  
již při pečení v troubě. Byli jsme tedy zvědaví jak to 
bude u desky. Jsme nadšení. Steaky jsou skvělé.  
Navíc ovládání je velmi jednoduché, doporučuji.

Jana

INDUKČNÍ DESKA

INDUKČNÍ DESKA

INDUKČNÍ DESKA

INDUKČNÍ DESKA

INDUKČNÍ DESKA

INDUKČNÍ DESKA

900 SENSE SENSEPRO®

800 FLEX FLEXIBRIDGETM

600 FLEX INFINITE

800 SENSE SENSEFRY®

600 SENSE SENSEBOIL®

SÉRIE 300

EIS8648

EIV654

EIT61443B

EIS84486

EIS62449

LIR60433



Tento odsavač par se šířkou 90 cm 
odsává výpary z celého povrchu 
varné desky, i když máte širší 
varnou desku nebo sporák.
 
Tento odsavač par disponuje funkcí 
Hob2Hood, díky níž komunikuje  
s varnou deskou. Sám si podle ní 
automaticky nastaví výkon.

Technologie BreezeTM  
s velmi tichým odsáváním  
na konci vaření dokonale  
eliminuje pachy z vaší kuchyně.

17.635 Kč 11.753 Kč16.459 Kč 9.988 Kč

14.990 Kč 9.990 Kč13.990 Kč 8.490 Kč

Komínový odsavač páry
v šikmém tvaru v klasické
šířce 90 cm bude skvěle ladit
s vašimi dalšími spotřebiči.

Tento odsavač par disponuje funkcí 
Hob2Hood, díky níž komunikuje  
s varnou deskou. Sám si podle ní 
automaticky nastaví výkon.
 
Technologie BreezeTM  
s velmi tichým odsáváním  
na konci vaření dokonale  
eliminuje pachy z vaší kuchyně.

Tento výsuvný odsavač par  
využije na maximum omezený 
prostor v každé kuchyni. 

Díky posuvnému ovládání  
se velmi snadno nastaví, 
jak je potřeba.

3.871 Kč

3.290 Kč

LFV619K EFF90560OXLFV616K EFF60560OX
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ECO
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BOOST

78
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DIRECT
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2
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PowerBoost

Šířka

SenseFry®

Rozměr

Odtah do 
komína

Hob2HoodČasovač SensePro®

Indukční 
deska

Ovládání 
DirectTouch

InfiSight TFT 
dotykové ovládání

Vnitřní cirkulace 
vzduchu

Komínový
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Elektronické 
ovládání

Hob2Hood Funkce 
BreezeTM

LED osvětlení

Funkce  
Pause
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FlexiBridgeTM

Funkce 
EcoTimer

Funkce  
Bridge

SlimFit

Funkce 
PowerSlide

SenseBoil®

Ukazatel 
zbytkového  

tepla

ELEC
T R O
N I C

LED

DESKY

ODSAVAČE PAR

Hob2Hood®
Díky funkci Hob2Hood® 
komunikuje odsavač par
s varnou deskou. Na začátku 
vaření automaticky zapne
a rozsvítí odsavač par a také 
nastaví odtah podle intenzity 
vašeho vaření. Odsavač par 
lze ovládat i manuálně.

K digestoři mám kompatibilní varnou desku s funkcí 
Hob2Hood a jsem velmi spokojená. Po zapnutí indukce 
se sama rozsvítí a postupně přidává i odsávání. Navíc 
a skvěle osvětluje cely prostor pracovního ostrůvku 
příjemným žlutým světlem. Mohu jen doporučit.

Katka

Získejte dárek  
ke svému nákupu.
Pokud si zakoupíte kombinaci jakékoliv trouby, indukční 
varné desky a myčky z tohoto akčního letáku, získáte dárek. 

Máme pro vás exkluzivní sadu značkových hrnců Kolimax.

K získání dárku je třeba pouze registrace  
na stránce www.electrolux.cz/akce. Po schválení vaší 
registrace si budete moci svůj dárek vyzvednout  
v kuchyňském studiu, kde jste výrobky zakoupili.

Více informací a podmínky získání dárků 
najdete na adrese www.electrolux.cz/akce

DÁREK 
ZDARMA

Výkon (m./H): 575/305
Hlučnost (dB(A)): 61/46 
Výkon - intenzivní (m./H): 700
Šířka odsavače (cm): 90/60

Výkon (m./H): 352/256
Hlučnost (dB(A)): 57/46 
Výkon - intenzivní (m./H): 603
Šířka odsavače (cm): 90/60

Typ odsavače: Výsuvný
Výkon: Max./Min.: 370/155 m3/ h 
Hlučnost: Max./Min.: 68/48 dB(A)
Výkon - recirkulace:  
max./min.: 180/105 m3/ h 
Hlučnost - recirkulace: 
max./min.: 72/68 dB(A)

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ ODSAVAČ KOMÍNOVÝ

ODSAVAČ VÝSUVNÝ

700 SENSE HOB2HOOD® 700 SENSE HOB2HOOD®

SÉRIE 300

LFP316S

LFV619K (90 CM) 
LFV616K (60 CM)

EFF90560OX (90 CM) 
EFF60560OX (60 CM)

SADA
HRNCŮ KOLIMAX



M3HCC200

ČISTIČ VARNÝCH 
DESEK

195 Kč

M3DCP200

SUPER ČISTIČ 
MYČEK

195 Kč

M3OCS200

ČISTIČ TRUB 
A MIKROVLNNÝCH 
TRUB

209 Kč

M3SCC200

KRÉM NA ČISTĚNÍ  
A OŠETŘENÍ  
NEREZOVÝCH POVRCHŮ

195 Kč

Další příslušenství na https://shop.electrolux.cz

No Frost je speciální beznámrazový 
systém, který naprosto eliminuje  
tvorbu námrazy v chladicí i mrazicí 
části. Díky tomu se chladnička nemusí 
odmrazovat a beznámrazový provoz 
se také pozitivně projeví na spotřebě.

Systém Metal MultiFlow se stará
o to, aby v chladničce panovala 
ideální teplota a vlhkost a vzduch 
rovnoměrně cirkuloval kolem 
uložených surovin – ať už jsou 
uloženy v chladničce vpředu, vzadu, 
nahoře nebo dole, vydrží perfektně 
čerstvé po delší dobu.

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

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

21.165 Kč

24.694 Kč

19.165 Kč

17.990 Kč

20.990 Kč

16.290 Kč

No Frost je speciální beznámrazový systém, který naprosto eliminuje  
tvorbu námrazy v chladicí i mrazicí části. Díky tomu se chladnička nemusí 
odmrazovat a beznámrazový provoz se také pozitivně projeví na spotřebě.

Systém Metal MultiFlow se stará o to, aby v chladničce panovala ideální teplota 
a vlhkost a vzduch rovnoměrně cirkuloval kolem uložených surovin – ať už jsou 
uloženy v chladničce vpředu, vzadu, nahoře nebo dole, vydrží perfektně čerstvé 
po delší dobu.

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.

No Frost je speciální beznámrazový 
systém, který naprosto eliminuje  
tvorbu námrazy v chladicí i mrazicí 
části. Díky tomu se chladnička nemusí 
odmrazovat a beznámrazový provoz 
se také pozitivně projeví na spotřebě.

Systém MultiFlow se stará
o to, aby v chladničce panovala 
ideální teplota a vlhkost a vzduch 
rovnoměrně cirkuloval kolem 
uložených surovin – ať už jsou 
uloženy v chladničce vpředu, vzadu, 
nahoře nebo dole, vydrží perfektně 
čerstvé po delší dobu.

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.

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

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

LNT7ME34G1LNT7ME34K1
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NO FROST

LED
dB42

ALARM

++A 201
CM

NO FROST

LED
dB42

ALARM

++A 186
CM

NO FROST

LED
dB42

ALARM

ALARM
dB65

Funkce 
Dovolená

FlexiShelf Hlučnost

190
CM++A

LOW
FROST

NO FROST

Energetická  
třída

Funkce 
LowFrost

Funkce 
NoFrost

Výška  
178 cm

 Alarm  
s výstražným 
ukazatelem

Funkce  
Rychlé zmrazení

Alarm  
se světelnou 
signalizací

CustomFlex® LED osvětlení funkce Nákup Ventilátor

LED

CHLAZENÍ

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

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

Díky beznámrazové technologii 
TwinTech® NoFrost už není potřeba 
chladničky nikdy odmrazovat. 
Potraviny si navíc díky nezávislé 
cirkulaci vzduchu v chladničce  
a mrazničce zachovají mnohem déle 
čerstvou chuť a vzhled.

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.

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

26.459 Kč29.400 Kč

22.490 Kč24.990 Kč

Objem chladničky (l): 192
Objem mrazničky (l): 61
Rozměry V x Š x H (mm):  
1 772 x 548 x 549

23.518 Kč

19.990 Kč

Díky beznámrazové technologii 
TwinTech® NoFrost už není potřeba 
chladničky nikdy odmrazovat. 
Potraviny si navíc díky nezávislé 
cirkulaci vzduchu v chladničce  
a mrazničce zachovají mnohem déle 
čerstvou chuť a vzhled.

Spotřebič je díky nízké hlučnosti 
vhodný i do kuchyní spojených  
s obývacím pokojem. 
 

Objem chladničky (l): 192
Objem mrazničky (l): 72
Rozměry V x Š x H (mm):  
1772 x 548 x 549

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.

Díky beznámrazové technologii 
TwinTech® NoFrost už není potřeba 
chladničky nikdy odmrazovat. 
Potraviny si navíc díky nezávislé 
cirkulaci vzduchu v chladničce  
a mrazničce zachovají mnohem déle 
čerstvou chuť a vzhled.

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

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

21.753 Kč

18.490 Kč

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

Tato chladnička kombinovaná 
s mrazničkou nabízí v rámci své 
energetické třídy a ceny skvělý 
výkon a prostor.

Skleněné police chladničky byly 
navrženy tak, abyste mohli využívat 
celou šířku i hloubku veškerého 
vnitřního prostoru.

Spotřebič je díky nízké hlučnosti 
vhodný i do kuchyní spojených  
s obývacím pokojem.

15.282 Kč

12.990 Kč
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KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLEKOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLEKOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLEKOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

600 PRO NO FROST

600 PRO NO FROST

600 PRO NO FROST

ENT8TE18S

LNT7TF18SLNT7ME34X2

LNS8TE19SLNT7ME34K1 / LNT7ME34G1

LNT4FE18SLNC7ME32X2

KNT2LF18S

NOFROST

NO FROST

NOFROST

LOWFROST

LOWFROST



ELECTROLUX, s. r. o.
Budějovická 778/3
140 21 Praha 4 
Česká republika 

Zákaznická linka: 261 302 261
E-mail: zakaznicke.centrum@electrolux.com

Informace o spotřebičích najdete na webové adrese:
www.electrolux.cz 
www.electrolux.cz/pecemevpare

  /electroluxceskarepublika

Textové informace a uvedené hodnoty v tomto letáku mohou obsahovat chyby.  
Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku může docházet i k malým změnám 
v prodávaných výrobcích a v jejich vlastnostech. Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.  
Platnost akční nabídky je od 1. 1. 2021 do vydání nové nabídky nebo do vyprodání zásob.


