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Váš miestny predajca

Textové informácie a hodnoty uvedené v tomto katalógu môžu obsahovať chyby.
Vzhľadom na technický vývoj počas roka môže dôjsť k drobným zmenám 
v predávaných výrobkoch a ich vlastnostiach.

Voľne stojace 
spotrebiče
2016/2017

Electrolux Slovakia s. r. o., 
o. z. Domáce spotrebiče 
Galvaniho 17/B 
821 04 Bratislava 
Slovensko 
Telefón: +421-32-744 1294 
E-mail: zakaznicke.centrum@electrolux.sk

Informácie o spotrebičoch nájdete na web stránke:
www.electrolux.sk 
www.peciemevpare.sk 

         www.facebook.com/electroluxslovensko

Dodávajú sa len výrobky uvedené v platnom cenníku.
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Chladenie

Energetická trieda A+++
Dynamické chladenie 
(ventilácia)

Alarm so zvukovou 
signalizáciou

Antikoro s ochranou 
proti odtlačkom prstov

Elektronické ovládanie

Energetická trieda A++ Displej LCD na dvierkach Osvetlenie LED Systém FrostFree Funkcia Rýchle zmrazenie

Energetická trieda A+
Alarm s výstražným 
ukazovateľom

Vnútorné osvetlenie
4-hviezdičkový mraziaci 
priestor TWINTECH®

Beznámrazová 
technológia TwinTech®

Technológia LowFrost
SHOPPING

Funkcia Nákup Režim Dovolenka Dvierka CustomFlex

Varenie

Energetická trieda A – 20 % Energetická trieda A – 10 % Mikrovlny
Antikoro s ochranou 
proti odtlačkom prstov

Indukčné varné zóny

Automatické zapaľovanie 
plameňa

Ventilátor + kruhové 
ohrevné teleso

Gril Detská poistka
Posuvné dotykové 
ovládanie DirectAccess

Teleskopické výjazdy Vnútorné osvetlenie Chladné dvierka Horný ohrev + dolný ohrev
Čistenie rúry: 
katalytický povrch

Šírka 60 cm Šírka 50 cm
Samočistiaca 
pyrolitická rúra

74 litrov

Umývanie

Energetická trieda A+++ Energetická trieda A++ Energetická trieda A+ A Energetická trieda A Účinnosť sušenia A

MultiTab Vnútorné osvetlenie
Funkcia automatického 
vypnutia

Automatický program Funkcia Posunutý štart

Program na ochranu skla Rýchle umývanie

Komplexná ochrana proti 
škodám spôsobeným 
vodou/ochrana proti 
vytopeniu

Intenzívny program 70 °C
Vyberateľná zásuvka 
na príbor

Satelitné sprchovacie 
rameno RealLife® Priestor RealLife® Elektronické ovládanie 13 13 súprav riadu SoftSpikes

SoftGrip TimeManager
INVERTOR

Motor invertor 15 15 súprav riadu

Pranie

Energetická trieda
A+++ – 50 %

Energetická trieda
A+++ – 20 %

Energetická trieda
A+++ – 10 %

Energetická trieda A+++ Energetická trieda A++

Energetická 
trieda A+ A Energetická

trieda A
10
KG

Max. množstvo bielizne
10 kg

9
KG

Max. množstvo bielizne
9 kg

8
KG

Max. množstvo bielizne
8 kg

Max. množstvo bielizne
7 kg

Max. množstvo bielizne
6,5 kg

Max. množstvo bielizne
5 kg

1600 Maximálna rýchlosť 
odstreďovania:
1600 ot./min.

Maximálna rýchlosť 
odstreďovania:
1400 ot./min.

Maximálna rýchlosť 
odstreďovania:
1300 ot./min.

Maximálna rýchlosť 
odstreďovania:
1200 ot./min.

Maximálna rýchlosť 
odstreďovania:
1000 ot./min. 

 SYSTÉM 
ULTRAMIX

UltraMix
MOTOR 

ECOINVERTER

Motor EcoInverter

INVERTOR
Motor invertor TimeManager DirectSpray Parné programy ...h Funkcia FinishIn

Displej LCD ?
KG

Senzor hmotnosti Vnútorné osvetlenie

Sušenie

9
KG

Max. množstvo bielizne 
9 kg

8
KG

Max. množstvo bielizne 
8 kg

Vnútorné osvetlenie Program na vlnu
Špeciálny jemný program 
Hodváb

Program Jednoduché 
žehlenie

Posunutý štart Displej LCD
INVERTOR

Motor invertor

ROKOV
ZÁRUKY
NA INVERTOR MOTOR

PRE ZÍSKANIE CERTIFIKÁTU ZÁRUKY JE TREBA VÝROBOK
REGISTROVAŤ NA WWW.ELECTROLUX.SK/MOTOR-INVERTOR

VYŠŠÍ VÝKON

TICHÝ CHOD

Motor invertor je podstatným 
vylepšením klasického motora, ktorý 
prenáša elektrinu na rotor uhlíkmi. 
Tie sa opotrebovávajú, treba ich meniť 
a spôsobujú značné trenie a iskrenie. 
Motor invertor je priamo elektronicky 
riadený a nepoužíva uhlíky, navyše tu 
dochádza k plynulej priamej regulácii. 
Spotrebič vďaka tomu dosahuje 
skvelé výsledky – v tichosti a pri 
minimálnej spotrebe energie.

Tichý, výkonný a spoľahlivý
Pri klasických motoroch sa elektrina 
prenáša na rotor cez uhlíky, ktoré sa 
používaním opotrebovávajú. Vzniká 
potom bočné trenie, ktoré znižuje 
účinnosť motorov, zvyšuje hlučnosť 
a spôsobuje tiež rýchlejšie starnutie 
spotrebiča. Na prevádzku motora 
invertor však nie sú potrebné uhlíky. 
Ten je elektronicky ovládaný priamo, 
čo umožňuje plynulý a hladký chod. 
Spotrebiče s invertorovými motormi 
dosahujú skvelé výsledky – sú tiché, 
spoľahlivé a majú dlhšiu životnosť.

Profesionálne spotrebiče Electrolux 
bežne využívajú motory invertor.
Teraz vám prinášame spotrebiče do 
domácnosti, vďaka ktorým môžete 
profi tovať z našich skúseností s touto 
technológiou. Vkladanie našich 
profesionálnych skúseností do 
domácich spotrebičov je poslaním 
nášho nového radu Inspiration 
– inšpirácia profesionálnymi 
spotrebičmi.

Predĺžená 10-ročná (2 + 8 rokov) 
záruka sa vzťahuje na invertor motor, 
ktorý sa nachádza v spotrebičoch 
značky Electrolux nasledujúcich 
produktových kategórií: práčky, 
sušičky, umývačky a odsávače pár.

Záruka 10 rokov (2 + 8 rokov) na 
motor invertor sa vzťahuje na modely 
výrobkov, v ktorých sa motor invertor 
nachádza, boli do Slovenskej 
republiky dovezené spoločnosťou 
Electrolux Slovakia, s. r. o., 
a kúpené po 1. 11. 2012.
Akcia je platná do odvolania.

Viac informácií nájdete na www.electrolux.sk.

Motory našich spotrebičov sme podstatne vylepšili, 
preto vám teraz na ne ponúkame 10-ročnú záruku.
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Naše rúry s veľkým vnútorným objemom 
čakajú na vaše smelé nápady. Vytvorte 
spolu s nimi, s najmodernejšími varnými 
panelmi a dizajnovými odsávačmi 
neporaziteľný kuchársky tím.

Varenie

Vysvetlenie používaných symbolov nájdete na vnútornej strane zadnej časti obálky.

Mikrovlnné rúry

Mikrovlnné rúry   24 – 25

Sporáky

Elektrické sporáky s indukčným  
panelom 10 – 11

Elektrické sporáky so sklokeramickým 
panelom 11 – 17

Kombinované sporáky 18 – 22

5
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Dotykové ovládanie
Zväčšený displej LCD
a precízne nastavovanie
rúry aj varného panela
prostredníctvom dotykových
ovládačov.

Plech InfiSpace®

Naše nové veľké plechy
na pečenie vám poskytnú
potrebnú flexibilitu, aby ste
mohli piecť naraz väčšie
množstvá pokrmov.

Indukcia
Špičkoví šéfkuchári sa
nezaobídu bez precízneho
ovládania teploty. Indukčná
technológia od Electrolux vám
umožní upravovať a ovládať
výkonové stupne rýchlo,
jednoducho a presne. Okamžitá 
reakcia indukčných varných zón je 
zárukou vynikajúcich výsledkov. 
Navyše sú indukčné varné panely 
bezpečné a ľahko sa čistia.

Pečiete veľký kus mäsa?
Výškovo nastaviteľné 
teleskopické výsuvy 
FlexiRunners sú mimoriadne 
flexibilné a umožnia vám 
prispôsobiť si pomery v rúre 
podľa aktuálnych potrieb.

Sporáky
Naše novinky?
Predstavujeme niekoľko najmodernejších 
funkcií z nášho radu sporákov.

Varenie
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Katalytické čistenie
Dutina rúry je vybavená
katalytickými povrchmi.
Aktivujú sa pri teplote 220 °C
a zabezpečujú pohlcovanie
a oxidáciu tukových zvyškov
v rúre. Aby bolo čistenie rúry
oveľa jednoduchšie.

Ventilátor XL
Výkonné a rovnomerné
pečenie vďaka ultra účinnému
ventilátoru. Všetko sa upečie 
rovnomerne bez ohľadu  
na polohu v rúre.

Znížte spotrebu
O 20 % nižšia spotreba energie
než je štandard pre energetickú
triedu A. Efektívna izolácia
a viacvrstvové sklené dvierka
redukujú únik tepla a znižujú
spotrebu energie.

Podľa platných nariadení
musíme pri každom podobnom
hodnotení s použitím znamienka
„mínus“ pridať aj príslušné
prehlásenie. Bližšie informácie
nájdete v príslušných
európskych smerniciach.

Pyrolýza
Profesionálna čistota bez
nekonečného drhnutia.
S touto pyrolitickou 
samočistiacou rúrou dosiahnete 
profesionálnu čistotu jedným 
dotykom. Jednoducho premení 
špinu na popol, ktorý potom 
zotriete vlhkou handričkou.

Multifunkčná rúra
S multifunkčnými sporákmi
Electrolux si môžete dovoliť
experimentovať ako šikovní
šéfkuchári. Stačí si zvoliť
optimálnu funkciu na pečenie
mäsa, múčnych pokrmov,
grilovanie, teplovzdušné
pečenie... a perfektné výsledky
na seba nenechajú dlho čakať.
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Jednoduché čistenie vďaka
indukčnej technológii
S profesionálnou indukčnou
technológiou sa varný povrch
nikdy neprehrieva. Vykypené
pokrmy sa nepripália a pri
čistení stačí varný panel zotrieť
handričkou.

Ťuknite, hotovo
Dotknite sa posuvného ovládača
DirectAccess, posuňte prst  
na požadovaný výkon  
a indukčný varný panel urobí 
zvyšok. Naše varné panely 
prinášajú najlepší spôsob 
ovládania a navyše šetria čas.

o 20% väčší
Náš plech na pečenie
InfiSpace™ je o 20 % väčší
ako štandard, takže vykúzlite
viac fantastických koláčov
naraz.
plech InfiSpaceTM

43 x 34 cm

štandardný plech

Sporáky
Čo treba vedieť
Ako vám inovácie v rade spotrebičov Inspiration
pomôžu vo vašej domácnosti.

Varenie
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o 20% väčší
Náš plech na pečenie
InfiSpace™ je o 20 % väčší
ako štandard, takže vykúzlite
viac fantastických koláčov
naraz.
plech InfiSpaceTM

43 x 34 cm

UltraFan Plus 
Účinné a rovnomerné pečenie
v každej časti rúry. Väčšie 
rozmery ventilátora a jeho
vylepšený dizajn zabezpečujú
efektívnejšiu cirkuláciu vzduchu
a konzistentné výsledky pečenia
na každej úrovni. Teraz môžete
piecť na viacerých plechoch
súčasne.

predchádzajúce
riešenie nové riešenie: 

1,5-násobné 
zväčšenie
v záujme 
rovnomerného
pečenia

Najflexibilnejší vnútorný
priestor
Vyspelé zásahy v konštrukcii
nám umožnili zväčšiť objem rúry
o 25 % a zachovať pritom
vonkajšie rozmery spotrebiča.
Vnútorný objem InfiSpaceTM:
74 litrov a deväť úrovní zasunutia
vám poskytujú priestor
a dostatočnú flexibilitu na
pečenie viacerých pokrmov
naraz.

štandardný objem

extra objem 
InfiSpaceTM:
+ 25 %

extra objem:

+ 25 %

Sedem dôvodov, prečo si vybrať indukčný varný panel

Rýchlejšie varenie
Na indukčnom varnom paneli
zovrie liter vody za 4 minúty
a 5 sekúnd. Ide o energeticky
najúčinnejší spôsob ohrevu na
varnom paneli.

pozoruhodná rýchlosť  
4:05 min varná platňa 

 sálavé teplo
 indukcia * interné údaje Electrolux

6:4
9 m

in

6:
06

 m
in

4:05 min

*

1
Môžete používať rozličné
varné nádoby.

2
Rýchlosť: indukčné varné panely
zohrievajú okamžite a priamo
varnú nádobu aj pokrm.

3
Ovládanie: teplo môžete nastaviť
veľmi precízne a s okamžitým
účinkom.

4
Energetická účinnosť: zohrieva
sa len to, čo je potrebné, to
znamená varná nádoba.

5
Bezpečnosť: aj keď je varná
zóna zapnutá, zohrieva sa až
vtedy, keď je na nej položená
varná nádoba. Teplotný senzor
zabraňuje prehriatiu.

6
Pohodlné čistenie: keďže varný
panel zostáva relatívne chladný,
vykypené a rozliate pokrmy
ľahko zotriete handričkou.

7
Štýlový: indukčný varný panel je
skvelým doplnkom do každej
modernej kuchyne.

Profesionálna čistota
bez nekonečného drhnutia
S touto pyrolitickou
samočistiacou rúrou
dosiahnete profesionálnu
čistotu jedným dotykom.
Jednoducho premení špinu
na popol, ktorý potom
zotriete vlhkou handričkou.
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Elektrický sporák s indukčným panelom

EKI6771DOX

Výhody/Funkcie

• sporák, pri ktorom môžete jednoducho 
sledovať, čo sa deje

• indukčný varný panel – energeticky úsporný  
a s veľmi rýchlou odozvou

• multifunkčná rúra s rovnomerným rozptylom 
tepla ponúka rovnomerné výsledky pečenia

• tiché zatváranie dvierok rúry
• odnímateľné dvierka rúry umožňujú rýchlejšie 

čistenie
• ovládanie DirectAccess umožňuje nastaviť 

požadovanú teplotu dotykom alebo 
posunutím prsta

• sporák s elektrickou rúrou a varným panelom
• typ varného panela: plne indukčný
• ľavá predná varná zóna: indukčná,  

2 300/3 600 W/210 mm
• ľavá zadná varná zóna: indukčná, 
• 1 400/2 500 W/140 mm
• pravá predná varná zóna: indukčná,  

1 800/2 800 W/180 mm
• pravá zadná varná zóna: indukčná,  

1 800/2 800 W/180 mm
• typ rúry: elektrická
• funkcie rúry: Dolný ohrev | Ventilátor + dolný 

ohrev | Ventilátor + svetlo | Gril | Gril + horný 
ohrev | Gril + horný ohrev + ventilátor | Svetlo | 
Kruhové teleso + dolný ohrev + ventilátor | 
Kruhové teleso + ventilátor | Kruhové teleso 
40 % + ventilátor | Horný ohrev + dolný ohrev | 
Horný ohrev + dolný ohrev (80 °C fixne) |

• elektronické ovládanie
• čistenie rúry: pyrolitické

• odvod pár v zadnej časti sporáka
• programovacie funkcie: Detská poistka | 

Dverný spínač osvetlenia | Trvanie | 
Elektronická regulácia teploty | Koniec | 
Rýchle zohrievanie | Kuchynský časomer | 
Pripomienka čistenia | Indikácia zvyškového 
tepla | Bezpečnostné vypnutie | Servisné 
kódy | Vypnutie hodín | Odporúčaná teplota

• chladiaci ventilátor ovládacieho panela
• nastaviteľná výška
• zásuvka na skladovanie plechov

Cena: 776 €

Technické údaje

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 596 x 600

10

Varenie Sporáky
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Vlastnosti

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 596 x 600

Technické údaje

• sporák s elektrickou rúrou a varným 
panelom

• multifunkčná rúra s rovnomerným rozptylom 
tepla ponúka rovnomerné výsledky pečenia

• ovládanie DirectAccess umožňuje nastaviť 
požadovanú teplotu dotykom alebo 
posunutím prsta

• typ varného panela: plne indukčný
• ľavá predná varná zóna: indukčná,  

2 300/3 600 W/210 mm
• ľavá zadná varná zóna: indukčná,  

1 400/2 500 W/140 mm
• pravá predná varná zóna: indukčná,  

1 800/2 800 W/180 mm
• pravá zadná varná zóna: indukčná,  

1 800/2 800 W/180 mm
• typ rúry: elektrická
• funkcie rúry: Ventilátor + svetlo | Ventilátor + 

horný ohrev | Gril + horný ohrev | Gril + horný 
ohrev + ventilátor | Svetlo | Kruhové teleso + 
dolný ohrev + ventilátor | Kruhové teleso + 
ventilátor | Horný ohrev + dolný ohrev  

• programovacie funkcie: Akustický signál | 
Trvanie | Koniec | Kuchynský časomer | 
Denný čas

• čistenie rúry: čierny smalt
• odnímateľné sklá dvierok zjednodušujú 

čistenie
• tiché zatváranie dvierok rúry
• odvod pár v zadnej časti sporáka
• chladiaci ventilátor ovládacieho panela
• nastaviteľná výška
• extra veľké plechy na pečenie, vďaka 

ktorým pripravíte viac jedla naraz
• zásuvka na skladovanie plechov

Cena: 681 €

Elektrický sporák s indukčným panelom

EKI6451AOX

Elektrický sporák s indukčným panelom

EKI54550OX

Vlastnosti

Rozmery V x Š x H (mm)
858 x 500 x 600

Technické údaje

Cena: 629 €

• sporák s elektrickou rúrou a varným 
panelom

• multifunkčná rúra s rovnomerným rozptylom 
tepla ponúka rovnomerné výsledky pečenia

• typ varného panela: plne indukčný
• ľavá predná varná zóna: indukčná,  

2 500/1 400 W/140 mm
• ľavá zadná varná zóna: indukčná,  

3 700/2 100 W/210 mm
• pravá predná varná zóna: indukčná,  

2 800/1 800 W/180 mm
• pravá zadná varná zóna: indukčná,  

2 500/1 400 W/140 mm
• 7-segmentový indikátor zvyškového tepla
• typ rúry: elektrická
• funkcie rúry: Dolný ohrev | Ventilátor | 

Ventilátor + horný ohrev | Gril + horný 
ohrev + ventilátor | Svetlo | Kruhové teleso 
+ dolný ohrev + ventilátor | Kruhové teleso 
+ ventilátor | Horný ohrev + dolný ohrev | 
Horný ohrev + dolný ohrev + ventilátor |

• programovacie funkcie: Akustický signál | 
Trvanie | Koniec | Kuchynský časomer | 
Denný čas

• ovládanie pre 4 zóny
• čistenie rúry: katalytický povrch
• odnímateľné dvierka a sklenené panely 

umožňujú jednoduché čistenie
• chladiaci ventilátor ovládacieho panela
• viac miesta na príslušenstvo s praktickým 

úložným priestorom
• zásuvka na skladovanie plechov
• teleskopické výjazdy

Elektrický sporák so sklokeramickým panelom

EKC6450AOX

Vlastnosti

• sporák s elektrickou rúrou a varným panelom
• ovládanie DirectAccess umožňuje nastaviť 

teplotu dotykom alebo posunutím prsta
• typ varného panela: sklokeramický sálavý
• ľavá predná varná zóna: dvojokruhová | 

Hilight s rýchlym zohrievaním,  
1 000 W/2 200 W/140 mm/210 mm

• ľavá zadná varná zóna: Hilight s rýchlym 
zohrievaním, 1 200 W/145 mm

• pravá predná varná zóna: Hilight s rýchlym 
zohrievaním, 1 200 W/145 mm

• pravá zadná varná zóna: dvojokruhová 
oválna | Hilight s rýchlym zohrievaním,  
2 400 W/1 500 W/265 mm/170 mm

• 4 indikátory zvyškového tepla pre varné zóny
• jednoduché čistenie varného panela
• typ rúry: elektrická
• funkcie rúry: Ventilátor + svetlo | Ventilátor + 

horný ohrev | Gril + horný ohrev | Gril + horný 
ohrev + ventilátor | Svetlo | Kruhové teleso + 
dolný ohrev + ventilátor | Kruhové teleso + 
ventilátor | Horný ohrev + dolný ohrev

• programovacie funkcie: Akustický signál |  
Trvanie | Koniec | Kuchynský časomer | Denný 
čas

• ovládanie pre 4 zóny
• zasúvateľné otočné ovládače
• čistenie rúry: čierny smalt
• odnímateľné sklá dvierok zjednodušujú 

čistenie
• jednoduché čistenie dvierok
• odvod pár v zadnej časti sporáka
• chladiaci ventilátor ovládacieho panela
• extra veľké plechy na pečenie
• zásuvka na skladovanie plechov

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 596 x 600

Technické údaje

Cena: 601 €
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Elektrický sporák so sklokeramickým panelom

EKC6430AOW

Vlastnosti

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 596 x 600

Technické údaje

• sporák s elektrickou rúrou a varným 
panelom

• informuje, že môžete varný panel bezpečne 
vyčistiť

• ovládanie DirectAccess umožňuje nastaviť 
požadovanú teplotu dotykom alebo 
posunutím prsta

• typ varného panela: sklokeramický sálavý
• ľavá predná varná zóna: Hilight s rýchlym 

zohrievaním, 2 300 W/210 mm
• ľavá zadná varná zóna: Hilight s rýchlym 

zohrievaním, 1 200 W/145 mm
• pravá predná varná zóna: Hilight s rýchlym 

zohrievaním, 1 200 W/145 mm
• pravá zadná varná zóna: Hilight s rýchlym 

zohrievaním, 1 800 W/180 mm
• 4 indikátory zvyškového tepla pre varné zóny
• jednoduché čistenie varného panela
• typ rúry: elektrická
• funkcie rúry: Dolný ohrev | Ventilátor | 

Ventilátor + horný ohrev | Gril | Gril + horný 
ohrev + ventilátor | Svetlo | Horný ohrev + 
dolný ohrev | Horný ohrev + dolný ohrev + 
ventilátor |

• programovacie funkcie: Akustický signál | 
Trvanie | Koniec | Kuchynský časomer | 
Denný čas

• ovládanie pre 4 zóny
• čistenie rúry: čierny smalt
• odnímateľné sklá dvierok zjednodušujú 

čistenie
• jednoduché čistenie dvierok
• odvod pár v zadnej časti sporáka
• chladiaci ventilátor ovládacieho panela
• nastaviteľná výška
• extra veľké plechy na pečenie
• zásuvka na skladovanie plechov

Cena: 521 €

Elektrický sporák so sklokeramickým panelom

EKC6430AOX

Vlastnosti

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 596 x 600

Technické údaje

• sporák s elektrickou rúrou a varným panelom
• typ varného panela: sklokeramický sálavý
• ľavá predná varná zóna: Hilight s rýchlym 

zohrievaním, 2 300 W/210 mm
• ľavá zadná varná zóna: Hilight s rýchlym 

zohrievaním, 1 200 W/145 mm
• pravá predná varná zóna: Hilight s rýchlym 

zohrievaním, 1 200 W/145 mm
• pravá zadná varná zóna: Hilight s rýchlym 

zohrievaním, 1 800 W/180 mm
• 4 indikátory zvyškového tepla pre varné zóny
• jednoduché čistenie varného panela
• typ rúry: elektrická
• funkcie rúry: Dolný ohrev | Ventilátor | 

Ventilátor + horný ohrev | Gril | Gril + horný 
ohrev + ventilátor | Svetlo | Horný ohrev + 
dolný ohrev | Horný ohrev + dolný ohrev + 
ventilátor |

• programovacie funkcie: Akustický signál | 
Trvanie | Koniec | Kuchynský časomer | 
Denný čas

• čistenie rúry: čierny smalt
• ovládanie pre 4 zóny
• dvierka, ktoré sa nezohrievajú, umožňujú 

bezstarostné pečenie
• odnímateľné sklá dvierok zjednodušujú 

čistenie
• jednoduché čistenie dvierok
• odvod pár v zadnej časti sporáka
• chladiaci ventilátor ovládacieho panela
• nastaviteľná výška
• zásuvka z moderného materiálu, ktorý sa 

ľahko čistí
• zásuvka na skladovanie plechov

Cena: 561 €

Elektrický sporák so sklokeramickým panelom

EKC6450AOW

Vlastnosti

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 596 x 600

Technické údaje

Cena: 544 €

• sporák s elektrickou rúrou a varným 
panelom

• multifunkčná rúra s rovnomerným rozptylom 
tepla ponúka rovnomerné výsledky pečenia

• typ varného panela: sklokeramický sálavý
• ľavá predná varná zóna: dvojokruhová | 

Hilight s rýchlym zohrievaním,  
1 000 W/2 200 W/140 mm/210 mm

• ľavá zadná varná zóna: Hilight s rýchlym 
zohrievaním, 1 200 W/145 mm

• pravá predná varná zóna: Hilight s rýchlym 
zohrievaním, 1 200 W/145 mm

• pravá zadná varná zóna: dvojokruhová 
oválna | Hilight s rýchlym zohrievaním,  
2 400 W/1 500 W/265 mm/170 mm

• 4 indikátory zvyškového tepla pre varné zóny
• jednoduché čistenie varného panela
• typ rúry: elektrická
• funkcie rúry: Ventilátor + svetlo | Ventilátor + 

horný ohrev | Gril + horný ohrev | Gril + horný 
ohrev + ventilátor | Svetlo | Kruhové teleso + 
dolný ohrev + ventilátor | Kruhové teleso + 
ventilátor | Horný ohrev + dolný ohrev

• programovacie funkcie: Akustický signál | 
Trvanie | Koniec | Kuchynský časomer | 
Denný čas

• ovládanie pre 4 zóny
• zasúvateľné otočné ovládače
• čistenie rúry: čierny smalt
• odnímateľné sklá dvierok zjednodušujú 

čistenie
• jednoduché čistenie dvierok
• odvod pár v zadnej časti sporáka
• chladiaci ventilátor ovládacieho panela
• nastaviteľná výška
• extra veľké plechy na pečenie
• zásuvka na skladovanie plechov

12
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Elektrický sporák so sklokeramickým panelom

EKC6150AOX

Vlastnosti

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 596 x 600

Technické údaje

• sporák s elektrickou rúrou a varným 
panelom

• informuje, že môžete varný panel bezpečne 
vyčistiť

• typ varného panela: sklokeramický sálavý
• ľavá predná varná zóna: Hilight s rýchlym 

zohrievaním, 2 300 W/210 mm
• ľavá zadná varná zóna: Hilight s rýchlym 

zohrievaním, 1 200 W/145 mm
• pravá predná varná zóna: Hilight s rýchlym 

zohrievaním, 1 200 W/145 mm
• pravá zadná varná zóna: Hilight s rýchlym 

zohrievaním, 700/1 700 W/120/180 mm
• 4 indikátory zvyškového tepla pre varné zóny
• jednoduché čistenie varného panela
• typ rúry: elektrická
• funkcie rúry: Ventilátor + svetlo | Ventilátor 

+ horný ohrev | Gril + horný ohrev | Gril + 
horný ohrev + ventilátor | Svetlo | Kruhové 
teleso + dolný ohrev + ventilátor | Kruhové 
teleso + ventilátor | Horný ohrev + dolný 
ohrev

• programovacie funkcie: Koniec (elektronicky) | 
Kuchynský časomer

• ovládanie pre 4 zóny
• čistenie rúry: čierny smalt
• dvierka, ktoré sa nezohrievajú, umožňujú 

bezstarostné pečenie
• odnímateľné sklá dvierok zjednodušujú 

čistenie
• jednoduché čistenie dvierok
• odvod pár v zadnej časti sporáka
• chladiaci ventilátor ovládacieho panela
• nastaviteľná výška
• zásuvka z moderného materiálu,  

ktorý sa ľahko čistí
• zásuvka na skladovanie plechov

Cena: 519 €

A
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Elektrický sporák so sklokeramickým panelom

EKC54552OW

Výhody/Funkcie

Perfektné načasovanie s asistenciou 
časovača
Využite pri pečení časovač. Stačí nastaviť 
čas prípravy jedla a rúra vás upozorní, keď 
je jedlo hotové.

Zaistite, aby každý kúsok chutil skvele
Multifunkčná rúra tohto sporáka používa 
ventilátor na rovnomernú distribúciu tepla. 
To znamená, že sa váš pokrm pripravuje 
úplne rovnomerne a vďaka tomu je každý 
kúsok rovnako chutný.

Vyčistite varný panel jediným plynulým 
pohybom
Čistenie tohto varného panela už nemôže 
byť jednoduchšie. Má dokonale hladký 
povrch a môžete ho vyčistiť jednoduchým 
utrením. 

Vďaka skvelej izolácii je tento sporák 
o 10 % energeticky úspornejší ako 
spotrebiče triedy A. Udržuje teplo vnútri 
a zaisťuje tak nižšiu spotrebu energie.

• sporák s elektrickou rúrou a varným panelom
• typ varného panela: sklokeramický sálavý
• ľavá predná varná zóna: Hilight s rýchlym 

zohrievaním, 1 700 W (1 700 W/700 W)/ 
180 mm/120 mm

• ľavá zadná varná zóna: Hilight s rýchlym 
zohrievaním, 1 200 W/140 mm

• pravá predná varná zóna: Hilight s rýchlym 
zohrievaním, 1 200 W/140 mm

• pravá zadná varná zóna: Hilight s rýchlym 
zohrievaním, 2 000 W (1 100 W/900 W)/ 
250x140 mm/140 mm

• 4 indikátory zvyškového tepla pre varné zóny
• typ rúry: elektrická
• funkcie rúry: Dolný ohrev | Ventilátor | 

Ventilátor + horný ohrev | Gril + horný 
ohrev + ventilátor | Svetlo | Kruhové teleso 
+ dolný ohrev + ventilátor | Kruhové teleso 
+ ventilátor | Horný ohrev + dolný ohrev | 
Horný ohrev + dolný ohrev + ventilátor |

• programovacie funkcie: Akustický signál | 
Trvanie | Koniec | Kuchynský časomer | 
Denný čas

• ovládanie pre 4 zóny
• čistenie rúry: katalytický povrch
• odnímateľné dvierka a sklenené panely 

umožňujú jednoduché čistenie
• odvod pár v zadnej časti sporáka
• viac miesta na príslušenstvo s praktickým 

úložným priestorom
• zásuvka na skladovanie plechov
• teleskopické výjazdy

Cena: 499 €

Technické údaje

Rozmery V x Š x H (mm)
858 x 500 x 600
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• sporák s elektrickou rúrou a varným panelom
• multifunkčná rúra s rovnomerným rozptylom 

tepla ponúka rovnomerné výsledky pečenia
• typ varného panela: sklokeramický sálavý
• ľavá predná varná zóna: Hilight s rýchlym 

zohrievaním, 1 700 W (1 700 W/700 W)/ 
180 mm/120 mm

• ľavá zadná varná zóna: Hilight s rýchlym 
zohrievaním, 1 200 W/140 mm

• pravá predná varná zóna: Hilight s rýchlym 
zohrievaním, 1 200 W/140 mm

• pravá zadná varná zóna: Hilight s rýchlym 
zohrievaním, 2 000 W (1 100 W/900 W)/ 
250x140 mm/140 mm

• 4 indikátory zvyškového tepla pre varné zóny
• typ rúry: elektrická
• funkcie rúry: Dolný ohrev | Ventilátor | 

Ventilátor + horný ohrev | Gril + horný ohrev + 
ventilátor | Svetlo | Kruhové teleso + dolný 
ohrev + ventilátor | Kruhové teleso +  
ventilátor | Horný ohrev + dolný ohrev |  
Horný ohrev + dolný ohrev + ventilátor |

• programovacie funkcie: Akustický signál |  
Trvanie | Koniec | Kuchynský časomer | 
Denný čas

• ovládanie pre 4 zóny
• časovač zaisťuje jednoduchú kontrolu pečenia
• čistenie rúry: katalytický povrch
• odnímateľné dvierka a sklenené panely 

umožňujú jednoduché čistenie
• odvod pár v zadnej časti sporáka
• viac miesta na príslušenstvo s praktickým 

úložným priestorom
• zásuvka na skladovanie plechov
• teleskopické výjazdy

Elektrický sporák so sklokeramickým panelom

EKC54552OK

Vlastnosti

Rozmery V x Š x H (mm)
858 x 500 x 600

Technické údaje

Cena: 510 €

Elektrický sporák so sklokeramickým panelom

EKC54550OX

Vlastnosti

• sporák s elektrickou rúrou a varným panelom
• multifunkčná rúra s rovnomerným rozptylom 

tepla ponúka rovnomerné výsledky pečenia
• typ varného panela: sklokeramický sálavý
• ľavá predná varná zóna: Hilight s rýchlym 

zohrievaním, 1 700 W (1 700 W/700 W)/ 
180 mm/120 mm

• ľavá zadná varná zóna: Hilight s rýchlym 
zohrievaním, 1 200 W/140 mm

• pravá predná varná zóna: Hilight s rýchlym 
zohrievaním, 1 200 W/140 mm

• pravá zadná varná zóna: Hilight s rýchlym 
zohrievaním, 1 800 W/180 mm

• 4 indikátory zvyškového tepla pre varné zóny
• jednoduché čistenie varného panela
• typ rúry: elektrická
• funkcie rúry: Dolný ohrev | Ventilátor | 

Ventilátor + horný ohrev | Gril | Kruhové  
teleso + ventilátor | Horný ohrev + dolný ohrev

• programovacie funkcie: Akustický signál |  
Trvanie | Koniec | Kuchynský časomer | 
Denný čas

• ovládanie pre 4 zóny
• časovač zaisťuje jednoduchú kontrolu 

pečenia
• čistenie rúry: čierny smalt
• odnímateľné dvierka a sklenené panely 

umožňujú jednoduché čistenie
• jednoduché čistenie dvierok
• odvod pár v zadnej časti sporáka
• viac miesta na príslušenstvo s praktickým 

úložným priestorom
• zásuvka na skladovanie plechov

Rozmery V x Š x H (mm)
858 x 500 x 600

Technické údaje

Cena: 409 €

Elektrický sporák so sklokeramickým panelom

EKC54552OX

Vlastnosti

• sporák s elektrickou rúrou a varným panelom
• multifunkčná rúra s rovnomerným rozptylom 

tepla ponúka rovnomerné výsledky pečenia
• typ varného panela: sklokeramický sálavý
• ľavá predná varná zóna: Hilight s rýchlym 

zohrievaním, 1 700 W (1 700 W/700 W)/ 
180 mm/120 mm

• ľavá zadná varná zóna: Hilight s rýchlym 
zohrievaním, 1 200 W/140 mm

• pravá predná varná zóna: Hilight s rýchlym 
zohrievaním, 1 200 W/140 mm

• pravá zadná varná zóna: Hilight s rýchlym 
zohrievaním, 2 000 W (1 100 W/900 W)/ 
250x140 mm/140 mm

• 4 indikátory zvyškového tepla pre varné zóny
• typ rúry: elektrická
• funkcie rúry: Dolný ohrev | Ventilátor | 

Ventilátor + horný ohrev | Gril + horný ohrev + 
ventilátor | Svetlo | Kruhové teleso + dolný 
ohrev + ventilátor | Kruhové teleso +  
ventilátor | Horný ohrev + dolný ohrev |  
Horný ohrev + dolný ohrev + ventilátor |

• programovacie funkcie: Akustický signál |  
Trvanie | Koniec | Kuchynský časomer | 
Denný čas

• ovládanie pre 4 zóny
• časovač zaisťuje jednoduchú kontrolu pečenia
• čistenie rúry: katalytický povrch
• odnímateľné dvierka a sklenené panely 

umožňujú jednoduché čistenie
• odvod pár v zadnej časti sporáka
• viac miesta na príslušenstvo s praktickým 

úložným priestorom
• zásuvka na skladovanie plechov
• teleskopické výjazdy

Rozmery V x Š x H (mm)
858 x 500 x 600

Technické údaje

Cena: 510 €
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Elektrický sporák so sklokeramickým panelom

EKC52550OX

Vlastnosti

• sporák s elektrickou rúrou a varným panelom
• multifunkčná rúra s rovnomerným rozptylom 

tepla ponúka rovnomerné výsledky pečenia
• o 10 % nižšia spotreba energie než sporáky 

triedy A 
• typ varného panela: sklokeramický sálavý
• ľavá predná varná zóna: sálavá,  

1 700 W/180 mm
• ľavá zadná varná zóna: sálavá,  

1 200 W/140 mm
• pravá predná varná zóna: sálavá,  

1 200 W/140 mm
• pravá zadná varná zóna: sálavá,  

1 700 W/180 mm
• 4 indikátory zvyškového tepla pre varné zóny
• informuje, že môžete varný panel bezpečne 

vyčistiť
• typ rúry: elektrická
• funkcie rúry: Dolný ohrev | Ventilátor | 

Ventilátor + horný ohrev | Gril | Kruhové  
teleso + ventilátor | Horný ohrev + dolný ohrev

• programovacie funkcie: Akustický signál | 
Trvanie | Koniec | Kuchynský časomer

• ovládanie pre 4 zóny
• časovač zaisťuje jednoduchú kontrolu 

pečenia
• čistenie rúry: čierny smalt
• odnímateľné dvierka a sklenené panely 

umožňujú jednoduché čistenie
• jednoduché čistenie dvierok
• odvod pár v zadnej časti sporáka
• viac miesta na príslušenstvo s praktickým 

úložným priestorom
• zásuvka na skladovanie plechov

Rozmery V x Š x H (mm)
858 x 500 x 600

Technické údaje

Cena: 386 €

Elektrický sporák so sklokeramickým panelom

EKC54550OW

Vlastnosti

• sporák s elektrickou rúrou a varným panelom
• multifunkčná rúra s rovnomerným rozptylom 

tepla ponúka rovnomerné výsledky pečenia
• informuje, že môžete varný panel bezpečne 

vyčistiť
• typ varného panela: sklokeramický sálavý
• ľavá predná varná zóna: Hilight s rýchlym 

zohrievaním, 1 700 W (1 700 W/700 W)/ 
180 mm/120 mm

• ľavá zadná varná zóna: Hilight s rýchlym 
zohrievaním, 1 200 W/140 mm

• pravá predná varná zóna: Hilight s rýchlym 
zohrievaním, 1 200 W/140 mm

• pravá zadná varná zóna: Hilight s rýchlym 
zohrievaním, 1 800 W/180 mm

• 4 indikátory zvyškového tepla pre varné zóny
• varný panel sa vďaka svojmu úplne hladkému 

povrchu ľahko čistí
• typ rúry: elektrická
• funkcie rúry: Dolný ohrev | Ventilátor | 

Ventilátor + horný ohrev | Gril | Kruhové  
teleso + ventilátor | Horný ohrev + dolný ohrev

• programovacie funkcie: Akustický signál |  
Trvanie | Koniec | Kuchynský časomer | 
Denný čas

• ovládanie pre 4 zóny
• časovač zaisťuje jednoduchú kontrolu 

pečenia
• čistenie rúry: čierny smalt
• odnímateľné dvierka a sklenené panely 

umožňujú jednoduché čistenie
• jednoduché čistenie dvierok
• odvod pár v zadnej časti sporáka
• viac miesta na príslušenstvo s praktickým 

úložným priestorom
• zásuvka na skladovanie plechov
• teleskopické výjazdy

Rozmery V x Š x H (mm)
858 x 500 x 600

Technické údaje

Cena: 372 €

A

Elektrický sporák so sklokeramickým panelom

EKC51350OW

Vlastnosti

• sporák s elektrickou rúrou a varným panelom
• multifunkčná rúra s rovnomerným rozptylom 

tepla ponúka rovnomerné výsledky pečenia
• typ varného panela: sklokeramický sálavý
• ľavá predná varná zóna: sálavá,  

1 700 W/180 mm
• ľavá zadná varná zóna: sálavá,  

1 200 W/140 mm
• pravá predná varná zóna: sálavá,  

1 200 W/140 mm
• pravá zadná varná zóna: sálavá,  

1 700 W/180 mm
• 4 indikátory zvyškového tepla pre varné zóny
• varný panel sa vďaka svojmu úplne 

hladkému povrchu ľahko čistí
• informuje, že môžete varný panel bezpečne 

vyčistiť
• typ rúry: elektrická
• funkcie rúry: Ventilátor + horný ohrev |  

Gril | Horný ohrev | Horný ohrev + dolný ohrev 
| Horný ohrev + dolný ohrev + ventilátor |

• programovacie funkcie: Akustický signál | 
Kuchynský časomer

• ovládanie pre 4 zóny
• časovač zaisťuje jednoduchú kontrolu pečenia
• čistenie rúry: čierny smalt
• odnímateľné dvierka a sklenené panely 

umožňujú jednoduché čistenie
• jednoduché čistenie dvierok
• odvod pár v zadnej časti sporáka
• viac miesta na príslušenstvo s praktickým 

úložným priestorom
• zásuvka na skladovanie plechov

Rozmery V x Š x H (mm)
858 x 500 x 600

Technické údaje

Cena: 365 €

A
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Elektrický sporák so sklokeramickým panelom

EKC51150OW

Vlastnosti

• sporák s elektrickou rúrou a varným 
panelom

• nový, ultra hladký dizajn dvierok zaisťuje 
ľahké čistenie

• typ varného panela: sklokeramický sálavý
• ľavá predná varná zóna: sálavá,  

1 700 W/180 mm
• ľavá zadná varná zóna: sálavá,  

1 200 W/140 mm
• pravá predná varná zóna: sálavá,  

1 200 W/140 mm
• pravá zadná varná zóna: sálavá,  

1 700 W/180 mm
• 4 indikátory zvyškového tepla pre varné 

zóny
• varný panel sa vďaka svojmu úplne 

hladkému povrchu ľahko čistí
• informuje, že môžete varný panel  

bezpečne vyčistiť
• typ rúry: elektrická
• funkcie rúry: Dolný ohrev | Gril | Svetlo | 

Horný ohrev | Horný ohrev + dolný ohrev
• programovacie funkcie: Akustický signál | 

Kuchynský časomer
• ovládanie pre 4 zóny
• časovač zaisťuje jednoduchú kontrolu 

pečenia
• čistenie rúry: čierny smalt
• odnímateľné dvierka a sklenené panely 

umožňujú jednoduché čistenie
• jednoduché čistenie dvierok
• odvod pár v zadnej časti sporáka
• zásuvka na skladovanie plechov

Rozmery V x Š x H (mm)
858 x 500 x 600

Technické údaje

Cena: 339 €

A
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Kombinovaný sporák

EKK6450AOX

Výhody/Funkcie

• sporák s elektrickou rúrou a plynovým varným 
panelom

• o 10 % nižšia spotreba energie než sporáky 
triedy A 

• typ varného panela: plynový
• typ veka: sklo
• ľavá predná varná zóna: veľký horák,  

3 000 W/100 mm
• ľavá zadná varná zóna: stredný horák,  

2 000 W/70 mm
• pravá predná varná zóna: malý horák,  

1 000 W/54 mm
• pravá zadná varná zóna: stredný horák,  

2 000 W/70 mm
• plynové varné zóny s termopoistkou
• elektrické zapaľovanie
• typ rúry: elektrická
• funkcie rúry: Ventilátor + svetlo | Ventilátor + 

horný ohrev | Gril + horný ohrev | Gril + horný 
ohrev + ventilátor | Svetlo | Kruhové teleso + 
dolný ohrev + ventilátor | Kruhové teleso + 
ventilátor | Horný ohrev + dolný ohrev

• programovacie funkcie: Akustický signál | 
Trvanie | Koniec | Kuchynský časomer |  
Denný čas

• čistenie rúry: čierny smalt
• dvierka, ktoré sa nezohrievajú, umožňujú 

bezstarostné pečenie
• odnímateľné sklá dvierok zjednodušujú čistenie
• odvod pár v zadnej časti sporáka
• chladiaci ventilátor ovládacieho panela
• extra veľké plechy na pečenie
• zásuvka z moderného materiálu,  

ktorý sa ľahko čistí
• zásuvka na skladovanie plechov Cena: 541 €

Technické údaje

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 596 x 600

18
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Kombinovaný sporák

EKK6450AOW

Vlastnosti

• sporák s elektrickou rúrou a plynovým 
varným panelom

• o 10 % nižšia spotreba energie než sporáky 
triedy A 

• typ varného panela: plynový
• typ veka: sklo
• ľavá predná varná zóna: veľký horák,  

3 000 W/100 mm
• ľavá zadná varná zóna: stredný horák,  

2 000 W/70 mm
• pravá predná varná zóna: malý horák,  

1 000 W/54 mm
• pravá zadná varná zóna: stredný horák,  

2 000 W/70 mm
• plynové varné zóny s termopoistkou
• elektrické zapaľovanie
• typ rúry: elektrická
• funkcie rúry: Ventilátor + svetlo | Ventilátor + 

horný ohrev | Gril + horný ohrev | Gril + horný 
ohrev + ventilátor | Svetlo | Kruhové teleso + 
dolný ohrev + ventilátor | Kruhové teleso + 
ventilátor | Horný ohrev + dolný ohrev

• programovacie funkcie: Akustický signál | 
Trvanie | Koniec | Kuchynský časomer | 
Denný čas

• čistenie rúry: čierny smalt
• dvierka, ktoré sa nezohrievajú, umožňujú 

bezstarostné pečenie
• odnímateľné sklá dvierok zjednodušujú 

čistenie
• odvod pár v zadnej časti sporáka
• chladiaci ventilátor ovládacieho panela
• extra veľké plechy na pečenie
• zásuvka z moderného materiálu, ktorý  

sa ľahko čistí
• zásuvka na skladovanie plechov

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 596 x 600

Technické údaje

Cena: 468 €

Kombinovaný sporák

EKK54553OX

Vlastnosti

Rozmery V x Š x H (mm)
855 x 500 x 600

Technické údaje

Cena:  372 €

• sporák s elektrickou rúrou a plynovým 
varným panelom

• o 10 % nižšia spotreba energie než sporáky 
triedy A

• typ varného panela: plynový
• typ veka: sklo
• ľavá predná varná zóna: veľký horák,  

3 000 W/102 mm
• ľavá zadná varná zóna: malý horák,  

1 000 W/55 mm
• pravá predná varná zóna: stredný horák,  

2 000 W/71 mm
• pravá zadná varná zóna: stredný horák,  

2 000 W/71 mm
• elektrické zapaľovanie otočením otočného 

ovládača
• plynové varné zóny s termopoistkou
• typ rúry: elektrická
• funkcie rúry: Dolný ohrev | Ventilátor | 

Ventilátor + horný ohrev | Gril + horný ohrev 
+ ventilátor | Kruhové teleso + dolný ohrev + 
ventilátor | Kruhové teleso + ventilátor | Horný 
ohrev + dolný ohrev | Horný ohrev + dolný 
ohrev + ventilátor | Svetlo

• programovacie funkcie: Akustický signál | 
Trvanie | Koniec | Kuchynský časomer | 
Denný čas

• čistenie rúry: čierny smalt
• odnímateľné dvierka a sklenené panely 

umožňujú jednoduché čistenie
• jednoduché čistenie dvierok
• odvod pár v zadnej časti sporáka
• viac miesta na príslušenstvo s praktickým 

úložným priestorom
• zásuvka na skladovanie plechov

Kombinovaný sporák

EKK54551OX

Vlastnosti

Rozmery V x Š x H (mm)
855 x 500 x 600

Technické údaje

Cena: 459 €

• sporák s elektrickou rúrou a plynovým 
varným panelom

• multifunkčná rúra s rovnomerným rozptylom 
tepla ponúka rovnomerné výsledky pečenia

• o 10 % nižšia spotreba energie než sporáky 
triedy A

• typ varného panela: plynový
• typ veka: sklo
• ľavá predná varná zóna: veľký horák,  

3 000 W/102 mm
• ľavá zadná varná zóna: malý horák,  

1 000 W/55 mm
• pravá predná varná zóna: stredný horák,  

2 000 W/71 mm
• pravá zadná varná zóna: stredný horák,  

2 000 W/71 mm
• plynové varné zóny s termopoistkou
• elektrické zapaľovanie
• typ rúry: elektrická
• funkcie rúry: Dolný ohrev | Ventilátor | 

Ventilátor + horný ohrev | Gril + horný ohrev 
+ ventilátor | Kruhové teleso + dolný ohrev + 
ventilátor | Kruhové teleso + ventilátor | Horný 
ohrev + dolný ohrev | Horný ohrev + dolný 
ohrev + ventilátor | Svetlo

• programovacie funkcie: Akustický signál | 
Trvanie | Koniec | Kuchynský časomer | 
Denný čas

• časovač zaisťuje jednoduchú kontrolu pečenia
• čistenie rúry: katalytický povrch
• odnímateľné dvierka a sklenené panely 

umožňujú jednoduché čistenie
• odvod pár v zadnej časti sporáka
• zásuvka na skladovanie plechov
• teleskopické výjazdy
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Kombinovaný sporák

EKK52550OW

Vlastnosti

Rozmery V x Š x H (mm)
855 x 500 x 600

Technické údaje

Cena: 347 €

• sporák s elektrickou rúrou a plynovým 
varným panelom

• multifunkčná rúra s rovnomerným rozptylom 
tepla ponúka rovnomerné výsledky pečenia

• o 10 % nižšia spotreba energie než sporáky 
triedy A 

• typ varného panela: plynový
• typ veka: vo farbe | oceľový plech
• ľavá predná varná zóna: veľký horák,  

3 000 W/102 mm
• ľavá zadná varná zóna: malý horák,  

1 030 W/55 mm
• pravá predná varná zóna: stredný horák,  

2 000 W/71 mm
• pravá zadná varná zóna: stredný horák,  

2 000 W/71 mm
• plynové varné zóny s termopoistkou
• elektrické zapaľovanie
• typ rúry: elektrická
• funkcie rúry: Dolný ohrev | Ventilátor | 

Ventilátor + horný ohrev | Gril | Kruhové 
teleso + ventilátor | Horný ohrev + dolný 
ohrev

• programovacie funkcie: Akustický signál | 
Trvanie | Koniec | Kuchynský časomer

• časovač zaisťuje jednoduchú kontrolu 
pečenia

• čistenie rúry: čierny smalt
• odnímateľné dvierka a sklenené panely 

umožňujú jednoduché čistenie
• odvod pár v zadnej časti sporáka
• viac miesta na príslušenstvo s praktickým 

úložným priestorom
• zásuvka na skladovanie plechov
• teleskopické výjazdy

Cena: 372 €

Kombinovaný sporák

EKK54550OX

Vlastnosti

Rozmery V x Š x H (mm)
855 x 500 x 600

Technické údaje

• sporák s elektrickou rúrou a plynovým 
varným panelom

• multifunkčná rúra s rovnomerným rozptylom 
tepla ponúka rovnomerné výsledky pečenia

• o 10 % nižšia spotreba energie než sporáky 
triedy A

• typ varného panela: plynový
• typ veka: sklo
• ľavá predná varná zóna: veľký horák,  

3 000 W/102 mm
• ľavá zadná varná zóna: malý horák,  

1 030 W/55 mm
• pravá predná varná zóna: stredný horák,  

2 000 W/71 mm
• pravá zadná varná zóna: stredný horák,  

2 000 W/71 mm
• plynové varné zóny s termopoistkou
• elektrické zapaľovanie
• typ rúry: elektrická
• funkcie rúry: Dolný ohrev | Ventilátor | 

Ventilátor + horný ohrev | Gril + horný ohrev 
+ ventilátor | Kruhové teleso + dolný ohrev + 
ventilátor | Kruhové teleso + ventilátor | Horný 
ohrev + dolný ohrev | Horný ohrev + dolný 
ohrev + ventilátor | Svetlo

• programovacie funkcie: Akustický signál | 
Trvanie | Koniec | Kuchynský časomer |  
Denný čas

• časovač zaisťuje jednoduchú kontrolu pečenia
• čistenie rúry: čierny smalt
• odnímateľné dvierka a sklenené panely 

umožňujú jednoduché čistenie
• odvod pár v zadnej časti sporáka
• zásuvka na skladovanie plechov
• teleskopické výjazdy

Cena: 372 €

Kombinovaný sporák

EKK54506OW

Vlastnosti

Rozmery V x Š x H (mm)
855 x 500 x 600

Technické údaje

A

• multifunkčná rúra s rovnomerným rozptylom 
tepla ponúka rovnomerné výsledky pečenia

• odnímateľné dvierka umožňujú jednoduché 
čistenie

• nový ultra hladký dizajn dvierok  
s neviditeľnými skrutkami

• stabilné a odolné liatinové podstavce  
na hrnce a panvice

• sporák s elektrickou rúrou a plynovým 
varným panelom

• typ varného panela: plynový
• typ veka: vo farbe | oceľový plech
• ľavá predná varná zóna: veľký horák,  

3 000 W/102 mm
• ľavá zadná varná zóna: malý horák,  

1 000 W/55 mm
• pravá predná varná zóna: stredný horák,  

2 000 W/71 mm
• pravá zadná varná zóna: stredný horák,  

2 000 W/71 mm
• typ rúry: elektrická
• funkcie rúry: Dolný ohrev | Ventilátor | 

Ventilátor + horný ohrev | Gril | Kruhové teleso 
+ ventilátor | Horný ohrev + dolný ohrev

• čistenie rúry: čierny smalt
• jednoduché čistenie dvierok
• odvod pár v zadnej časti sporáka
• plynové varné zóny s termopoistkou
• zásuvka na skladovanie plechov
• vnútorný objem: 56 l 
• farba: biela
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Kombinovaný sporák

EKK54553OW

Vlastnosti

Rozmery V x Š x H (mm)
855 x 500 x 600

Technické údaje

Cena: 336 €

Kombinovaný sporák

EKK51350OX

Vlastnosti

• sporák s elektrickou rúrou a plynovým 
varným panelom

• multifunkčná rúra s rovnomerným rozptylom 
tepla ponúka rovnomerné výsledky pečenia

• nový, ultra hladký dizajn dvierok zaisťuje 
ľahké čistenie

• typ varného panela: plynový
• typ veka: sklo
• ľavá predná varná zóna: veľký horák,  

3 000 W/102 mm
• ľavá zadná varná zóna: malý horák,  

1 030 W/55 mm
• pravá predná varná zóna: stredný horák,  

2 000 W/71 mm
• pravá zadná varná zóna: stredný horák,  

2 000 W/71 mm
• plynové varné zóny s termopoistkou
• elektrické zapaľovanie
• typ rúry: elektrická
• funkcie rúry: Ventilátor + horný ohrev | Gril | 

Horný ohrev | Horný ohrev + dolný ohrev | 
Horný ohrev + dolný ohrev + ventilátor |

• programovacie funkcie: Akustický signál | 
Kuchynský časomer

• časovač zaisťuje jednoduchú kontrolu 
pečenia

• čistenie rúry: čierny smalt
• odnímateľné dvierka a sklenené panely 

umožňujú jednoduché čistenie
• jednoduché čistenie dvierok
• odvod pár v zadnej časti sporáka
• viac miesta na príslušenstvo s praktickým 

úložným priestorom
• zásuvka na skladovanie plechov

Rozmery V x Š x H (mm)
855 x 500 x 600

Technické údaje

Cena: 336 €

A

• sporák s elektrickou rúrou a plynovým 
varným panelom

• multifunkčná rúra s rovnomerným rozptylom 
tepla ponúka rovnomerné výsledky pečenia

• o 10 % nižšia spotreba energie než sporáky 
triedy A 

• typ varného panela: plynový
• typ veka: vo farbe | oceľový plech
• ľavá predná varná zóna: veľký horák,  

3 000 W/102 mm
• ľavá zadná varná zóna: malý horák,  

1 000 W/55 mm
• pravá predná varná zóna: stredný horák,  

2 000 W/71 mm
• pravá zadná varná zóna: stredný horák,  

2 000 W/71 mm
• plynové varné zóny s termopoistkou
• elektrické zapaľovanie
• typ rúry: elektrická
• funkcie rúry: Dolný ohrev | Ventilátor | 

Ventilátor + horný ohrev | Gril + horný ohrev 
+ ventilátor | Kruhové teleso + dolný ohrev 
+ ventilátor | Kruhové teleso + ventilátor | 
Horný ohrev + dolný ohrev | Horný ohrev + 
dolný ohrev + ventilátor | Svetlo

• programovacie funkcie: Akustický signál | 
Trvanie | Koniec | Kuchynský časomer | 
Denný čas

• časovač zaisťuje jednoduchú kontrolu 
pečenia

• čistenie rúry: čierny smalt
• odnímateľné dvierka a sklenené panely 

umožňujú jednoduché čistenie
• jednoduché čistenie dvierok
• odvod pár v zadnej časti sporáka
• viac miesta na príslušenstvo s praktickým 

úložným priestorom
• zásuvka na skladovanie plechov

Kombinovaný sporák

EKK54550OW

Vlastnosti

Rozmery V x Š x H (mm)
855 x 500 x 600

Technické údaje

Cena: 332 €

• sporák s elektrickou rúrou a plynovým 
varným panelom

• multifunkčná rúra s rovnomerným rozptylom 
tepla ponúka rovnomerné výsledky pečenia

• o 10 % nižšia spotreba energie než sporáky 
triedy A 

• typ varného panela: plynový
• typ veka: vo farbe | oceľový plech
• ľavá predná varná zóna: veľký horák,  

3 000 W/102 mm
• ľavá zadná varná zóna: malý horák,  

1 000 W/55 mm
• pravá predná varná zóna: stredný horák,  

2 000 W/71 mm
• pravá zadná varná zóna: stredný horák,  

2 000 W/71 mm
• plynové varné zóny s termopoistkou
• elektrické zapaľovanie
• typ rúry: elektrická
• funkcie rúry: Dolný ohrev | Ventilátor | 

Ventilátor + horný ohrev | Gril + horný ohrev 
+ ventilátor | Kruhové teleso + dolný ohrev 
+ ventilátor | Kruhové teleso + ventilátor | 
Horný ohrev + dolný ohrev | Horný ohrev + 
dolný ohrev + ventilátor | Svetlo

• programovacie funkcie: Akustický signál | 
Trvanie | Koniec | Kuchynský časomer | 
Denný čas

• časovač zaisťuje jednoduchú kontrolu 
pečenia

• čistenie rúry: čierny smalt
• odnímateľné dvierka a sklenené panely 

umožňujú jednoduché čistenie
• jednoduché čistenie dvierok
• odvod pár v zadnej časti sporáka
• zásuvka na skladovanie plechov
• teleskopické výjazdy
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Kombinovaný sporák

EKK51350OW

Vlastnosti

• sporák s elektrickou rúrou a plynovým 
varným panelom

• multifunkčná rúra s rovnomerným rozptylom 
tepla ponúka rovnomerné výsledky pečenia

• typ varného panela: plynový
• typ veka: vo farbe | oceľový plech
• ľavá predná varná zóna: veľký horák,  

3 000 W/102 mm
• ľavá zadná varná zóna: malý horák,  

1 000 W/55 mm
• pravá predná varná zóna: stredný horák,  

2 000 W/71 mm
• pravá zadná varná zóna: stredný horák,  

2 000 W/71 mm
• plynové varné zóny s termopoistkou
• elektrické zapaľovanie
• typ rúry: elektrická
• funkcie rúry: Ventilátor + horný ohrev | Gril | 

Horný ohrev | Horný ohrev + dolný ohrev | 
Horný ohrev + dolný ohrev + ventilátor |

• programovacie funkcie: Akustický signál | 
Kuchynský časomer

• časovač zaisťuje jednoduchú kontrolu 
pečenia

• čistenie rúry: čierny smalt
• nový, ultra hladký dizajn dvierok zaisťuje 

ľahké čistenie
• odnímateľné dvierka a sklenené panely 

umožňujú jednoduché čistenie
• jednoduché čistenie dvierok
• odvod pár v zadnej časti sporáka
• viac miesta na príslušenstvo s praktickým 

úložným priestorom
• zásuvka na skladovanie plechov

Rozmery V x Š x H (mm)
855 x 500 x 600

Technické údaje

Cena: 299 €

A
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Mikrovlnná rúra

EMS21400S

Vlastnosti

• komplexné riešenie na rozmrazovanie, 
zohrievanie, grilovanie a varenie

• displej LED s otočnými ovládačmi  
a tlačidlami

• program na automatické rozmrazovanie 
zabezpečuje vždy dôkladné rozmrazenie 
potravín

• digitálny displej umožňuje jasnú a okamžitú 
spätnú väzbu

• voľne stojaca mikrovlnná rúra
• mechanizmus otvárania dvierok: stlačením
• spôsoby tepelnej úpravy: gril | mikrovlny | 

gril a mikrovlny
• mikrovlnný výkon: 800 W, 11 úrovní
• výkon grilu: 1 000 W 
• programy na automatické rozmrazovanie 

podľa hmotnosti
• signál pri skončení ohrevu
• otočný ovládač na nastavenie výkonu
• elektronické hodiny s meraním času
• vnútorné osvetlenie
• otočný tanier: vynímateľný
• priemer otočného taniera: 270 mm
• príslušenstvo: grilovací stojan | nízky 

grilovací stojan

Rozmery V x Š x H (mm)
287 x 485 x 422

Technické údaje

Cena: 118 €

Mikrovlnná rúra

EMS28201OW

Vlastnosti

• intuitívna mikrovlnná rúra na rýchle  
a jednoduché varenie

• dvojitá funkcia rúry poskytuje väčšiu 
flexibilitu pri grilovaní alebo mikrovlnnom 
varení

• program na automatické rozmrazovanie 
zabezpečuje vždy dôkladné rozmrazenie 
potravín

• digitálny displej umožňuje jasnú a okamžitú 
spätnú väzbu

• veľká mikrovlnná rúra s dvoma úrovňami  
na prípravu viacerých jedál súčasne

• voľne stojaca mikrovlnná rúra
• mechanizmus otvárania dvierok: stlačením
• spôsoby tepelnej úpravy: gril | mikrovlny | 

gril a mikrovlny
• mikrovlnný výkon: 900 W, 6 úrovní
• výkon grilu: 1 000 W 
• funkcia Rýchly štart s plným výkonom  

a 30 s intervalmi
• programy na automatické rozmrazovanie 

podľa hmotnosti
• detská poistka
• signál pri skončení ohrevu
• programy na automatické varenie podľa 

hmotnosti
• nastavovanie výkonu tlačidlami
• elektronické hodiny s meraním času
• možnosť naprogramovať 3 funkcie za sebou
• vnútorné osvetlenie
• otočný tanier: vynímateľný
• priemer otočného taniera: 315 mm
• príslušenstvo: grilovací stojan | nízky 

grilovací stojan

Rozmery V x Š x H (mm)
318,4 x 519 x 457,6

Technické údaje

Cena: 147 €

Mikrovlnná rúra

EMS20300OX

Vlastnosti

• intuitívna mikrovlnná rúra na rýchle  
a jednoduché varenie

• multifunkčná mikrovlnná rúra  
na rozmrazovanie, zohrievanie, grilovanie  
a varenie

• program na automatické rozmrazovanie 
zabezpečuje vždy dôkladné rozmrazenie 
potravín

• digitálny displej umožňuje jasnú a okamžitú 
spätnú väzbu

• voľne stojaca mikrovlnná rúra
• mechanizmus otvárania dvierok: rukoväť
• spôsoby tepelnej úpravy: gril | mikrovlny | 

gril a mikrovlny
• mikrovlnný výkon: 800 W, 5 úrovní
• výkon grilu: 1 000 W 
• programy na automatické rozmrazovanie 

podľa hmotnosti
• signál pri skončení ohrevu
• programy na automatické varenie podľa 

hmotnosti
• otočný ovládač na nastavenie výkonu
• jednoduché ovládanie elektroniky
• elektronické hodiny s meraním času
• možnosť naprogramovať 3 funkcie za sebou
• vnútorné osvetlenie
• otočný tanier: vynímateľný
• priemer otočného taniera: 245 mm
• príslušenstvo: grilovací stojan

Rozmery V x Š x H (mm)
280 x 461 x 367

Technické údaje

Cena: 119 €
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Mikrovlnná rúra

EMM21000W

Vlastnosti

• mikrovlnná technológia na rýchle  
a jednoduché varenie

• veľmi jednoduchá manipulácia vďaka 
otočným ovládačom

• jednoduché rozmrazovanie
• voľne stojaca mikrovlnná rúra
• mechanizmus otvárania dvierok: stlačením
• spôsoby tepelnej úpravy: mikrovlny
• mikrovlnný výkon: 800 W, 5 úrovní
• signál pri skončení ohrevu
• otočný ovládač na nastavenie výkonu
• vnútorné osvetlenie
• otočný tanier: vynímateľný
• priemer otočného taniera: 270 mm

Rozmery V x Š x H (mm)
287 x 485 x 422

Technické údaje

Cena: 99 €

Mikrovlnná rúra

EMS21400W

Vlastnosti

• mikrovlnné funkcie kombinované  
so zabudovateľným grilom

• displej LED s otočnými ovládačmi  
a tlačidlami

• program na automatické rozmrazovanie 
zabezpečuje vždy dôkladné rozmrazenie 
potravín

• digitálny displej umožňuje jasnú a okamžitú 
spätnú väzbu

• voľne stojaca mikrovlnná rúra
• mechanizmus otvárania dvierok: stlačením
• spôsoby tepelnej úpravy: gril | mikrovlny | 

gril a mikrovlny
• mikrovlnný výkon: 800 W, 11 úrovní
• výkon grilu: 1 000 W 
• programy na automatické rozmrazovanie 

podľa hmotnosti
• signál pri skončení ohrevu
• otočný ovládač na nastavenie výkonu
• elektronické hodiny s meraním času
• vnútorné osvetlenie
• otočný tanier: vynímateľný
• priemer otočného taniera: 270 mm
• príslušenstvo: grilovací stojan | nízky 

grilovací stojan

Rozmery V x Š x H (mm)
287 x 485 x 422

Technické údaje

Cena: 112 €
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Chladenie
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Uchovajte potraviny čerstvé o niekoľko dní 
dlhšie s radom výrobkov inšpirovaných 
profesionálnou chladiacou technikou.

Chladenie

Vysvetlenie používaných symbolov nájdete na vnútornej strane zadnej časti obálky.

Chladiace spotrebiče

Kombinácie s mrazničkou dole   32 – 39

Kombinácia s mrazničkou hore   39 – 41

Americké dvojdverové kombinácie   42 

Chladničky  43 – 45

Chladničky s mraziacim boxom  45 – 46

Zásuvkové mrazničky   47 – 48

Truhlicové mrazničky   49 – 52
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Chladenie

Mäkké osvetlenie LED
Trvácne a ohľaduplné
k životnému prostrediu.

Všetko na svojom mieste
Predĺžte trvanlivosť čerstvého
mäsa a rýb – uložte ich
v priehradke FreshZone.
Funkcia ovládania vlhkosti
HumidityControl vám umožní
vytvoriť perfektné podmienky 
na skladovanie ovocia, 
zeleniny a iných potravín, ktoré 
sa rýchlo kazia. Dlhšie čerstvé 

potraviny
Dva chladiace systémy sú 
lepšie ako jeden. 
Spotrebiče FreshPlus
obsahujú technológiu 
TwinTech® inšpirovanú 
profesionálnymi
chladiacimi zariadeniami.
Chladenie chladničky
a mrazničky zabezpečujú 
dva samostatné systémy. 
Potraviny uložené 
v chladničke sa nevysušia 
a v mrazničke sa netvorí
námraza.

Pod dohľadom
Mnoho našich chladničiek je 
vybavených dotykovým 
displejom LCD s intuitívnym 
ovládaním na dvierkach.

CustomFlex™
Unikátny systém priehradiek 
na vnútornej strane  
dvierok je maximálne 
prispôsobiteľný vašim 
potrebám. Zorganizujte  
si potraviny, ako potrebujete 
a kedykoľvek potrebujete. 

Chladenie
Naše novinky
Používajte rovnaké technológie chladenia 
ako profesionáli. Zaobstarajte si 
chladničku, ktorá spotrebúva len toľko 
energie ako bežná žiarovka. Predstavujeme 
zopár jedinečných vlastností našich 
chladiacich spotrebičov.
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Energetická trieda A+++
Skvelé výsledky pri extrémne 
nízkych prevádzkových 
nákladoch. 

Energetická trieda A++

Skvelé výsledky pri nižších 
prevádzkových nákladoch.

Inteligentný systém 
FreeStore® 
Umožňuje ukladať čerstvé 
potraviny kamkoľvek.

Veľký nákup?

Stačí zvoliť funkciu
Nákup a chladnička
sa postará o zachovanie
správnej teploty aj  
po vložení veľkého 
množstva čerstvých 
potravín.

Chystáte sa na dovolenku? 
S režimom EcoMode môžete 
ušetriť ešte viac energie.

A+++
Šetrite energiu, znížte
náklady
Uchovávajte čerstvé potraviny
správne vychladené pri
najnižších prevádzkových
nákladoch.
 

Svieža chuť a vôňa

Filter TasteGuard® čistí
vzduch vo vnútri chladničky
a prostredníctvom uhlia
prirodzene odstraňuje
nepríjemné pachy. 

Rýchle zmrazenie
Funkcia Rýchle zmrazenie  
s automatickým návratom  
k normálnej funkcii. 
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Chladenie CustomFlex™

CustomFlex™

Podrobnejšie informácie o CustomFlex™ nájdete 
na stranách 33, 34 a 37 tohto katalógu alebo na 
internetovej stránke www.electrolux.sk.

Miesto  
na všetko
Predstavujeme unikátny systém 
priehradiek na vnútornej strane dvierok 
s názvom CustomFlex™. Ponúka 
množstvo kombinácií a úžasne rozmanité 
skladovacie riešenia. Užívajte si fantastickú 
flexibilitu pri organizácií dvierok chladničky 
a prispôsobte si priehradky podľa svojich 
potrieb, aby ste ľahko našli každú 
ingredienciu.

Skladovací systém CustomFlex™ je 
ideálnym riešením na skladovanie vašich 
tajných ingrediencií. Priehradky sa ľahko 
presúvajú, takže ich môžete preniesť 
z dvierok chladničky napríklad aj priamo 
na stôl.
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Chladenie Kombinácie s mrazničkou dole 

Výhody/Funkcie

Beznámrazová technológia TwinTech® 
pre dlhotrvajúcu čerstvú chuť a textúru 
potravín
Beznámrazová technológia Electrolux 
TwinTech® zaručuje optimálnu vlhkosť 
v chladničke. Vďaka nezávislej cirkulácii 
vzduchu v chladničke a mrazničke si 
potraviny zachovajú čerstvú chuť a vzhľad 
oveľa dlhšie.

Najnižšia spotreba energie a špičkový 
výkon
Tento spotrebič s energetickou triedou A+++ 
kombinuje skvelý výkon a extrémne nízku 
spotrebu energie.

Moderné osvetlenie LED pre skvelú 
viditeľnosť
Vďaka modernej technológii LED budete 
mať obsah chladničky stále dokonale pod 
kontrolou. Tento energeticky úsporný systém 
osvetlenia ponúka vynikajúcu viditeľnosť.

Inteligentný systém FreeStore®

Jedlo môžete uložiť v akejkoľvek časti 
chladničky. Zostane čerstvé a svieže, pretože 
inteligentný systém FreeStore® dopraví 
chladný vzduch všade tam, kde 
je to potrebné.

• polička na fľaše ponúka úsporné 
priestorové riešenie pre štyri fľaše

• displej s jednoduchým prístupom ku 
kľúčovým funkciám na správne uchovávanie 
potravín

• kapacita mrazničky: 92 l 
• kapacita chladničky: 265 l 
• hlučnosť: len 43 dB
• automatické odmrazovanie mrazničky
• automatické odmrazovanie chladničky
• funkcia Nákup
• funkcia Rýchle zmrazenie
• beznámrazová technológia FrostFree
• elektronické ovládanie teploty s displejom 

LCD na dvierkach chladničky
• elektronické ovládanie teploty
• ventilátor na cirkuláciu vzduchu 

zabezpečuje rovnomernú teplotu
• poličky chladničky: 3 s plnou šírkou, 

sklenené s lištou
• špeciálne priehradky chladničky:  

1 priehľadná zásuvka
• špeciálny držiak na stabilné uloženie fliaš 

v dvernej priehradke
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíčok
• poličky mrazničky: 2 sklenené
• zásuvky mrazničky: 2 s plnou šírkou,  

1 s polovičnou hĺbkou, priehľadný plast
• umiestnenie závesov dvierok: zameniteľné, 

službu zabezpečuje servisné stredisko
• nastaviteľné nožičky zabezpečujú väčšiu 

stabilitu
• farba/dizajn: šedá a antikorové dvierka 

s ochranou proti odtlačkom prstov na boku

Kombinácia s mrazničkou dole

Technické údaje

Rozmery V x Š x H (mm)
2 005 x 595 x 647

Cena: 842 €

EN3854POX

TWINTECH® SHOPPING
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• beznámrazová technológia TwinTech®

• priehľadná mraziaca zásuvka SpacePlus®

• inteligentný systém FreeStore®

• osvetlenie LED
• displej s jednoduchým prístupom ku kľúčovým 

funkciám na správne uchovávanie potravín
• kapacita mrazničky: 92 l 
• kapacita chladničky: 265 l 
• hlučnosť: len 43 dB
• automatické odmrazovanie mrazničky
• automatické odmrazovanie chladničky
• ventilátor na cirkuláciu vzduchu zabezpečuje 

rovnomernú teplotu
• funkcia Nákup
• funkcia Rýchle zmrazenie
• beznámrazová technológia FrostFree
• elektronické ovládanie teploty s displejom LCD 

na dvierkach chladničky
• poličky chladničky: 3 s plnou šírkou, sklenené 

s lištou
• špeciálne priehradky chladničky: 1 priehľadná 

zásuvka
• špeciálny držiak na stabilné uloženie fliaš 

v dvernej priehradke
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíčok
• poličky mrazničky: 2 sklenené
• zásuvky mrazničky: 2 s plnou šírkou,  

1 s polovičnou hĺbkou, priehľadný plast
• umiestnenie závesov dvierok: zameniteľné, 

službu zabezpečuje servisné stredisko
• nastaviteľné nožičky zabezpečujú väčšiu 

stabilitu
• farba/dizajn: šedá a antikorové dvierka  

s ochranou proti odtlačkom prstov

• beznámrazová technológia TwinTech®

• dvierka CustomFlex
• inteligentný systém FreeStore®

• osvetlenie LED
• displej s jednoduchým prístupom ku kľúčovým 

funkciám na správne uchovávanie potravín
• kapacita mrazničky: 92 l 
• kapacita chladničky: 265 l 
• hlučnosť: len 43 dB
• automatické odmrazovanie mrazničky
• automatické odmrazovanie chladničky
• ventilátor na cirkuláciu vzduchu zabezpečuje 

rovnomernú teplotu
• funkcia Nákup
• funkcia Rýchle zmrazenie
• beznámrazová technológia FrostFree
• elektronické ovládanie teploty s displejom  

LCD na dvierkach chladničky
• elektronické ovládanie teploty
• poličky chladničky: 2 s plnou šírkou + 1 

flexibilná polička, sklenené s lištou
• zásuvky chladničky: 2 s polovičnou šírkou, 

extra hlboké a vysoké, priehľadný plast
• špeciálny držiak na stabilné uloženie fliaš 

v dvernej priehradke
• poličky mrazničky: 2 sklenené
• zásuvky mrazničky: 2 s plnou šírkou,  

1 s polovičnou hĺbkou, priehľadný plast
• umiestnenie závesov dvierok: zameniteľné, 

službu zabezpečuje servisné stredisko
• nastaviteľné nožičky zabezpečujú väčšiu 

stabilitu
• farba/dizajn: šedá a antikorové dvierka  

s ochranou proti odtlačkom prstov

• beznámrazová technológia TwinTech®

• osvetlenie LED
• inteligentný systém FreeStore®

• polička na fľaše ponúka úsporné 
priestorové riešenie pre päť fliaš

• kapacita mrazničky: 92 l 
• kapacita chladničky: 265 l 
• hlučnosť: len 43 dB
• automatické odmrazovanie mrazničky
• automatické odmrazovanie chladničky
• ventilátor na cirkuláciu vzduchu 

zabezpečuje rovnomernú teplotu
• funkcia Nákup
• funkcia Rýchle zmrazenie
• beznámrazová technológia FrostFree
• elektronické ovládanie teploty
• osvetlenie chladničky: vnútorné LED 

integrované v ovládaní
• poličky chladničky: 3 s plnou šírkou, 

sklenené s lištou
• zásuvky chladničky: 2 s polovičnou šírkou, 

extra hlboké a vysoké, priehľadný plast
• špeciálny držiak na stabilné uloženie fliaš 

v dvernej priehradke
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíčok
• poličky mrazničky: 2 sklenené
• zásuvky mrazničky: 2 s plnou šírkou,  

1 s polovičnou hĺbkou, priehľadný plast
• umiestnenie závesov dvierok: vpravo, 

zameniteľné doľava
• nastaviteľné nožičky zabezpečujú väčšiu 

stabilitu
• farba/dizajn: šedá a antikorové dvierka 

s ochranou proti odtlačkom prstov

Kombinácia s mrazničkou dole

EN3854MFX

Vlastnosti

Rozmery V x Š x H (mm)
2 005 x 595 x 647

Technické údaje

Cena: 713 €

TWINTECH® SHOPPING

Kombinácia s mrazničkou dole

EN3853OOX

Vlastnosti

Rozmery V x Š x H (mm)
2 005 x 595 x 647

Technické údaje

Cena: 713 €

TWINTECH® SHOPPING

Kombinácia s mrazničkou dole

EN3854NOX

Vlastnosti

Rozmery V x Š x H (mm)
2 005 x 595 x 647

Technické údaje

Cena: 677 €

TWINTECH® SHOPPING
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• beznámrazová technológia Electrolux 
TwinTech® s funkciou MultiFlow

• priehľadná mraziaca zásuvka SpacePlus®

• inteligentný systém FreeStore®

• osvetlenie LED
• displej s jednoduchým prístupom  

ku kľúčovým funkciám na správne 
uchovávanie potravín

• kapacita mrazničky: 92 l 
• kapacita chladničky: 265 l 
• hlučnosť: len 43 dB
• automatické odmrazovanie mrazničky
• automatické odmrazovanie chladničky
• ventilátor na cirkuláciu vzduchu 

zabezpečuje rovnomernú teplotu
• funkcia Nákup
• funkcia Rýchle zmrazenie
• beznámrazová technológia FrostFree
• elektronické ovládanie teploty s displejom 

LCD na dvierkach chladničky
• poličky chladničky: 3 s plnou šírkou, 

sklenené s lištou
• špeciálne priehradky chladničky:  

1 priehľadná zásuvka
• špeciálny držiak na stabilné uloženie fliaš 

v dvernej priehradke
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíčok
• poličky mrazničky: 2 sklenené
• zásuvky mrazničky: 2 s plnou šírkou,  

1 s polovičnou hĺbkou, priehľadný plast
• umiestnenie závesov dvierok: zameniteľné, 

službu zabezpečuje servisné stredisko
• nastaviteľné nožičky zabezpečujú väčšiu 

stabilitu
• farba/dizajn: biela

• beznámrazová technológia TwinTech®

• priehľadná mraziaca zásuvka SpacePlus®

• inteligentný systém FreeStore®

• osvetlenie LED
• displej s jednoduchým prístupom ku kľúčovým 

funkciám na správne uchovávanie potravín
• kapacita mrazničky: 92 l 
• kapacita chladničky: 226 l 
• hlučnosť: len 43 dB
• automatické odmrazovanie mrazničky
• automatické odmrazovanie chladničky
• ventilátor na cirkuláciu vzduchu zabezpečuje 

rovnomernú teplotu
• funkcia Nákup
• funkcia Rýchle zmrazenie
• beznámrazová technológia FrostFree
• elektronické ovládanie teploty s displejom  

LCD na dvierkach chladničky
• poličky chladničky: 2 s plnou šírkou,  

sklenené s lištou
• špeciálne priehradky chladničky:  

1 priehľadná zásuvka
• špeciálny držiak na stabilné uloženie fliaš 

v dvernej priehradke
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíčok
• poličky mrazničky: 2 sklenené
• zásuvky mrazničky: 2 s plnou šírkou,  

1 s polovičnou hĺbkou, priehľadný plast
• umiestnenie závesov dvierok: zameniteľné, 

službu zabezpečuje servisné stredisko
• nastaviteľné nožičky zabezpečujú väčšiu 

stabilitu
• farba/dizajn: šedá a antikorové dvierka  

s ochranou proti odtlačkom prstov

Kombinácia s mrazničkou dole

EN3854NOW

Vlastnosti

Rozmery V x Š x H (mm)
2 005 x 595 x 647

Technické údaje

Cena: 640 €

Kombinácia s mrazničkou dole

EN3454NOX

Vlastnosti

Rozmery V x Š x H (mm)
1 845 x 595 x 647

Technické údaje

Cena: 640 €

TWINTECH® SHOPPING

Chladenie Kombinácie s mrazničkou dole 

TWINTECH® SHOPPING

• beznámrazová technológia TwinTech®

• energetická trieda A+++
• osvetlenie LED
• inteligentný systém FreeStore®

• polička na fľaše ponúka úsporné 
priestorové riešenie pre päť fliaš

• kapacita mrazničky: 92 l 
• kapacita chladničky: 226 l 
• hlučnosť: len 43 dB
• automatické odmrazovanie mrazničky
• automatické odmrazovanie chladničky
• ventilátor na cirkuláciu vzduchu 

zabezpečuje rovnomernú teplotu
• funkcia Nákup
• funkcia Rýchle zmrazenie
• beznámrazová technológia FrostFree
• elektronické ovládanie teploty
• osvetlenie chladničky: vnútorné LED 

integrované v ovládaní
• poličky chladničky: 2 s plnou šírkou, 

sklenené s lištou
• zásuvky chladničky: 2 s polovičnou šírkou, 

extra hlboké a vysoké, priehľadný plast
• špeciálny držiak na stabilné uloženie fliaš 

v dvernej priehradke
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíčok
• poličky mrazničky: 2 sklenené
• zásuvky mrazničky: 2 s plnou šírkou,  

1 s polovičnou hĺbkou, priehľadný plast
• umiestnenie závesov dvierok: vpravo, 

zameniteľné doľava
• nastaviteľné nožičky zabezpečujú väčšiu 

stabilitu
• farba/dizajn: šedá a antikorové dvierka 

s ochranou proti odtlačkom prstov

Kombinácia s mrazničkou dole

EN3453OOX

Vlastnosti

Rozmery V x Š x H (mm)
1 845 x 595 x 647

Technické údaje

Cena: 640 €

TWINTECH® SHOPPING
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• beznámrazová technológia TwinTech®

• energetická trieda A+++
• osvetlenie LED
• inteligentný systém FreeStore®

• polička na fľaše ponúka úsporné 
priestorové riešenie pre päť fliaš

• kapacita mrazničky: 92 l 
• kapacita chladničky: 226 l 
• hlučnosť: len 43 dB
• automatické odmrazovanie mrazničky
• automatické odmrazovanie chladničky
• ventilátor na cirkuláciu vzduchu 

zabezpečuje rovnomernú teplotu
• funkcia Nákup
• funkcia Rýchle zmrazenie
• beznámrazová technológia FrostFree
• elektronické ovládanie teploty
• osvetlenie chladničky: integrované 

v ovládaní
• poličky chladničky: 2 s plnou šírkou, 

sklenené s lištou a 1 polica na fľaše
• zásuvky chladničky: 2 s polovičnou šírkou, 

extra hlboké a vysoké, priehľadný plast
• špeciálny držiak na stabilné uloženie fliaš 

v dvernej priehradke
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíčok
• poličky mrazničky: 2 sklenené
• zásuvky mrazničky: 2 s plnou šírkou,  

1 s polovičnou hĺbkou, priehľadný plast
• umiestnenie závesov dvierok: vpravo, 

zameniteľné doľava
• nastaviteľné nožičky zabezpečujú väčšiu 

stabilitu
• farba/dizajn: biela

• beznámrazová technológia TwinTech®

• energetická trieda A++
• priehľadná mraziaca zásuvka SpacePlus®

• inteligentný systém FreeStore®

• osvetlenie LED
• polička na fľaše ponúka úsporné 

priestorové riešenie pre päť fliaš
• kapacita mrazničky: 92 l 
• kapacita chladničky: 265 l 
• hlučnosť: len 43 dB
• automatické odmrazovanie mrazničky
• automatické odmrazovanie chladničky
• ventilátor na cirkuláciu vzduchu 

zabezpečuje rovnomernú teplotu
• funkcia Nákup
• funkcia Rýchle zmrazenie
• beznámrazová technológia FrostFree
• elektronické ovládanie teploty
• osvetlenie chladničky: vnútorné LED 

integrované v ovládaní
• poličky chladničky: 3 s plnou šírkou, 

sklenené s lištou
• zásuvky chladničky: 2 s polovičnou šírkou, 

extra hlboké a vysoké, priehľadný plast
• špeciálny držiak na stabilné uloženie fliaš 

v dvernej priehradke
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíčok
• poličky mrazničky: 2 sklenené
• zásuvky mrazničky: 2 s plnou šírkou,  

1 s polovičnou hĺbkou, priehľadný plast
• umiestnenie závesov dvierok: vpravo, 

zameniteľné doľava
• nastaviteľné nožičky zabezpečujú väčšiu stabilitu
• farba/dizajn: šedá a antikorové dvierka  

s ochranou proti odtlačkom prstov

Kombinácia s mrazničkou dole

EN3453OOW

Vlastnosti

Rozmery V x Š x H (mm)
1 845 x 595 x 647

Technické údaje

Cena: 596 €

SHOPPING

Cena: 585 €

Kombinácia s mrazničkou dole

EN3853MOX

Vlastnosti

Rozmery V x Š x H (mm)
2 005 x 595 x 647

Technické údaje

SHOPPING

• beznámrazová technológia TwinTech®

• energetická trieda A++
• priehľadná mraziaca zásuvka SpacePlus®

• inteligentný systém FreeStore®

• osvetlenie LED
• polička na fľaše ponúka úsporné 

priestorové riešenie pre päť fliaš
• kapacita mrazničky: 92 l 
• kapacita chladničky: 226 l 
• hlučnosť: len 43 dB
• automatické odmrazovanie mrazničky
• automatické odmrazovanie chladničky
• ventilátor na cirkuláciu vzduchu 

zabezpečuje rovnomernú teplotu
• funkcia Nákup
• funkcia Rýchle zmrazenie
• beznámrazová technológia FrostFree
• elektronické ovládanie teploty
• osvetlenie chladničky: vnútorné LED 

integrované v ovládaní
• poličky chladničky: 2 s plnou šírkou, 

sklenené s lištou
• zásuvky chladničky: 2 s polovičnou šírkou, 

extra hlboké a vysoké, priehľadný plast
• špeciálny držiak na stabilné uloženie fliaš 

v dvernej priehradke
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíčok
• poličky mrazničky: 2 sklenené
• zásuvky mrazničky: 2 s plnou šírkou,  

1 s polovičnou hĺbkou, priehľadný plast
• umiestnenie závesov dvierok: vpravo, 

zameniteľné doľava
• nastaviteľné nožičky zabezpečujú väčšiu 

stabilitu
• farba/dizajn: biela

Kombinácia s mrazničkou dole

EN3454NOW

Vlastnosti

Rozmery V x Š x H (mm)
1 845 x 595 x 647

Technické údaje

Cena: 585 €

TWINTECH® SHOPPING
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• beznámrazová technológia TwinTech®

• energetická trieda A++
• dvierka CustomFlex
• inteligentný systém FreeStore®

• osvetlenie LED
• displej s jednoduchým prístupom  

ku kľúčovým funkciám na správne  
uchovávanie potravín

• kapacita mrazničky: 92 l
• kapacita chladničky: 226 l
• hlučnosť: len 43 dB
• automatické odmrazovanie mrazničky
• automatické odmrazovanie chladničky
• ventilátor na cirkuláciu vzduchu  

zabezpečuje rovnomernú teplotu
• funkcia Nákup
• funkcia Rýchle zmrazenie
• beznámrazová technológia FrostFree
• elektronické ovládanie teploty s displejom 

LCD na dvierkach chladničky
• poličky chladničky: 1 s plnou šírkou + 1 

flexibilná polička, sklenené s lištou
• zásuvky chladničky: 2 s polovičnou šírkou, 

extra hlboké a vysoké, priehľadný plast
• špeciálny držiak na stabilné uloženie fliaš 

v dvernej priehradke
• poličky mrazničky: 2 sklenené
• zásuvky mrazničky: 2 s plnou šírkou,  

1 s polovičnou hĺbkou, priehľadný plast
• umiestnenie závesov dvierok: zameniteľné, 

službu zabezpečuje servisné stredisko
• nastaviteľné nožičky zabezpečujú väčšiu 

stabilitu
• farba/dizajn: šedá a antikorové dvierka  

s ochranou proti odtlačkom prstov na boku

• beznámrazová technológia TwinTech®

• energetická trieda A++
• priehľadná mraziaca zásuvka SpacePlus®

• inteligentný systém FreeStore®

• osvetlenie LED
• polička na fľaše ponúka úsporné 

priestorové riešenie pre päť fliaš
• kapacita mrazničky: 92 l 
• kapacita chladničky: 265 l 
• hlučnosť: len 43 dB
• automatické odmrazovanie mrazničky
• automatické odmrazovanie chladničky
• ventilátor na cirkuláciu vzduchu 

zabezpečuje rovnomernú teplotu
• funkcia Nákup
• funkcia Rýchle zmrazenie
• beznámrazová technológia FrostFree
• elektronické ovládanie teploty
• osvetlenie chladničky: integrované 

v ovládaní
• poličky chladničky: 3 s plnou šírkou, 

sklenené s lištou
• zásuvky chladničky: 2 s polovičnou šírkou, 

extra hlboké a vysoké, priehľadný plast
• špeciálny držiak na stabilné uloženie fliaš 

v dvernej priehradke
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíčok
• poličky mrazničky: 2 sklenené
• zásuvky mrazničky: 2 s plnou šírkou,  

1 s polovičnou hĺbkou, priehľadný plast
• umiestnenie závesov dvierok: vpravo, 

zameniteľné doľava
• nastaviteľné nožičky zabezpečujú väčšiu 

stabilitu
• farba/dizajn: biela

Kombinácia s mrazničkou dole

EN3454MFX

Vlastnosti

Rozmery V x Š x H (mm)
1 845 x 595 x 647

Technické údaje

Cena: 553 €

TWINTECH® SHOPPING

Kombinácia s mrazničkou dole

EN3853MOW

Vlastnosti

Rozmery V x Š x H (mm)
2 005 x 595 x 647

Technické údaje

Cena: 548 €

SHOPPING

Chladenie Kombinácie s mrazničkou dole 

• beznámrazová technológia TwinTech®

• energetická trieda A++
• priehľadná mraziaca zásuvka SpacePlus®

• inteligentný systém FreeStore®

• osvetlenie LED
• polička na fľaše ponúka úsporné 

priestorové riešenie pre päť fliaš
• kapacita mrazničky: 92 l 
• kapacita chladničky: 226 l 
• hlučnosť: len 43 dB
• automatické odmrazovanie mrazničky
• automatické odmrazovanie chladničky
• ventilátor na cirkuláciu vzduchu 

zabezpečuje rovnomernú teplotu
• funkcia Nákup
• funkcia Rýchle zmrazenie
• beznámrazová technológia FrostFree
• elektronické ovládanie teploty
• osvetlenie chladničky: vnútorné LED 

integrované v ovládaní
• poličky chladničky: 2 s plnou šírkou, 

sklenené s lištou
• zásuvky chladničky: 2 s polovičnou šírkou, 

extra hlboké a vysoké, priehľadný plast
• špeciálny držiak na stabilné uloženie fliaš 

v dvernej priehradke
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíčok
• poličky mrazničky: 2 sklenené
• zásuvky mrazničky: 2 s plnou šírkou,  

1 s polovičnou hĺbkou, priehľadný plast
• umiestnenie závesov dvierok: vpravo, 

zameniteľné doľava
• nastaviteľné nožičky zabezpečujú väčšiu 

stabilitu
• farba/dizajn: biela

Kombinácia s mrazničkou dole

EN3453MOW

Vlastnosti

Rozmery V x Š x H (mm)
1 845 x 595 x 647

Technické údaje

Cena: 530 €

TWINTECH® SHOPPING
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Cena:  456 €

Kombinácia s mrazničkou dole

EN3613MOW

Vlastnosti

• technológia chladenia: statické LowFrost, 
redukcia tvorby námrazy

• energetická trieda A++
• inteligentný systém FreeStore®

• dve extra vysoké, extra hlboké zásuvky na 
triedenie čerstvých potravín

• osvetlenie LED
• polička na fľaše ponúka úsporné 

priestorové riešenie pre päť fliaš
• kapacita mrazničky: 109 l 
• kapacita chladničky: 220 l 
• veľmi tichá: len 40 dB
• automatické odmrazovanie chladničky
• ventilátor na cirkuláciu vzduchu 

zabezpečuje rovnomernú teplotu
• mechanické ovládanie teploty
• osvetlenie chladničky: integrované 

v ovládaní
• poličky chladničky: 2 s plnou šírkou, 

sklenené s lištou
• zásuvky chladničky: 2 s polovičnou šírkou, 

priehľadný plast
• špeciálny držiak na stabilné uloženie fliaš 

v dvernej priehradke
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíčok
• poličky mrazničky: 2 sklenené
• zásuvky mrazničky: 2 s plnou šírkou,  

1 s polovičnou hĺbkou, priehľadný plast
• umiestnenie závesov dvierok: vpravo, 

zameniteľné doľava
• nastaviteľné nožičky zabezpečujú väčšiu 

stabilitu
• ďalšie vybavenie mrazničky: škrabka na ľad
• farba/dizajn: biela

Rozmery V x Š x H (mm)
1 845 x 595 x 647

Technické údaje

Kombinácia s mrazničkou dole

EN3613MOX

Vlastnosti

• technológia chladenia: statické LowFrost, 
redukcia tvorby námrazy

• energetická trieda A++
• inteligentný systém FreeStore®

• dve extra vysoké, extra hlboké zásuvky na 
triedenie čerstvých potravín

• osvetlenie LED
• polička na fľaše ponúka úsporné 

priestorové riešenie pre päť fliaš
• antikorové dvierka s ochranou proti 

odtlačkom prstov REAL sa ľahko čistia
• kapacita mrazničky: 109 l 
• kapacita chladničky: 220 l 
• veľmi tichá: len 40 dB
• automatické odmrazovanie chladničky
• ventilátor na cirkuláciu vzduchu 

zabezpečuje rovnomernú teplotu
• mechanické ovládanie teploty
• osvetlenie chladničky: integrované 

v ovládaní
• poličky chladničky: 2 s plnou šírkou, 

sklenené s lištou
• zásuvky chladničky: 2 s polovičnou šírkou, 

priehľadný plast
• špeciálny držiak na stabilné uloženie fliaš 

v dvernej priehradke
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíčok
• poličky mrazničky: 2 sklenené
• zásuvky mrazničky: 2 s plnou šírkou,  

1 s polovičnou hĺbkou, priehľadný plast
• ďalšie vybavenie mrazničky: škrabka na ľad
• umiestnenie závesov dvierok: vpravo, 

zameniteľné doľava
• nastaviteľné nožičky zabezpečujú väčšiu 

stabilitu
• farba/dizajn: šedá a antikorové dvierka 

s ochranou proti odtlačkom prstov

Rozmery V x Š x H (mm)
1 845 x 595 x 647

Technické údaje

Cena: 493 €

• beznámrazová technológia TwinTech®

• energetická trieda A++
• priehľadná mraziaca zásuvka SpacePlus®

• inteligentný systém FreeStore®

• osvetlenie LED
• displej s jednoduchým prístupom ku kľúčovým 

funkciám na správne uchovávanie potravín
• kapacita mrazničky: 92 l 
• kapacita chladničky: 226 l 
• hlučnosť: len 43 dB
• automatické odmrazovanie mrazničky
• automatické odmrazovanie chladničky
• ventilátor na cirkuláciu vzduchu zabezpečuje 

rovnomernú teplotu
• funkcia Nákup
• funkcia Rýchle zmrazenie
• beznámrazová technológia FrostFree
• elektronické ovládanie teploty s displejom 

LCD na dvierkach chladničky
• poličky chladničky: 2 s plnou šírkou, 

sklenené s lištou
• zásuvky chladničky: 2 s polovičnou šírkou, 

extra hlboké a vysoké, priehľadný plast
• špeciálny držiak na stabilné uloženie fliaš 

v dvernej priehradke
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíčok
• poličky mrazničky: 2 sklenené
• zásuvky mrazničky: 2 s plnou šírkou,  

1 s polovičnou hĺbkou, priehľadný plast
• umiestnenie závesov dvierok: zameniteľné
• nastaviteľné nožičky zabezpečujú väčšiu 

stabilitu
• farba/dizajn: šedá a antikorové dvierka  

s ochranou proti odtlačkom prstov

Kombinácia s mrazničkou dole

EN3454MOX

Vlastnosti

Rozmery V x Š x H (mm)
1 845 x 595 x 647

Technické údaje

Cena: 516 €

TWINTECH® SHOPPING
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Kombinácia s mrazničkou dole

EN3601MOX

Vlastnosti

• technológia chladenia: statické LowFrost, 
redukcia tvorby námrazy

• energetická trieda A++
• flexibilita pri ukladaní čerstvých potravín
• kvalitné a moderné osvetlenie LED
• polička na fľaše ponúka úsporné 

priestorové riešenie pre päť fliaš
• antikorové dvierka, úprava proti odtlačkom 

prstov zabezpečuje jednoduché čistenie
• čistá kapacita mrazničky: 111 l 
• čistá kapacita chladničky: 226 l 
• veľmi tichá: len 40 dB
• automatické odmrazovanie chladničky
• mechanické ovládanie teploty
• osvetlenie chladničky: integrované 

v ovládaní
• poličky chladničky: 2 s plnou šírkou, 

sklenené s lištou
• zásuvky chladničky: 2 s polovičnou šírkou, 

extra hlboké a vysoké, priehľadný plast
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíčok
• poličky mrazničky: 2 sklenené
• zásuvky mrazničky: 2 s plnou šírkou,  

1 s polovičnou hĺbkou, priehľadný plast
• ďalšie vybavenie mrazničky: škrabka na ľad
• umiestnenie závesov dvierok: vpravo, 

zameniteľné doľava
• nastaviteľné nožičky zabezpečujú väčšiu 

stabilitu
• farba/dizajn: šedá a antikorové dvierka 

s ochranou proti odtlačkom prstov

Technické údaje

Cena: 482 €

Rozmery V x Š x H (mm)
1 845 x 595 x 647

Kombinácia s mrazničkou dole

EN3601MOW

Vlastnosti

• technológia chladenia: statické LowFrost, 
redukcia tvorby námrazy

• energetická trieda A++: skvelé výsledky pri 
nižších prevádzkových nákladoch

• flexibilita pri ukladaní čerstvých potravín
• osvetlenie LED
• polička na fľaše ponúka úsporné 

priestorové riešenie pre päť fliaš
• kapacita mrazničky: 109 l 
• kapacita chladničky: 220 l 
• veľmi tichá: len 40 dB
• automatické odmrazovanie chladničky
• mechanické ovládanie teploty
• osvetlenie chladničky: integrované 

v ovládaní
• poličky chladničky: 2 s plnou šírkou, 

sklenené s lištou
• zásuvky chladničky: 2 s polovičnou šírkou, 

extra hlboké a vysoké, priehľadný plast
• špeciálny držiak na stabilné uloženie fliaš 

v dvernej priehradke
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíčok
• poličky mrazničky: 2 sklenené
• zásuvky mrazničky: 2 s plnou šírkou,  

1 s polovičnou hĺbkou, priehľadný plast
• umiestnenie závesov dvierok: vpravo, 

zameniteľné doľava
• nastaviteľné nožičky zabezpečujú väčšiu 

stabilitu
• ďalšie vybavenie mrazničky: škrabka na ľad
• farba/dizajn: biela

Rozmery V x Š x H (mm)
1 845 x 595 x 647

Technické údaje

Cena: 442 €

Chladenie Kombinácie s mrazničkou dole/Kombinácie s mrazničkou hore

Kombinácia s mrazničkou dole

EN3201MOX

Vlastnosti

• technológia chladenia: statické LowFrost, 
redukcia tvorby námrazy

• energetická trieda A++
• flexibilita pri ukladaní čerstvých potravín
• osvetlenie LED
• polička na fľaše ponúka úsporné 

priestorové riešenie pre päť fliaš
• antikorové dvierka s ochranou proti 

odtlačkom prstov REAL sa ľahko čistia
• kapacita mrazničky: 109 l 
• kapacita chladničky: 194 l 
• veľmi tichá: len 40 dB
• automatické odmrazovanie chladničky
• mechanické ovládanie teploty
• osvetlenie chladničky: integrované 

v ovládaní
• poličky chladničky: 2 s plnou šírkou, 

sklenené s lištou
• zásuvky chladničky: 2 s polovičnou šírkou, 

priehľadný plast
• špeciálny držiak na stabilné uloženie fliaš 

v dvernej priehradke
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíčok
• poličky mrazničky: 2 sklenené
• zásuvky mrazničky: 2 s plnou šírkou,  

1 s polovičnou hĺbkou, priehľadný plast
• umiestnenie závesov dvierok: vpravo, 

zameniteľné doľava
• nastaviteľné nožičky zabezpečujú väčšiu 

stabilitu
• ďalšie vybavenie mrazničky: škrabka na ľad
• farba/dizajn: šedá a antikorové dvierka 

s ochranou proti odtlačkom prstov

Rozmery V x Š x H (mm)
1 745 x 595 x 647

Technické údaje

Cena: 429 €
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Kombinácia s mrazničkou hore

EJ2301AOX2

Vlastnosti

• technológia chladenia: statické
• SpacePlus®: najväčší vnútorný priestor pri 

štandardných vonkajších rozmeroch
• skvelá na zmrazovanie často používaných 

potravín
• kapacita mrazničky: 44 l 
• kapacita chladničky: 184 l 
• veľmi tichá: len 40 dB
• automatické odmrazovanie chladničky
• mechanické ovládanie teploty
• osvetlenie chladničky: 1 žiarovka
• poličky chladničky: 3 s plnou šírkou, 

sklenené s lištou
• zásuvky chladničky: 1 s plnou šírkou, 

priehľadný plast
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíčok
• poličky mrazničky: 1 | drôtená
• umiestnenie závesov dvierok: vpravo, 

zameniteľné doľava
• nastaviteľné nožičky zabezpečujú väčšiu 

stabilitu
• farba/dizajn: strieborná a antikorové dvierka 

s ochranou proti odtlačkom prstov

Rozmery V x Š x H (mm)
1 404 x 545 x 604

Technické údaje

Cena: 369 €

Kombinácia s mrazničkou hore

EJ2302AOX2

Vlastnosti

• technológia chladenia: statické
• energetická trieda A++: skvelé výsledky pri 

nižších prevádzkových nákladoch
• nové police vás neobmedzujú pri skladovaní 

potravín
• antikorové dvierka s ochranou proti 

odtlačkom prstov REAL sa ľahko čistia
• SpacePlus®: najväčší vnútorný priestor pri 

štandardných vonkajších rozmeroch
• skvelá na zmrazovanie často používaných 

potravín
• kapacita mrazničky: 44 l 
• kapacita chladničky: 184 l 
• veľmi tichá: len 40 dB
• automatické odmrazovanie chladničky
• mechanické ovládanie teploty
• osvetlenie chladničky: 1 žiarovka
• poličky chladničky: 3 s plnou šírkou, 

sklenené s lištou
• zásuvky chladničky: 1 s plnou šírkou, 

priehľadný plast
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíčok
• poličky mrazničky: 1 | drôtená
• umiestnenie závesov dvierok: vpravo, 

zameniteľné doľava
• nastaviteľné nožičky zabezpečujú väčšiu 

stabilitu
• farba/dizajn: strieborná a antikorové dvierka 

s ochranou proti odtlačkom prstov

Rozmery V x Š x H (mm)
1 404 x 545 x 604

Technické údaje

Cena:  393 €

Kombinácia s mrazničkou dole

EN3201MOW

Vlastnosti

• technológia chladenia: statické LowFrost, 
redukcia tvorby námrazy

• energetická trieda A++: skvelé výsledky pri 
nižších prevádzkových nákladoch

• flexibilita pri ukladaní čerstvých potravín
• osvetlenie LED
• polička na fľaše ponúka úsporné 

priestorové riešenie pre päť fliaš
• kapacita mrazničky: 109 l 
• kapacita chladničky: 194 l 
• veľmi tichá: len 40 dB
• automatické odmrazovanie chladničky
• mechanické ovládanie teploty
• osvetlenie chladničky: integrované 

v ovládaní
• poličky chladničky: 2 s plnou šírkou, 

sklenené s lištou
• zásuvky chladničky: 2 s polovičnou šírkou, 

priehľadný plast
• špeciálny držiak na stabilné uloženie fliaš 

v dvernej priehradke
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíčok
• poličky mrazničky: 2 sklenené
• zásuvky mrazničky: 2 s plnou šírkou,  

1 s polovičnou hĺbkou, priehľadný plast
• umiestnenie závesov dvierok: vpravo, 

zameniteľné doľava
• nastaviteľné nožičky zabezpečujú väčšiu 

stabilitu
• ďalšie vybavenie mrazničky: škrabka na ľad
• farba/dizajn: biela

Rozmery V x Š x H (mm)
1 745 x 595 x 647

Technické údaje

Cena: 389 €
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Kombinácia s mrazničkou hore

EJ2801AOX2

Vlastnosti

• technológia chladenia: statické
• SpacePlus®: najväčší vnútorný priestor pri 

štandardných vonkajších rozmeroch
• skvelá na zmrazovanie často používaných 

potravín
• nové police vás neobmedzujú pri skladovaní 

potravín
• kapacita mrazničky: 50 l 
• kapacita chladničky: 215 l 
• veľmi tichá: len 40 dB
• automatické odmrazovanie chladničky
• mechanické ovládanie teploty
• osvetlenie chladničky: 1 žiarovka
• poličky chladničky: 3 s plnou šírkou, 

sklenené s lištou
• zásuvky chladničky: 1 s plnou šírkou, 

priehľadný plast
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíčok
• poličky mrazničky: 1 | drôtená
• umiestnenie závesov dvierok: vpravo, 

zameniteľné doľava
• nastaviteľné nožičky zabezpečujú väčšiu 

stabilitu
• farba/dizajn: strieborná a antikorové dvierka 

s ochranou proti odtlačkom prstov

Rozmery V x Š x H (mm)
1 590 x 545 x 604

Technické údaje

Cena: 364 €

Chladenie Kombinácie s mrazničkou hore

Kombinácia s mrazničkou hore

EJ2801AOW2

Vlastnosti

• technológia chladenia: statické
• SpacePlus®: najväčší vnútorný priestor  

pri štandardných vonkajších rozmeroch
• skvelá na zmrazovanie často  

používaných potravín
• nové police vás neobmedzujú pri skladovaní 

potravín
• kapacita mrazničky: 50 l 
• kapacita chladničky: 215 l 
• veľmi tichá: len 40 dB
• automatické odmrazovanie chladničky
• mechanické ovládanie teploty
• osvetlenie chladničky: 1 žiarovka
• poličky chladničky: 3 s plnou šírkou, 

sklenené s lištou
• zásuvky chladničky: 1 s plnou šírkou, 

priehľadný plast
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíčok
• poličky mrazničky: 1 | drôtená
• umiestnenie závesov dvierok: vpravo, 

zameniteľné doľava
• nastaviteľné nožičky zabezpečujú väčšiu 

stabilitu
• farba/dizajn: biela

Rozmery V x Š x H (mm)
1 590 x 545 x 604

Technické údaje

Cena: 346 €

Kombinácia s mrazničkou hore

EJ2302AOW2

Vlastnosti

• technológia chladenia: statické
• energetická trieda A++: skvelé výsledky  

pri nižších prevádzkových nákladoch
• nové police vás neobmedzujú  

pri skladovaní potravín
• SpacePlus®: najväčší vnútorný priestor  

pri štandardných vonkajších rozmeroch
• skvelá na zmrazovanie často používaných 

potravín
• kapacita mrazničky: 44 l 
• kapacita chladničky: 184 l 
• veľmi tichá: len 40 dB
• automatické odmrazovanie chladničky
• mechanické ovládanie teploty
• osvetlenie chladničky: 1 žiarovka
• poličky chladničky: 3 s plnou šírkou, 

sklenené s lištou
• zásuvky chladničky: 1 s plnou šírkou, 

priehľadný plast
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíčok
• poličky mrazničky: 1 | drôtená
• umiestnenie závesov dvierok: vpravo, 

zameniteľné doľava
• nastaviteľné nožičky zabezpečujú väčšiu 

stabilitu
• farba/dizajn: biela

Rozmery V x Š x H (mm)
1 404 x 545 x 604

Technické údaje

Cena: 363 €
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Kombinácia s mrazničkou hore

EJ2301AOW2

Vlastnosti

• SpacePlus®: najväčší vnútorný priestor  
pri štandardných vonkajších rozmeroch

• nové police vás neobmedzujú  
pri skladovaní potravín

• skvelá na zmrazovanie často používaných 
potravín

• kapacita mrazničky: 44 l 
• kapacita chladničky: 184 l 
• veľmi tichá: len 40 dB
• automatické odmrazovanie chladničky
• mechanické ovládanie teploty
• osvetlenie chladničky: 1 žiarovka
• poličky chladničky: 3 s plnou šírkou, 

sklenené s lištou
• zásuvky chladničky: 1 s plnou šírkou, 

priehľadný plast
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíčok
• poličky mrazničky: 1 | drôtená
• umiestnenie závesov dvierok: vpravo, 

zameniteľné doľava
• nastaviteľné nožičky zabezpečujú väčšiu 

stabilitu
• farba/dizajn: biela

Rozmery V x Š x H (mm)
1 404 x 545 x 604

Technické údaje

Cena: 334 €

Kombinácia s mrazničkou hore

EJ1800ADW

Vlastnosti

• technológia chladenia: statické
• nové police vás neobmedzujú  

pri skladovaní potravín
• kapacita mrazničky: 41 l 
• kapacita chladničky: 132 l 
• veľmi tichá: len 40 dB
• automatické odmrazovanie chladničky
• mechanické ovládanie teploty
• osvetlenie chladničky: 1 interná žiarovka
• poličky chladničky: 2 s plnou šírkou, 

sklenené s lištou
• zásuvky chladničky: 1 s plnou šírkou, 

priehľadný plast
• poličky mrazničky: 1 | drôtená
• umiestnenie závesov dvierok: vpravo, 

zameniteľné doľava
• nastaviteľné nožičky zabezpečujú väčšiu 

stabilitu
• farba/dizajn: biela

Rozmery V x Š x H (mm)
1 209 x 496 x 606

Technické údaje

Cena: 294 €
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Chladenie Americké dvojdverové kombinácie/Monoklimatické chladničky

Americká dvojdverová kombinácia

EAL6140WOU

Vlastnosti

• beznámrazová technológia FrostFree
• voľne stojaca chladnička Side by Side s elektronickým  

dotykovým ovládaním
• elegantný nový dizajn so zapustenými prvkami  

a dvierkami s antikorovým vzhľadom
• dávkovač  ľadu a chladenej vody – až 120 kociek
• za 24 h elektronické ovládanie a chladenie TwinTech®  

zabezpečuje optimálnu čerstvosť
• dve extra vysoké, extra hlboké zásuvky na triedenie  

čerstvých potravín
• energeticky úsporné osvetlenie LED s dlhou životnosťou  

v oboch oddeleniach
• kapacita mrazničky: 179 l 
• kapacita chladničky: 370 l 
• hlučnosť: len 44 dB
• automatické odmrazovanie mrazničky
• automatické odmrazovanie chladničky
• funkcia Nákup
• funkcia Rýchle zmrazenie
• osvetlenie mrazničky: LED
• poličky chladničky: 3 s plnou šírkou, sklenené s rámom
• zásuvky chladničky: 2 s plnou šírkou, extra vysoké,  

priehľadný plast
• poličky mrazničky: 3 široké sklenené
• zásuvky mrazničky: 2 s plnou šírkou, priehľadný plast
• umiestnenie závesov dvierok: vľavo aj vpravo
• farba/dizajn: šedá a antikorové dvierka s ochranou  

proti odtlačkom prstov

Rozmery V x Š x H (mm)
1 770 x 912 x 738

Technické údaje

Cena: 1448 €

TWINTECH® SHOPPING

42

ELX_FS_AIO_2016_SK_v9.indd   42 12.10.16   15:50



Chladnička

ERF4114AFW

• energetická trieda A++: skvelé výsledky  
pri nižších prevádzkových nákladoch

• inteligentný systém FreeStore® na perfektne 
rovnomerné chladenie v celej chladničke

• dobrá viditeľnosť v každom kúte chladničky 
vďaka modernému osvetleniu LED

• polička na fľaše ponúka úsporné 
priestorové riešenie pre päť fliaš

• kapacita chladničky: 395 l 
• veľmi tichá: len 39 dB
• automatické odmrazovanie chladničky
• funkcia Dovolenka na minimalizáciu 

spotreby a ochranu proti pachom  
a plesniam počas dovolenky

• funkcia Nákup rýchlo zabezpečí 
požadovanú teplotu v chladničke

• elektronické ovládanie teploty  
s displejom LCD

• zvuková a svetelná signalizácia  
pri dlhšie otvorených dvierkach

• poličky chladničky: 4 s plnou šírkou, 
sklenené s lištou

• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíčok
• osvetlenie chladničky: vnútorné LED  

na strope
• umiestnenie závesov dvierok: vpravo, 

zameniteľné doľava
• nožičky: vpredu nastaviteľné nožičky | 

vzadu pevné valčeky
• ventilátor na cirkuláciu vzduchu 

zabezpečuje rovnomernú teplotu
• farba/dizajn: biela

Vlastnosti

Rozmery V x Š x H (mm)
1 854 x 595 x 668

Technické údaje

Cena: 688 €

Chladnička

ERF4162AOW

Vlastnosti

• energetická trieda A++: skvelé výsledky  
pri nižších prevádzkových nákladoch

• mäso a ryby uchová čerstvé dvakrát dlhšie
• filter TasteGuard® odstraňuje nežiaduce 

arómy a nepríjemné pachy
• technológia MultiFlow – potraviny zostávajú 

čerstvé a plné chuti bez ohľadu  
na umiestnenie

• dobrá viditeľnosť v každom kúte chladničky 
vďaka modernému osvetleniu LED

• kapacita chladničky: 381 l 
• veľmi tichá: len 40 dB
• automatické odmrazovanie chladničky
• funkcia Dovolenka na minimalizáciu 

spotreby a ochranu proti pachom  
a plesniam počas dovolenky

• externé elektronické ovládanie teploty  
s displejom LCD na dvierkach

• zvuková a svetelná signalizácia pri dlhšie 
otvorených dvierkach

• poličky chladničky: 3 s plnou šírkou, 
sklenené s lištou

• špeciálna polica na chladenie fliaš
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíčok
• osvetlenie chladničky: vnútorné LED  

na strope
• umiestnenie závesov dvierok: vpravo, 

zameniteľné doľava
• nožičky: vpredu nastaviteľné nožičky | 

vzadu pevné valčeky
• dynamické chladenie zabezpečuje 

optimálne uskladnenie potravín v celej 
chladničke

• farba/dizajn: biela

Rozmery V x Š x H (mm)
1 859 x 595 x 668

Technické údaje

Cena: 677 €

SHOPPING

Chladnička

ERF3307AOX

• SpacePlus®: najväčší vnútorný priestor  
pri štandardných vonkajších rozmeroch

• funkcia Nákup rýchlo prispôsobí optimálnu 
teplotu chladenia

• polička na fľaše ponúka úsporné 
priestorové riešenie pre päť fliaš

• zásuvka s plnou šírkou, do ktorej vojde  
aj tá najväčšia zelenina

• dobrá viditeľnosť v každom kúte chladničky 
vďaka modernému osvetleniu LED

• kapacita chladničky: 314 l 
• veľmi tichá: len 39 dB
• automatické odmrazovanie chladničky
• funkcia Nákup rýchlo zabezpečí 

požadovanú teplotu v chladničke
• elektronické ovládanie teploty  

s displejom LCD
• poličky chladničky: 4 s plnou šírkou, 

sklenené s lištou
• špeciálna polica na chladenie fliaš
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíčok
• umiestnenie závesov dvierok: vpravo, 

zameniteľné doľava
• nožičky: vpredu nastaviteľné nožičky | 

vzadu pevné valčeky
• farba/dizajn: strieborná a antikorové dvierka 

s ochranou proti odtlačkom prstov

Vlastnosti

Rozmery V x Š x H (mm)
1 544 x 595 x 668

Technické údaje

Cena: 470 €
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Chladenie Monoklimatické chladničky/Chladničky s mraziacim boxom

Chladnička

ERF3307AOW

• SpacePlus®: najväčší vnútorný priestor  
pri štandardných vonkajších rozmeroch

• funkcia Nákup rýchlo prispôsobí  
optimálnu teplotu chladenia

• polička na fľaše ponúka úsporné 
priestorové riešenie pre päť fliaš

• zásuvka s plnou šírkou, do ktorej vojde  
aj tá najväčšia zelenina

• dobrá viditeľnosť v každom kúte chladničky 
vďaka modernému osvetleniu LED

• kapacita chladničky: 314 l 
• veľmi tichá: len 39 dB
• automatické odmrazovanie chladničky
• funkcia Nákup rýchlo zabezpečí 

požadovanú teplotu v chladničke
• elektronické ovládanie teploty  

s displejom LCD
• poličky chladničky: 4 s plnou šírkou, 

sklenené s lištou
• špeciálna polica na chladenie fliaš
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíčok
• farba/dizajn: biela
• umiestnenie závesov dvierok: vpravo, 

zameniteľné doľava
• nožičky: vpredu nastaviteľné nožičky | 

vzadu pevné valčeky
• farba/dizajn: biela

Vlastnosti

Rozmery V x Š x H (mm)
1 544 x 595 x 668

Technické údaje

Cena: 442 €

Chladnička

ERF2504AOW

Vlastnosti

• SpacePlus®: najväčší vnútorný priestor  
pri štandardných vonkajších rozmeroch

• zásuvka s plnou šírkou, do ktorej vojde  
aj tá najväčšia zelenina

• kapacita chladničky: 240 l 
• veľmi tichá: len 38 dB
• automatické odmrazovanie chladničky
• mechanické ovládanie teploty
• poličky chladničky: 4 s plnou šírkou, 

sklenené s obrubou vpredu a vzadu
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíčok
• osvetlenie chladničky: 1 interná žiarovka
• umiestnenie závesov dvierok: vpravo, 

zameniteľné doľava
• nožičky: nastaviteľné
• farba/dizajn: biela

Rozmery V x Š x H (mm)
1 250 x 550 x 612

Technické údaje

Cena: 337 €

Chladnička

ERF2004AOW

• SpacePlus®: najväčší vnútorný priestor  
pri štandardných vonkajších rozmeroch

• zásuvka s plnou šírkou, do ktorej vojde  
aj tá najväčšia zelenina

• kapacita chladničky: 196 l 
• veľmi tichá: len 38 dB
• automatické odmrazovanie chladničky
• mechanické ovládanie teploty
• poličky chladničky: 3 s plnou šírkou, 

sklenené s obrubou vpredu a vzadu
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíčok
• osvetlenie chladničky: 1 interná žiarovka
• umiestnenie závesov dvierok: vpravo, 

zameniteľné doľava
• nožičky: nastaviteľné | predné
• farba/dizajn: biela

Vlastnosti

Rozmery V x Š x H (mm)
1 050 x 550 x 612

Technické údaje

Cena: 329  €
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Chladnička s mraziacim boxom

ERT1501FOW3

Vlastnosti

• SpacePlus®: najväčší vnútorný priestor  
pri štandardných vonkajších rozmeroch

• 4-hviezdičkový mraziaci priestor  
na dokonale zmrazené čerstvé jedlo

• zásuvka s plnou šírkou, do ktorej vojde  
aj tá najväčšia zelenina

• kapacita chladničky: 118 l 
• čistá kapacita mraziaceho boxu: 18 l 
• typ mraziaceho boxu – počet hviezdičiek: ****
• veľmi tichá: len 38 dB
• automatické odmrazovanie chladničky
• mechanické ovládanie teploty
• poličky chladničky: 1 s plnou šírkou, 

sklenené s lištou
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíčok
• osvetlenie chladničky: 1 interná žiarovka
• umiestnenie závesov dvierok: vpravo, 

zameniteľné doľava
• nožičky: nastaviteľné | predné
• farba/dizajn: biela

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 550 x 612

Technické údaje

Cena: 308 €

Chladnička s mraziacim boxom

ERF2404FOW

Vlastnosti

• SpacePlus®: najväčší vnútorný priestor  
pri štandardných vonkajších rozmeroch

• 4-hviezdičkový mraziaci priestor na 
dokonale zmrazené čerstvé jedlo

• zásuvka s plnou šírkou, do ktorej vojde  
aj tá najväčšia zelenina

• kapacita chladničky: 214 l 
• čistá kapacita mraziaceho boxu: 18 l 
• typ mraziaceho boxu – počet hviezdičiek: ****
• veľmi tichá: len 40 dB
• automatické odmrazovanie chladničky
• mechanické ovládanie teploty
• poličky chladničky: 3 s plnou šírkou, 

sklenené s lištou
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíčok
• osvetlenie chladničky: 1 interná žiarovka
• umiestnenie závesov dvierok: vpravo, 

zameniteľné doľava
• nožičky: nastaviteľné | predné
• farba/dizajn: biela

Rozmery V x Š x H (mm)
1 250 x 550 x 612

Technické údaje

Cena: 337 €

Chladnička

ERT1601AOW3

Vlastnosti

• SpacePlus®: najväčší vnútorný priestor pri 
štandardných vonkajších rozmeroch

• zásuvka s plnou šírkou, do ktorej vojde aj tá 
najväčšia zelenina

• kapacita chladničky: 153 l 
• veľmi tichá: len 38 dB
• automatické odmrazovanie chladničky
• mechanické ovládanie teploty
• poličky chladničky: 2 s plnou šírkou, 

sklenené s lištou
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíčok
• osvetlenie chladničky: 1 interná žiarovka
• umiestnenie závesov dvierok: vpravo, 

zameniteľné doľava
• nožičky: nastaviteľné | predné
• farba/dizajn: biela

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 550 x 612

Technické údaje

Cena: 275 €
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Chladnička s mraziacim boxom

ERT1502FOW3

Vlastnosti

• energetická trieda A++ znamená vynikajúcu 
účinnosť a nízke prevádzkové náklady

• SpacePlus®: najväčší vnútorný priestor  
pri štandardných vonkajších rozmeroch

• skvelé miesto na dlhodobé zmrazovanie 
potravín

• dosť miesta aj pre dlhé šalátové uhorky
• čistá kapacita chladničky: 118 l 
• čistá kapacita mraziaceho boxu: 18 l 
• typ mraziaceho boxu – počet hviezdičiek: ****
• veľmi tichá: len 38 dB
• automatické odmrazovanie chladničky
• mechanické ovládanie teploty
• poličky chladničky: 1 s plnou šírkou, 

sklenené s lištou
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíčok
• osvetlenie chladničky: 1 interná žiarovka
• umiestnenie závesov dvierok: vpravo, 

zameniteľné doľava
• nožičky: nastaviteľné | predné
• farba/dizajn: biela

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 550 x 612

Technické údaje

Cena: 291 €

Chladenie Chladničky s mraziacim boxom/Zásuvkové mrazničky

Chladnička s mraziacim boxom

ERF1904FOW

Vlastnosti

• SpacePlus®: najväčší vnútorný priestor  
pri štandardných vonkajších rozmeroch

• 4-hviezdičkový mraziaci priestor  
na dokonale zmrazené čerstvé jedlo

• zásuvka s plnou šírkou, do ktorej vojde  
aj tá najväčšia zelenina

• kapacita chladničky: 166 l 
• čistá kapacita mraziaceho boxu: 18 l 
• typ mraziaceho boxu – počet hviezdičiek: ****
• veľmi tichá: len 40 dB
• automatické odmrazovanie chladničky
• mechanické ovládanie teploty
• poličky chladničky: 2 s plnou šírkou, 

sklenené s obrubou vpredu a vzadu
• zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíčok
• osvetlenie chladničky: 1 interná žiarovka
• umiestnenie závesov dvierok: vpravo, 

zameniteľné doľava
• nožičky: nastaviteľné | predné
• farba/dizajn: biela

Rozmery V x Š x H (mm)
1 050 x 550 x 612

Technické údaje

Cena: 308 €
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Zásuvková mraznička

EUF2047AOW

Vlastnosti

• s beznámrazovým systémom FrostFree  
už nie je potrebné odmrazovať

• funkcia Rýchle zmrazenie zachová vzhľad 
a vôňu potravín a tiež chráni obsah 
vitamínov

• prehľadné zásuvky SpacePlus®

• objem mrazničky: 177 l 
• elektronické ovládanie s ukazovateľmi LED
• mraznička FrostFree s automatickým 

odmrazovaním
• poličky mrazničky: 4 s plnou šírkou,  

1 s polovičnou hĺbkou, priehľadný plast
• počet priehradiek so sklopnými dvierkami: 

1, priehľadný plast
• funkcia Rýchle zmrazenie
• vizuálna a akustická signalizácia  

zvýšenia teploty
• vizuálna a akustická signalizácia  

otvorených dvierok
• veľmi tichá: len 42 dB
• umiestnenie závesov dvierok: vpravo, 

zameniteľné doľava
• nožičky: nastaviteľné | vzadu pevné valčeky
• farba/dizajn: biela

Rozmery V x Š x H (mm)
1 544 x 595 x 668

Technické údaje

Cena: 578 €

Zásuvková mraznička

EUF1900AOW

Vlastnosti

• SpacePlus®: najväčší vnútorný priestor  
pri štandardných vonkajších rozmeroch

• funkcia Rýchle zmrazenie zachová vzhľad 
a vôňu potravín a tiež chráni obsah 
vitamínov

• objem mrazničky: 168 l 
• elektronické ovládanie
• manuálne odmrazovanie mrazničky
• poličky mrazničky: 4 s plnou šírkou,  

1 s polovičnou hĺbkou, priehľadný plast
• zmrazovacia priehradka
• funkcia Rýchle zmrazenie
• vizuálna a akustická signalizácia  

zvýšenia teploty
• veľmi tichá: len 40 dB
• umiestnenie závesov dvierok: vpravo, 

zameniteľné doľava
• nožičky: nastaviteľné predné
• odtokový systém na odmrazovanie
• farba/dizajn: biela

Rozmery V x Š x H (mm)
1 250 x 545 x 639

Technické údaje

Cena: 420 €

Zásuvková mraznička

EUT1040AOW

Vlastnosti

• s beznámrazovým systémom FrostFree  
už nie je potrebné odmrazovať

• alarm vás upozorní na zvýšenie teploty
• funkcia Rýchle zmrazenie zachová vzhľad 

a vôňu potravín a tiež chráni obsah 
vitamínov

• elektronický displej monitoruje vnútornú 
teplotu

• objem mrazničky: 80 l 
• elektronické ovládanie
• mraznička FrostFree s automatickým 

odmrazovaním
• poličky mrazničky: 3 s plnou šírkou,  

1 s polovičnou hĺbkou, priehľadný plast
• funkcia Rýchle zmrazenie
• vizuálna a akustická signalizácia  

zvýšenia teploty
• veľmi tichá: len 42 dB
• umiestnenie závesov dvierok: vpravo, 

zameniteľné doľava
• nožičky: nastaviteľné predné
• farba/dizajn: biela

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 595 x 635

Technické údaje

Cena: 405 €
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Chladenie Zásuvkové mrazničky/Truhlicové mrazničky

Zásuvková mraznička

EUT1106AW2

Vlastnosti

• SpacePlus®: najväčší vnútorný priestor 
• pri štandardných vonkajších rozmeroch
• vo vnútri mraziacej zásuvky SpacePlus® 

uvidíte všetko
• objem mrazničky: 91 l 
• mechanické ovládanie teploty
• odmrazovanie mrazničky: manuálne
• odtokový systém na odmrazovanie
• poličky mrazničky: 1 s plnou šírkou, 1 maxi, 

1 s polovičnou hĺbkou, priehľadný plast
• svetelný výstražný signál pri zvýšení teploty
• hlučnosť: len 40 dB
• umiestnenie závesov dvierok: vpravo, 

zameniteľné doľava
• nožičky: nastaviteľné
• farba/dizajn: biela

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 550 x 612

Technické údaje

Cena: 299 €

48

ELX_FS_AIO_2016_SK_v9.indd   48 12.10.16   15:50



Truhlicová mraznička

EC5231AOW

Vlastnosti

• technológia chladenia: statické
• energetická trieda: A+
• výrazná výstražná signalizácia  

pri zvýšení teploty
• kondenzátor nespôsobuje kondenzáciu, 

nehrdzavie a má nižšiu spotrebu energie
• ovládací panel s troma svetelnými 

ukazovateľmi
• objem mrazničky: 495 l 
• spôsob ovládania: kombinácia  

elektrického a mechanického
• vyrovnávací ventil podtlaku v mrazničke 

umožňuje ľahké otváranie
• manuálne odmrazovanie
• odtokový systém na odmrazovanie
• funkcia Rýchle zmrazovanie s automatickým 

návratom k normálnej prevádzke
• vnútorné osvetlenie
• vybavenie: 4 drôtené biele
• nožičky/kolieska: kolieska
• uzamykateľné veko
• ľahké a vyvážené veko
• skrytý kondenzátor znamená väčší  

vnútorný priestor
• skrytý štítový kondenzátor šetrí priestor

Rozmery V x Š x H (mm)
868 x 1 600 x 665

Technické údaje

Cena: 493 €

Truhlicová mraznička

EC3330AOW1

Vlastnosti

• technológia chladenia: statické
• energetická trieda A+++ znamená  

extrémne nízke prevádzkové náklady 
a skvelé výsledky

• systém LowFrost znižuje tvorbu  
námrazy o 80 %

• kondenzátor nespôsobuje kondenzáciu, 
nehrdzavie a má nižšiu spotrebu energie

• podtlakový ventil zjednodušuje opätovné 
otváranie mrazničky

• robustný spotrebič s mimoriadne pevnými 
stenami a oceľovým podstavcom

• objem mrazničky: 327 l 
• ovládací panel s troma svetelnými 

ukazovateľmi
• spôsob ovládania: elektromechanické
• vyrovnávací ventil podtlaku v mrazničke 

umožňuje ľahké otváranie
• odtokový systém na odmrazovanie
• funkcia Rýchle zmrazenie
• vizuálna výstražná signalizácia  

pri zvýšení teploty
• vnútorné osvetlenie
• vybavenie: 4 drôtené biele koše
• nožičky/kolieska: kolieska
• uzamykateľné veko
• ľahké a vyvážené veko
• skrytý kondenzátor znamená väčší  

vnútorný priestor
• skrytý štítový kondenzátor šetrí priestor

Rozmery V x Š x H (mm)
876 x 1 611 x 665

Technické údaje

Cena: 530 €

Truhlicová mraznička

EC2233AOW1

Vlastnosti

• technológia chladenia: statické
• energetická trieda A+++ prináša vynikajúci 

výkon a maximálnu energetickú úspornosť
• systém LowFrost znižuje tvorbu  

námrazy o 80 %
• model SpacePlus® triedy A+++ 

s pozoruhodnou kapacitou minimálne 
zaťažuje životné prostredie

• kondenzátor nespôsobuje kondenzáciu, 
nehrdzavie a má nižšiu spotrebu energie

• objem mrazničky: 223 l 
• spôsob ovládania: mechanické
• vyrovnávací ventil podtlaku v mrazničke 

umožňuje ľahké otváranie
• odtokový systém na odmrazovanie
• vizuálna výstražná signalizácia  

pri zvýšení teploty
• vnútorné osvetlenie
• vybavenie: 2 drôtené biele koše
• nožičky/kolieska: kolieska
• ľahké a vyvážené veko
• skrytý kondenzátor znamená väčší  

vnútorný priestor
• skrytý štítový kondenzátor šetrí priestor

Rozmery V x Š x H (mm)
876 x 1 190 x 665

Technické údaje

Cena: 442 €
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Chladenie Truhlicové mrazničky

Truhlicová mraznička

EC4200AOW1

Vlastnosti

• technológia chladenia: statické
• výnimočná optimalizácia priestoru vďaka 

jedinečnému kondenzátoru
• kondenzátor nespôsobuje kondenzáciu, 

nehrdzavie a má nižšiu spotrebu energie
• objem mrazničky: 400 l 
• spôsob ovládania: mechanické
• vyrovnávací ventil podtlaku v mrazničke 

umožňuje ľahké otváranie
• manuálne odmrazovanie
• odtokový systém na odmrazovanie
• vizuálna výstražná signalizácia  

pri zvýšení teploty
• vnútorné osvetlenie
• vybavenie: 4 drôtené biele koše
• nožičky/kolieska: kolieska
• ľahké a vyvážené veko
• skrytý kondenzátor znamená väčší  

vnútorný priestor
• skrytý štítový kondenzátor šetrí priestor

Rozmery V x Š x H (mm)
868 x 1 336 x 668

Technické údaje

Cena: 420 €

Truhlicová mraznička

EC4201AOW

Vlastnosti

• technológia chladenia: statické
• výnimočná optimalizácia priestoru vďaka 

jedinečnému kondenzátoru
• energetická trieda A+
• mraznička signalizuje zvýšenie teploty
• kondenzátor nespôsobuje kondenzáciu, 

nehrdzavie a má nižšiu spotrebu energie
• objem mrazničky: 400 l 
• ovládací panel s troma svetelnými 

ukazovateľmi
• spôsob ovládania: elektromechanické
• vyrovnávací ventil podtlaku v mrazničke 

umožňuje ľahké otváranie
• manuálne odmrazovanie
• odtokový systém na odmrazovanie
• funkcia Rýchle zmrazenie
• vizuálna výstražná signalizácia  

pri zvýšení teploty
• vnútorné osvetlenie
• vybavenie: 4 drôtené biele koše
• nožičky/kolieska: kolieska
• uzamykateľné veko
• ľahké a vyvážené veko
• skrytý kondenzátor znamená väčší vnútorný 

priestor
• skrytý štítový kondenzátor šetrí priestor

Rozmery V x Š x H (mm)
868 x 1 336 x 668

Technické údaje

Cena: 431 €

Truhlicová mraznička

EC3201AOW

Vlastnosti

• technológia chladenia: statické
• výnimočná optimalizácia priestoru vďaka 

jedinečnému kondenzátoru
• energetická trieda A+
• mraznička signalizuje zvýšenie teploty
• kondenzátor nespôsobuje kondenzáciu, 

nehrdzavie a má nižšiu spotrebu energie
• objem mrazničky: 300 l 
• ovládací panel s troma svetelnými 

ukazovateľmi
• spôsob ovládania: elektromechanické
• vyrovnávací ventil podtlaku v mrazničke 

umožňuje ľahké otváranie
• manuálne odmrazovanie
• odtokový systém na odmrazovanie
• funkcia Rýchle zmrazenie
• vizuálna výstražná signalizácia  

pri zvýšení teploty
• vnútorné osvetlenie
• vybavenie: 3 drôtené biele koše
• nožičky/kolieska: kolieska
• uzamykateľné veko
• ľahké a vyvážené veko
• skrytý kondenzátor znamená väčší  

vnútorný priestor
• skrytý štítový kondenzátor šetrí priestor

Rozmery V x Š x H (mm)
868 x 1 061 x 668

Technické údaje

Cena: 373 €
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Truhlicová mraznička

EC2800AOW2

Vlastnosti

• technológia chladenia: statické
• výnimočná optimalizácia priestoru vďaka 

jedinečnému kondenzátoru
• kondenzátor nespôsobuje kondenzáciu, 

nehrdzavie a má nižšiu spotrebu energie
• podtlakový ventil zjednodušuje opätovné 

otváranie mrazničky
• robustný spotrebič s mimoriadne pevnými 

stenami a oceľovým podstavcom
• objem mrazničky: 260 l 
• spôsob ovládania: mechanické
• vyrovnávací ventil podtlaku v mrazničke 

umožňuje ľahké otváranie
• manuálne odmrazovanie
• odtokový systém na odmrazovanie
• vizuálna výstražná signalizácia  

pri zvýšení teploty
• vnútorné osvetlenie
• vybavenie: 2 drôtené biele koše
• nožičky/kolieska: kolieska
• ľahké a vyvážené veko
• skrytý kondenzátor znamená  

väčší vnútorný priestor
• skrytý štítový kondenzátor šetrí priestor

Rozmery V x Š x H (mm)
868 x 946 x 668

Technické údaje

Cena: 361 €

Truhlicová mraznička

EC2801AOW

Vlastnosti

• technológia chladenia: statické
• výnimočná optimalizácia priestoru vďaka 

jedinečnému kondenzátoru
• energetická trieda A+
• mraznička signalizuje zvýšenie teploty
• kondenzátor nespôsobuje kondenzáciu, 

nehrdzavie a má nižšiu spotrebu energie
• objem mrazničky: 260 l 
• ovládací panel s troma svetelnými 

ukazovateľmi
• spôsob ovládania: elektromechanické
• vyrovnávací ventil podtlaku v mrazničke 

umožňuje ľahké otváranie
• manuálne odmrazovanie
• odtokový systém na 
• vizuálna výstražná signalizácia  

pri zvýšení teploty
• funkcia Rýchle zmrazenie
• vnútorné osvetlenie
• vybavenie: 2 drôtené biele koše
• nožičky/kolieska: kolieska
• uzamykateľné veko
• ľahké a vyvážené veko
• skrytý kondenzátor znamená  

väčší vnútorný priestor
• skrytý štítový kondenzátor šetrí priestor

Rozmery V x Š x H (mm)
868 x 946 x 668

Technické údaje

Cena: 372 €

Truhlicová mraznička

EC2201AOW

Vlastnosti

• technológia chladenia: statické
• výnimočná optimalizácia priestoru vďaka 

jedinečnému kondenzátoru
• energetická trieda A+
• mraznička signalizuje zvýšenie teploty
• kondenzátor nespôsobuje kondenzáciu, 

nehrdzavie a má nižšiu spotrebu energie
• objem mrazničky: 210 l 
• ovládací panel s troma svetelnými 

ukazovateľmi
• spôsob ovládania: elektromechanické
• vyrovnávací ventil podtlaku v mrazničke 

umožňuje ľahké otváranie
• manuálne odmrazovanie
• odtokový systém na odmrazovanie
• funkcia Rýchle zmrazenie
• vizuálna výstražná signalizácia  

pri zvýšení teploty
• vnútorné osvetlenie
• vybavenie: 2 drôtené biele koše
• nožičky/kolieska: kolieska
• uzamykateľné veko
• ľahké a vyvážené veko
• skrytý kondenzátor znamená  

väčší vnútorný priestor
• skrytý štítový kondenzátor šetrí priestor

Rozmery V x Š x H (mm)
868 x 795 x 665

Technické údaje

Cena: 331 €
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Chladenie Truhlicové mrazničky

Truhlicová mraznička

EC2200AOW2

Vlastnosti

• technológia chladenia: statické
• výnimočná optimalizácia priestoru vďaka 

jedinečnému kondenzátoru
• kondenzátor nespôsobuje kondenzáciu, 

nehrdzavie a má nižšiu spotrebu energie
• podtlakový ventil zjednodušuje opätovné 

otváranie mrazničky
• robustný spotrebič s mimoriadne pevnými 

stenami a oceľovým podstavcom
• objem mrazničky: 210 l 
• spôsob ovládania: mechanické
• vyrovnávací ventil podtlaku v mrazničke 

umožňuje ľahké otváranie
• manuálne odmrazovanie
• odtokový systém na odmrazovanie
• vizuálna výstražná signalizácia  

pri zvýšení teploty
• vnútorné osvetlenie
• vybavenie: 2 drôtené biele koše
• nožičky/kolieska: kolieska
• ľahké a vyvážené veko
• skrytý kondenzátor znamená väčší  

vnútorný priestor
• skrytý štítový kondenzátor šetrí priestor

Rozmery V x Š x H (mm)
868 x 795 x 665

Technické údaje

Cena: 326 €
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Umývanie
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Vysvetlenie používaných symbolov nájdete na vnútornej strane zadnej časti obálky.

Umývačky

Umývačky, 60 cm   60 – 64

Umývačky, 45 cm 65 – 66

Kompaktné umývačky 67

Vyberte si jednu z našich 
flexibilných umývačiek, vložte 
dnu riad a už len oddychujte.

Umývanie

55
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Umývanie

Hotová
za polovičný čas

Funkcia TimeManager vám
umožní inteligentne 
prispôsobiť program vašim 
požiadavkám. Umývací 
cyklus môžete skrátiť 
dokonca až o 50 %, a to 
pri porovnateľnej účinnosti 
umývania.

  

Výnimočná starostlivosť
o sklo

Dajte zbohom ručnému
umývaniu citlivých pohárov.
Naše šikovné mäkké príchytky
SoftGrip na vínové poháre
pridržiavajú chúlostivé poháre
jemne, ale pevne na svojom
mieste počas celého cyklu.
Mäkké hroty SoftSpikes® zase
zabezpečujú stabilnú polohu
pohárov a prispievajú 
k vynikajúcej starostlivosti  
o sklo. Perfektne sa dopĺňajú
s mäkkými príchytkami
SoftGrip.

Nová dizajnová línia

Elegantný, štýlový a moderný
dizajn umožňuje dokonalú
integráciu vo vašej kuchyni.
Len umývačky RealLife® novej
dizajnovej línie DesignLine
perfektne zapadnú do
akéhokoľvek prostredia
a navodia v ňom príjemnú
harmóniu.

Umývačky
Čo je nové?
Umývačky RealLife® od Electrolux si poradia
s akýmkoľvek riadom a spoľahlivo po vás upracú.
Predstavujeme vám špičkové vybavenie a vyspelé
funkcie v rade umývačiek Inspiration.
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Program AutoFlex
prispôsobí
nastavenia
aktuálnemu riadu
Náš šikovný program
AutoFlex využíva senzory,
prostredníctvom ktorých
zisťuje stupeň znečistenia
riadu, a na základe
výsledkov zvolí najlepší
cyklus, aby sa všetko umylo 
dôkladne a efektívne. 
Výsledkom je vysoký výkon 
a úsporné umývanie pri 
minimálnej spotrebe 
energie, vody a času.

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

FlexiWash

Program FlexiWash umyje
dôkladne a precízne každý
typ riadu. Stačí vložiť poháre
do horného koša a hrnce
a panvice do dolného.

  

Viac priestoru a flexibility
Umývačka s kapacitou
15 súprav riadu je vybavená
veľkým odnímateľným
podnosom na príbor
a umožňuje flexibilné vkladanie
príboru, dlhých kuchynských
nástrojov a šálok na espresso.
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oblasť pôsobenia pri satelitnom
sprchovacom ramene

verzus

oblasť pôsobenia pri štandardnom
sprchovacom ramene

Čo treba vedieť
Ako vám inovácie v rade spotrebičov 
Inspiration pomôžu vo vašej kuchyni.

Umývanie

Umývačky
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Žiadna náplň  
nie je nezvládnuteľná
Naše satelitné sprchovacie
rameno sa postará o to, aby bol
riad perfektne umytý v každom
rohu umývačky bez toho, aby
ste ho museli vopred oplachovať
alebo opakovane umývať.  
Bez problémov zvládne aj 
pekáč po nedeľnom obede.

Vedeli ste, že... ?
Na rozdiel od všeobecnej mienky sa  
pri umývaní riadu v umývačke spotrebuje 
menej vody a energie ako pri ručnom
umývaní.

10 litrov alebo 103 litrov 0,82 kWh alebo 2,5 kWh 

  umývanie v umývačke
  ručné umývanie

Štúdia Univerzity Bonn, Nemecko, Taliansko, Švédsko, Veľká 
Británia, 2008 + európsky výskum založený na pozorovaní

spotreba vody spotreba energie

Viac priestoru a flexibility
Vďaka novému podnosu na
príbor v hornej časti umývačky
sme uvoľnili priestor v dolnom
koši, kde sa väčšinou nachádza
príborový košík. Naše nové
umývačky RealLife® tak dokážu
umyť naraz až 15 súprav riadu.
Podnos na príbor je odnímateľný
a umožňuje flexibilné vkladanie
príboru, dlhých kuchynských
nástrojov a šálok na espresso.
Navyše je vybavený držiakom na
nože, aby boli vaše ostré nože
spoľahlivo prichytené počas
celého cyklu. Modely 
RealLife®  ponúkajú viac 
priestoru v porovnaní
s umývačkami s rovnakou
štandardnou výškou.

štandardný
interiér

interiér 
RealLife®

Efektívne pokrytie
5 sprchovacích rovín a satelitné
sprchovacie rameno 
zabezpečujú najdôkladnejšie
umytie akéhokoľvek riadu. Voda 
strieka všetkými smermi,
aby sa dostala do každého
kúta aj pri preplnenej umývačke. 5 sprchovacích 

rovín

98 %
náplní umývačky vyzerá asi takto

V RealLife®  
ide všetko, ako má
Umývačky RealLife® sú
vyrobené tak, aby vám poskytli
najvyššiu účinnosť umývania
každý deň, ale aj v náročných
podmienkach.*

štandardná náplň

náplň RealLife®

* Nezávislá nemecká skúšobňa LGA svojím certifikátom potvrdila, že modely radu 
 RealLife® sú optimalizované v záujme lepšieho vkladania a účinnejšieho 
 umývania pri bežných podmienkach v domácnosti.

Všetci vieme...
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Umývanie Umývačky 60 cm

Výhody/Funkcie

V RealLife ide všetko, ako má
Umývačka RealLife je zárukou komfortného 
používania a najvyššej účinnosti umývania aj 
v náročných podmienkach. 

Dokonalá integrácia
Vďaka sofistikovanému dizajnu dvierok 
s diskrétnym ovládaním spotrebič dokonale 
zapadne do modernej domácnosti.

Ukazovateľ stavu cyklu
Inteligentný svetelný ukazovateľ na podlahe 
nenápadne informuje o tom, či cyklus ešte stále 
prebieha, alebo už skončil. Na podlahe zobrazuje 
červenú alebo zelenú bodku.

Výnimočná starostlivosť
Príchytky SoftGrip prinášajú ochranu pre 
chúlostivé vínové poháre. Počas celého cyklu ich 
jemne a zároveň pevne pridržiavajú na svojom 
mieste.

Umyte naraz viac riadu
Viac zábavy nemusí hneď znamenať viac 
umývania. Táto umývačka s kapacitou XXL 
pojme až 15 súprav riadu, takže dokáže umyť 
nevídané množstvo špinavého riadu naraz.

• zásuvka na príbor
• energetická trieda (2010/30/EC): A++
• antikorová úprava dvierok a panela, 

strieborné boky
• kapacita: 15 súprav riadu
• hlučnosť: iba 44 dB(A)
• spotreba vody a energie: 11 l, 0,961 kWh
• šetrný program na sklo
• 7 programov, 5 teplôt
• umývacie programy: AutoFlex 45 – 70 °C | 

Eco 50 °C | FlexiWash | Sklo 45 °C | 
Intenzívny 70 °C | Rýchly Plus 60 °C | 
Opláchnutie

• satelitné sprchovacie rameno FlexiSpray
• sušenie zvyškovým teplom
• panel s textom a symbolmi
• panel s 3-miestnym displejom
• funkcia automatického vypnutia
• termoefektívny systém
• funkcia Posunutý štart 1 – 24 h ukazovateľ 

zvyškového času
• Sensorcontrol
• vodný senzor zisťuje úroveň znečistenia 

riadu a prispôsobuje spotrebu vody
• indikátor doplnenia soli
• invertorový motor, 10 rokov záruka

Cena: 703 €

Umývačky

ESF8585ROX

Technické údaje

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 596 x 610

15

INVERTER

60
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Umývačky

ESF5545LOX

Technické údaje

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 600 x 625

Vlastnosti

• funkcia TimeManager umožňuje skrátenie 
programov

• 30-minutový Rýchly program na rýchle 
umytie riadu

• dômyselná technológia AirDry využíva 
prirodzené prúdenie vzduchu

• mäkké gumené hroty SoftSpikes 
zabezpečujú stabilitu pohárov a šálok

• program AutoFlex zabezpečuje optimálnu 
spotrebu vody a energie

• nastaviteľné koše a držiaky  
poskytujú flexibilitu

• energetická trieda (2010/30/EC): A+++
• plne antikorová úprava: panel, dvierka,  

lišty, boky
• kapacita: 13 súprav riadu
• hlučnosť: iba 44 dB(A)
• spotreba vody a energie: 9,9 l, 0,832 kWh
• šetrný program na sklo
• 6 programov, 4 teploty
• umývacie programy: AutoFlex 45 – 70 °C | 

Eco 50 °C | Sklo 45 °C | Intenzívny 70 °C | 
Rýchly Plus 60 °C | Opláchnutie

• sušenie technológiou AirDry
• symbolový ovládací panel
• panel s 3-miestnym displejom
• funkcia automatického vypnutia
• termoefektívny systém
• funkcia Posunutý štart 1 – 24 h 
• ukazovateľ zvyškového času
• Sensorcontrol
• vodný senzor zisťuje úroveň znečistenia 

riadu a prispôsobuje spotrebu vody
• indikátor doplnenia soli

Cena: 519 €

13

Umývačky

ESF5555LOW

Technické údaje

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 600 x 625

Vlastnosti

• funkcia TimeManager umožňuje skrátenie 
programov

• 30-minutový Rýchly program na rýchle 
umytie riadu

• dômyselná technológia AirDry využíva 
prirodzené prúdenie vzduchu

• mäkké gumené hroty SoftSpikes 
zabezpečujú stabilitu pohárov a šálok

• program AutoFlex zabezpečuje optimálnu 
spotrebu vody a energie

• nastaviteľné koše a držiaky poskytujú 
flexibilitu

• energetická trieda (2010/30/EC): A+++
• kapacita: 13 súprav riadu
• hlučnosť: iba 42 dB(A)
• spotreba vody a energie: 9,9 l, 0,832 kWh
• šetrný program na sklo
• 6 programov, 4 teploty
• umývacie programy: AutoFlex 45 – 70 °C | 

Eco 50 °C | Sklo 45 °C | Intenzívny 70 °C | 
Rýchly Plus 60 °C | Opláchnutie

• sušenie technológiou AirDry
• symbolový ovládací panel
• panel s 3-miestnym displejom
• funkcia automatického vypnutia
• termoefektívny systém
• funkcia Posunutý štart 1 – 24 h
• ukazovateľ zvyškového času
• Sensorcontrol
• vodný senzor zisťuje úroveň znečistenia 

riadu a prispôsobuje spotrebu vody
• indikátor doplnenia soli
• ukazovatele funkcií: zvukový signál | 

Posunutý štart 1 – 24 h | fáza sušenia |  
zvolený program | leštidlo | soľ | 
TimeManager | fáza umývania | XtraDry

• horný kôš s funkciou FlexiLift

Cena: 519 €

1313

Umývačky

ESF5555LOX

Technické údaje

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 600 x 625

Vlastnosti

• funkcia TimeManager umožňuje skrátenie 
programov

• 30-minutový Rýchly program na rýchle 
umytie riadu

• dômyselná technológia AirDry využíva 
prirodzené prúdenie vzduchu

• mäkké gumené hroty SoftSpikes 
zabezpečujú stabilitu pohárov a šálok

• program AutoFlex zabezpečuje optimálnu 
spotrebu vody a energie

• nastaviteľné koše a držiaky poskytujú 
flexibilitu

• plne antikorová úprava: panel, dvierka, lišty, 
boky

• energetická trieda (2010/30/EC): A+++
• kapacita: 13 súprav riadu
• hlučnosť: iba 42 dB(A)
• spotreba vody a energie: 9,9 l, 0,832 kWh
• šetrný program na sklo
• 6 programov, 4 teploty
• umývacie programy: AutoFlex 45 – 70 °C | 

Eco 50 °C | Sklo 45 °C | Intenzívny 70 °C | 
Rýchly Plus 60 °C | Opláchnutie

• sušenie technológiou AirDry
• symbolový ovládací panel
• panel s 3-miestnym displejom
• funkcia automatického vypnutia
• termoefektívny systém
• funkcia Posunutý štart 1 – 24 h
• ukazovateľ zvyškového času
• Sensorcontrol
• vodný senzor zisťuje úroveň znečistenia 

riadu a prispôsobuje spotrebu vody
• indikátor doplnenia soli
• ukazovatele funkcií: zvukový signál | 

Posunutý štart 1 – 24 h | fáza sušenia | 
zvolený program | leštidlo | soľ | 
TimeManager | fáza umývania | XtraDry

• horný kôš s funkciou FlexiLift

Cena: 539 €

61
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Umývanie Umývačky 60 cm

Umývačky

ESF5511LOX

Technické údaje

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 600 x 625

Vlastnosti

• nastaviteľné koše a držiaky poskytujú 
flexibilitu

• funkcia úspory energie prináša rýchlejší 
a energeticky úspornejší program

• program AutoFlex zabezpečuje optimálnu 
spotrebu vody a energie

• funkcia AutoOff — po krátkej chvíli 
v pohotovostnom režime sa spotrebič úplne 
vypne

• 30-minutový Rýchly program na rýchle 
umytie riadu

• energetická trieda (2010/30/EC): A+
• plne antikorová úprava: panel, dvierka,  

lišty, boky
• kapacita: 13 súprav riadu
• hlučnosť: iba 47 dB(A)
• spotreba vody a energie: 11 l, 1,05 kWh
• 6 programov, 4 teploty
• umývacie programy: AutoFlex 45 – 70 °C | 

Eco 50 °C | Intenzívny 70 °C | Hodinový 50 °C | 
Rýchly Plus 60 °C | Opláchnutie

• sušenie zvyškovým teplom
• symbolový ovládací panel
• panel s 3-miestnym displejom
• funkcia automatického vypnutia
• termoefektívny systém
• funkcia Posunutý štart 1 – 24 h
• ukazovateľ zvyškového času
• Sensorcontrol
• vodný senzor zisťuje úroveň znečistenia 

riadu a prispôsobuje spotrebu vody
• indikátor doplnenia soli
• ukazovatele funkcií: zvukový signál | 

Posunutý štart 1 – 24 h | fáza sušenia | 
HygienePlus | zvolený program | leštidlo | 
soľ | fáza umývania | XtraDry

Cena: 463 €

13

Umývačky

ESF5545LOW

Technické údaje

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 600 x 625

Vlastnosti

• funkcia TimeManager umožňuje skrátenie 
programov

• 30-minutový Rýchly program na rýchle 
umytie riadu

• dômyselná technológia AirDry využíva 
prirodzené prúdenie vzduchu

• mäkké gumené hroty SoftSpikes 
zabezpečujú stabilitu pohárov a šálok

• program AutoFlex zabezpečuje optimálnu 
spotrebu vody a energie

• nastaviteľné koše a držiaky poskytujú 
flexibilitu

• energetická trieda (2010/30/EC): A+++
• kapacita: 13 súprav riadu
• hlučnosť: iba 44 dB(A)
• spotreba vody a energie: 9,9 l, 0,832 kWh
• šetrný program na sklo
• 6 programov, 4 teploty
• umývacie programy: AutoFlex 45 – 70 °C | 

Eco 50 °C | Sklo 45 °C | Intenzívny 70 °C | 
Rýchly Plus 60 °C | Opláchnutie

• sušenie technológiou AirDry
• symbolový ovládací panel
• panel s 3-miestnym displejom
• funkcia automatického vypnutia
• termoefektívny systém
• funkcia Posunutý štart 1 – 24 h
• ukazovateľ zvyškového času
• Sensorcontrol
• vodný senzor zisťuje úroveň znečistenia 

riadu a prispôsobuje spotrebu vody
• indikátor doplnenia soli
• ukazovatele funkcií: zvukový signál | 

Posunutý štart 1 – 24 h | fáza sušenia |  
zvolený program | leštidlo | soľ | 
TimeManager | fáza umývania | XtraDry

• horný kôš s funkciou FlexiLift

Cena: 483 €
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Umývačky

ESF5541LOX

Technické údaje

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 600 x 625

Vlastnosti

• funkcia TimeManager umožňuje skrátenie 
programov

• nastaviteľné koše a držiaky poskytujú 
flexibilitu

• mäkké gumené hroty SoftSpikes 
zabezpečujú stabilitu pohárov a šálok

• program AutoFlex zabezpečuje optimálnu 
spotrebu vody a energie

• funkcia AutoOff — po krátkej chvíli 
v pohotovostnom režime sa spotrebič úplne 
vypne

• energetická trieda (2010/30/EC): A++
• plne antikorová úprava: panel, dvierka, lišty, boky
• kapacita: 13 súprav riadu
• hlučnosť: iba 44 dB(A)
• spotreba vody a energie: 9,9 l, 0,932 kWh
• 6 programov, 4 teploty
• umývacie programy: AutoFlex 45 – 70 °C | 

Eco 50 °C | Intenzívny 70 °C | Hodinový 50 °C | 
Rýchly Plus 60 °C | Opláchnutie

• sušenie zvyškovým teplom
• symbolový ovládací panel
• panel s 3-miestnym displejom
• funkcia automatického vypnutia
• termoefektívny systém
• funkcia Posunutý štart 1 – 24 h
• ukazovateľ zvyškového času
• Sensorcontrol
• vodný senzor zisťuje úroveň znečistenia riadu 

a prispôsobuje spotrebu vody
• indikátor doplnenia soli
• ukazovatele funkcií: zvukový signál |  

Posunutý štart 1 – 24 h | fáza sušenia | 
zvolený program | leštidlo | soľ | TimeManager | 
fáza umývania | XtraDry

Cena:  483 €

13

INVERTER
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Umývačky

ESF5541LOW

Technické údaje

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 600 x 625

Vlastnosti

Cena: 446 €

13

INVERTER

• funkcia TimeManager umožňuje skrátenie 
programov

• nastaviteľné koše a držiaky poskytujú 
flexibilitu

• mäkké gumené hroty SoftSpikes 
zabezpečujú stabilitu pohárov a šálok

• program AutoFlex zabezpečuje optimálnu 
spotrebu vody a energie

• funkcia AutoOff — po krátkej chvíli v pohoto-
vostnom režime sa spotrebič úplne vypne

• energetická trieda (2010/30/EC): A++
• kapacita: 13 súprav riadu
• hlučnosť: iba 44 dB(A)
• spotreba vody a energie: 9,9 l, 0,932 kWh
• 6 programov, 4 teploty
• umývacie programy: AutoFlex 45 – 70 °C | 

Eco 50 °C | Intenzívny 70 °C | Hodinový 50 °C | 
Rýchly Plus 60 °C | Opláchnutie

• sušenie zvyškovým teplom
• symbolový ovládací panel
• panel s 3-miestnym displejom
• funkcia automatického vypnutia
• termoefektívny systém
• funkcia Posunutý štart 1 – 24 h
• ukazovateľ zvyškového času
• Sensorcontrol
• vodný senzor zisťuje úroveň znečistenia 

riadu a prispôsobuje spotrebu vody
• indikátor doplnenia soli
• ukazovatele funkcií: zvukový signál | 

Posunutý štart 1 – 24 h | fáza sušenia | zvolený 
program | leštidlo | soľ | TimeManager | fáza 
umývania | XtraDry

• horný kôš s funkciou FlexiLift
• horný kôš s 2 mäkkými hrotmi SoftSpikes | 

sklopné poličky na šálky | plastový držiak

Umývačky

ESF5531LOX

Vlastnosti

• funkcia TimeManager umožňuje skrátenie 
programov

• nastaviteľné koše a držiaky poskytujú 
flexibilitu

• mäkké gumené hroty SoftSpikes 
zabezpečujú stabilitu pohárov a šálok

• program AutoFlex zabezpečuje optimálnu 
spotrebu vody a energie

• funkcia AutoOff — po krátkej chvíli 
v pohotovostnom režime sa spotrebič úplne 
vypne

• funkcia Posunutý štart flexibilne načasuje 
spustenie programu v rozmedzí až 24 hodín

• energetická trieda (2010/30/EC): A++
• voľne stojaci spotrebič
• plne antikorová úprava: panel,  

dvierka, lišty, boky
• kapacita: 13 súprav riadu
• hlučnosť: iba 47 dB(A)
• spotreba vody a energie: 9,9 l, 0,932 kWh
• 6 programov, 4 teploty
• umývacie programy: AutoFlex 45 – 70 °C | Eco 

50 °C | Intenzívny 70 °C | Hodinový 50 °C | 
Rýchly Plus 60 °C | Opláchnutie

• sušenie zvyškovým teplom
• funkcia automatického vypnutia
• termoefektívny systém
• funkcia Posunutý štart 1 – 24 h 
• vodný senzor zisťuje úroveň znečistenia riadu 

a prispôsobuje spotrebu vody
• ukazovatele funkcií: zvukový signál |  

Posunutý štart 1 – 24 h | fáza sušenia | 
TimeManager | zvolený program | leštidlo |  
soľ | fáza umývania | XtraDry

• horný kôš s 2 mäkkými hrotmi SoftSpikes | 
sklopné poličky na šálky

Technické údaje

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 600 x 625

Cena: 461 €

13

Umývačky

ESF5531LOW

Technické údaje

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 600 x 625

Vlastnosti

• funkcia TimeManager umožňuje skrátenie 
programov

• nastaviteľné koše a držiaky poskytujú 
flexibilitu

• mäkké gumené hroty SoftSpikes 
zabezpečujú stabilitu pohárov a šálok

• program AutoFlex zabezpečuje optimálnu 
spotrebu vody a energie

• funkcia AutoOff — po krátkej chvíli 
v pohotovostnom režime sa spotrebič  
úplne vypne

• energetická trieda (2010/30/EC): A++
• kapacita: 13 súprav riadu
• hlučnosť: iba 47 dB(A)
• spotreba vody a energie: 9,9 l, 0,932 kWh
• 6 programov, 4 teploty
• umývacie programy: AutoFlex 45 – 70 °C | 

Eco 50 °C | Intenzívny 70 °C | Hodinový 50 °C | 
Rýchly Plus 60 °C | Opláchnutie

• sušenie zvyškovým teplom
• symbolový ovládací panel
• panel s 3-miestnym displejom
• funkcia automatického vypnutia
• termoefektívny systém
• funkcia Posunutý štart 1 – 24 h
• ukazovateľ zvyškového času
• Sensorcontrol
• vodný senzor zisťuje úroveň znečistenia 

riadu a prispôsobuje spotrebu vody
• indikátor doplnenia soli
• ukazovatele funkcií: zvukový signál | 

Posunutý štart 1 – 24 h | fáza sušenia | zvolený 
program | leštidlo | soľ | TimeManager | fáza 
umývania | XtraDry

• horný kôš s funkciou FlexiLift
• horný kôš s 2 mäkkými hrotmi SoftSpikes | 

sklopné poličky na šálky

Cena: 442 €

13
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Umývačky

ESF5511LOW

Technické údaje

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 600 x 625

Vlastnosti

• nastaviteľné koše a držiaky poskytujú 
flexibilitu

• funkcia úspory energie prináša rýchlejší 
a energeticky úspornejší program

• program AutoFlex zabezpečuje optimálnu 
spotrebu vody a energie

• funkcia AutoOff — po krátkej chvíli 
v pohotovostnom režime sa spotrebič úplne 
vypne

• 30-minutový Rýchly program  
na rýchle umytie riadu

• energetická trieda (2010/30/EC): A+
• kapacita: 13 súprav riadu
• hlučnosť: iba 47 dB(A)
• spotreba vody a energie: 11 l, 1,05 kWh
• 6 programov, 4 teploty
• umývacie programy: AutoFlex 45 – 70 °C | Eco 

50 °C | Intenzívny 70 °C | Hodinový 50 °C | 
Rýchly Plus 60 °C | Opláchnutie

• sušenie zvyškovým teplom
• symbolový ovládací panel
• panel s 3-miestnym displejom
• funkcia automatického vypnutia
• termoefektívny systém
• funkcia Posunutý štart 1 – 24 h 
• ukazovateľ zvyškového času
• Sensorcontrol
• vodný senzor zisťuje úroveň znečistenia 

riadu a prispôsobuje spotrebu vody
• indikátor doplnenia soli
• ukazovatele funkcií: zvukový signál | 

Posunutý štart 1 – 24 h | fáza sušenia | 
HygienePlus | zvolený program | leštidlo | 
soľ | fáza umývania | XtraDry

• horný kôš s funkciou FlexiLift
• horný kôš so sklopnými poličkami na šálky

Cena: 442 €

13

13 13

Umývanie Umývačky 60 cm/Umývačky, 45 cm

Umývačky

ESF5201LOX

Technické údaje

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 600 x 625

Vlastnosti

• nastaviteľné koše a držiaky poskytujú 
flexibilitu

• praktický otočný ovládač umožňuje 
jednoduché nastavovanie

• umývačku môžete nastaviť tak, aby sa 
spustila 3 h po nastavení

• 30-minútový program umožňuje rýchle 
umývanie

• plne antikorová úprava: panel, dvierka, lišty, 
boky

• ukazovateľ LED upozorní na to, že treba 
doplniť soľ alebo leštidlo

• energetická trieda (2010/30/EC): A+
• kapacita: 13 súprav riadu
• hlučnosť: iba 49 dB(A)
• spotreba vody a energie: 11 l, 1,039 kWh
• 5 programov, 4 teploty
• umývacie programy: Eco 50 °C | Intenzívny 

70 °C | Normálny 65 °C | Rýchly Plus 65 °C | 
Opláchnutie

• sušenie zvyškovým teplom
• symbolový ovládací panel
• funkcia Posunutý štart o 3 h 
• ukazovatele funkcií: Posunutý štart 3 h | 

fáza sušenia | koniec | Ok/Štart | leštidlo | 
soľ | fáza umývania | zap./vyp.

• výškovo nastaviteľný horný kôš
• horný kôš so sklopnými poličkami na šálky
• dolný kôš s pevnými poličkami na taniere, 

drôtená rukoväť

Cena: 429 €

Umývačky

ESF5201LOW

Technické údaje

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 600 x 625

Vlastnosti

• nastaviteľné koše a držiaky poskytujú 
flexibilitu

• praktický otočný ovládač umožňuje 
jednoduché nastavovanie

• umývačku môžete nastaviť tak, aby sa 
spustila 3 h po nastavení

• 30-minútový program umožňuje rýchle 
umývanie

• ukazovateľ LED upozorní na to, že treba 
doplniť soľ alebo leštidlo

• energetická trieda (2010/30/EC): A+
• kapacita: 13 súprav riadu
• hlučnosť: iba 49 dB(A)
• spotreba vody a energie: 11 l, 1,039 kWh
• 5 programov, 4 teploty
• umývacie programy: Eco 50 °C | Intenzívny 

70 °C | Normálny 65 °C | Rýchly Plus 65 °C | 
Opláchnutie

• sušenie zvyškovým teplom
• symbolový ovládací panel
• funkcia Posunutý štart o 3 h 
• ukazovatele funkcií: Posunutý štart 3 h | 

fáza sušenia | koniec | Ok/Štart | leštidlo | 
soľ | fáza umývania | zap./vyp.

• výškovo nastaviteľný horný kôš
• horný kôš so sklopnými poličkami na šálky
• dolný kôš s pevnými poličkami na taniere, 

drôtená rukoväť

Cena: 409 €
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Umývačky

ESF4660ROX

Technické údaje

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 446 x 615

Vlastnosti

• úzka umývačka so systémom RealLife®: viac 
flexibility pri každodennom umývaní

• umývací systém RealLife® s technológiou 
FlexiSpray, TopShower a AquaSave

• program AutoFlex zabezpečuje optimálnu 
spotrebu vody a energie

• funkcia TimeManager umožňuje skrátenie 
programov

• funkcia AutoOff — po krátkej chvíli 
v pohotovostnom režime sa spotrebič  
úplne vypne

• energetická trieda (2010/30/EC): A++
• plne antikorová úprava: panel, dvierka,  

lišty, boky
• kapacita: 9 súprav riadu
• hlučnosť: iba 44 dB(A)
• spotreba vody a energie: 9,9 l, 0,7 kWh
• šetrný program na sklo
• 6 programov, 4 teploty
• umývacie programy: AutoFlex 45 – 70 °C | 

Eco 50 °C | Sklo 45 °C | Intenzívny 70 °C | 
Rýchly Plus 60 °C | Opláchnutie

• satelitné sprchovacie rameno FlexiSpray
• sušenie zvyškovým teplom
• symbolový ovládací panel
• panel s 3-miestnym displejom
• funkcia automatického vypnutia
• termoefektívny systém
• funkcia Posunutý štart 1 – 24 h 
• ukazovateľ zvyškového času
• umývačka RealLife umyje aj náročné  

dávky riadu
• Sensorcontrol

Cena: 556 €

Umývačky

ESF4710ROX

Vlastnosti

• úzka umývačka so systémom RealLife®: viac 
flexibility pri každodennom umývaní

• dômyselná technológia AirDry využíva 
prirodzené prúdenie vzduchu

• funkcia TimeManager umožňuje skrátenie 
programov

• program AutoFlex zabezpečuje optimálnu 
spotrebu vody a energie

• funkcia Posunutý štart flexibilne načasuje 
spustenie programu v rozmedzí až 24 hodín

• energetická trieda (2010/30/EC): A+++
• voľne stojaci spotrebič
• kapacita: 9 súprav riadu
• hlučnosť: iba 44 dB(A)
• spotreba vody a energie: 9,9 l, 0,625 kWh
• plne antikorová úprava: panel, dvierka,  

lišty, boky
• šetrný program na sklo
• 6 programov, 4 teploty
• umývacie programy: AutoFlex 45 – 70 °C | 

Eco 50 °C | Sklo 45 °C | Intenzívny 70 °C | 
Rýchly Plus 60 °C | Opláchnutie

• sušenie technológiou AirDry
• funkcia Posunutý štart 1 – 24 h 
• vodný senzor zisťuje úroveň znečistenia riadu 

a prispôsobuje spotrebu vody
• ukazovatele funkcií: Posunutý štart  

1 – 24 h | fáza sušenia | Môj obľúbený | 
zvolený program | leštidlo | soľ | TimeManager 
| XtraDry | fáza umývania

• indikátor doplnenia soli
• horný kôš s 2 mäkkými hrotmi SoftSpikes | 

sklopné poličky na šálky | drôtené držadlo
• termoefektívny systém
• invertorový motor, 10 rokov záruka

Technické údaje

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 446 x 615

Cena: 596 €

INVERTER

Umývačky

ESF4520LOX

Technické údaje

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 446 x 615

Vlastnosti

• úzka umývačka so šírkou 45 cm
• funkcia TimeManager umožňuje skrátenie 

programov
• program AutoFlex zabezpečuje optimálnu 

spotrebu vody a energie
• 30-minutový Rýchly program na rýchle 

umytie riadu
• funkcia AutoOff — po krátkej chvíli 

v pohotovostnom režime sa spotrebič  
úplne vypne

• energetická trieda (2010/30/EC): A+
• plne antikorová úprava: panel, dvierka, lišty, 

boky
• kapacita: 9 súprav riadu
• hlučnosť: iba 47 dB(A)
• spotreba vody a energie: 9,5 l, 0,789 kWh
• šetrný program na sklo
• 6 programov, 4 teploty
• umývacie programy: AutoFlex 45 – 70 °C | 

Eco 50 °C | Sklo 45 °C | Intenzívny 70 °C | 
Rýchly Plus 60 °C | Opláchnutie

• sušenie zvyškovým teplom
• symbolový ovládací panel
• panel s 3-miestnym displejom
• funkcia automatického vypnutia
• termoefektívny systém
• funkcia Posunutý štart 1 – 24 h 
• ukazovateľ zvyškového času
• Sensorcontrol
• vodný senzor zisťuje úroveň znečistenia riadu 

a prispôsobuje spotrebu vody
• indikátor doplnenia soli

Cena: 499 €
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Umývanie Umývačky, 45 cm/Kompaktné umývačky

Umývačky

ESF4510LOX

Vlastnosti

• úzka umývačka so šírkou 45 cm
• jednoduché nastavovanie programov 

tlačidlami
• program AutoFlex: automaticky ideálne 

podmienky umývania pre každú náplň
• funkcia Posunutý štart flexibilne načasuje 

spustenie programu v rozmedzí až 24 hodín
• 30-minutový Rýchly program na rýchle 

umytie riadu
• funkcia AutoOff — po krátkej chvíli 

v pohotovostnom režime sa spotrebič  
úplne vypne

• energetická trieda (2010/30/EC): A+
• plne antikorová úprava: panel, dvierka, lišty, 

boky
• kapacita: 9 súprav riadu
• hlučnosť: iba 47 dB(A)
• spotreba vody a energie: 9,5 l, 0,789 kWh
• 6 programov, 4 teploty
• umývacie programy: AutoFlex 45 – 70 °C | 

Eco 50 °C | Intenzívny 70 °C | Hodinový 50 °C | 
Rýchly Plus 60 °C | Opláchnutie

• sušenie zvyškovým teplom
• symbolový ovládací panel
• panel s 3-miestnym displejom
• funkcia automatického vypnutia
• termoefektívny systém
• funkcia Posunutý štart 1 – 24 h 
• ukazovateľ zvyškového času
• Sensorcontrol
• vodný senzor zisťuje úroveň znečistenia riadu 

a prispôsobuje spotrebu vody
• indikátor doplnenia soli
• ukazovatele funkcií: zvukový signál | Posunutý 

štart 1 – 24 h | fáza sušenia | úspora energie | 
MultiTab | Môj obľúbený | zvolený program | 
leštidlo | soľ | fáza umývania

Technické údaje

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 446 x 615

Cena: 464 €

Umývačky

ESF4510LOW

Vlastnosti

• úzka umývačka so šírkou 45 cm
• jednoduché nastavovanie programov 

tlačidlami
• program AutoFlex: automaticky ideálne 

podmienky umývania pre každú náplň
• funkcia Posunutý štart flexibilne načasuje 

spustenie programu v rozmedzí až 24 hodín
• 30-minutový Rýchly program na rýchle 

umytie riadu
• funkcia AutoOff — po krátkej chvíli 

v pohotovostnom režime sa spotrebič  
úplne vypne

• energetická trieda (2010/30/EC): A+
• kapacita: 9 súprav riadu
• hlučnosť: iba 47 dB(A)
• spotreba vody a energie: 9,5 l, 0,789 kWh
• 6 programov, 4 teploty
• umývacie programy: AutoFlex 45 – 70 °C | 

Eco 50 °C | Intenzívny 70 °C | Hodinový 50 °C | 
Rýchly Plus 60 °C | Opláchnutie

• sušenie zvyškovým teplom
• symbolový ovládací panel
• panel s 3-miestnym displejom
• funkcia automatického vypnutia
• termoefektívny systém
• funkcia Posunutý štart 1 – 24 h 
• ukazovateľ zvyškového času
• Sensorcontrol
• vodný senzor zisťuje úroveň znečistenia riadu 

a prispôsobuje spotrebu vody
• indikátor doplnenia soli
• ukazovatele funkcií: zvukový signál |  

Posunutý štart 1 – 24 h | fáza sušenia | 
úspora energie | MultiTab | Môj obľúbený | 
zvolený program | leštidlo | soľ | fáza 
umývania

• horný kôš s funkciou FlexiLift
• horný kôš so sklopnými poličkami na šálky

Technické údaje

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 446 x 615

Cena: 427 €

Umývačky

ESF4520LOW

Technické údaje

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 446 x 615

Vlastnosti

• úzka umývačka so šírkou 45 cm
• funkcia TimeManager umožňuje skrátenie 

programov
• program AutoFlex zabezpečuje optimálnu 

spotrebu vody a energie
• 30-minutový Rýchly program na rýchle 

umytie riadu
• funkcia AutoOff — po krátkej chvíli 

v pohotovostnom režime sa spotrebič  
úplne vypne

• energetická trieda (2010/30/EC): A+
• kapacita: 9 súprav riadu
• hlučnosť: iba 47 dB(A)
• spotreba vody a energie: 9,5 l, 0,789 kWh
• šetrný program na sklo
• 6 programov, 4 teploty
• umývacie programy: AutoFlex 45 – 70 °C | 

Eco 50 °C | Sklo 45 °C | Intenzívny 70 °C | 
Rýchly Plus 60 °C | Opláchnutie

• sušenie zvyškovým teplom
• symbolový ovládací panel
• panel s 3-miestnym displejom
• funkcia automatického vypnutia
• termoefektívny systém
• funkcia Posunutý štart 1 – 24 h 
• ukazovateľ zvyškového času
• Sensorcontrol
• vodný senzor zisťuje úroveň znečistenia riadu 

a prispôsobuje spotrebu vody
• indikátor doplnenia soli
• ukazovatele funkcií: zvukový signál | Posunutý 

štart 1 – 24 h | fáza sušenia | MultiTab | Môj 
obľúbený | zvolený program | leštidlo | soľ | 
TimeManager | fáza umývania

• horný kôš s funkciou FlexiLift

Cena: 437 €
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Umývačky Umývačky

ESF2400OK ESF2400OW

Technické údaje Technické údaje

Rozmery V x Š x H (mm)
438 x 550 x 500

Rozmery V x Š x H (mm)
438 x 550 x 500

Vlastnosti Vlastnosti

• Party program umyje riad za 20 minút
• vyberte si zo šiestich rozličných programov
• energetická trieda (2010/30/EC): A+
• kompaktný model
• umývačka na inštaláciu vo vyššej polohe
• kapacita: 6 súprav riadu
• hlučnosť: iba 50 dB(A)
• spotreba vody a energie: 6,5 l, 0,61 kWh
• 6 programov, 4 teploty
• umývacie programy: 20-min. Party program | 

Eco 55 °C | Sklo 40 °C | Intenzívny 70 °C | 
Normálny 65 °C | Rýchly 40 °C

• sušenie zvyškovým teplom
• panel s 3-miestnym displejom
• termoefektívny systém
• ukazovateľ zvyškového času
• indikátor doplnenia soli
• ukazovatele funkcií: leštidlo | soľ
• košík na príbor

• Party program umyje riad za 20 minút
• vyberte si zo šiestich rozličných programov
• energetická trieda (2010/30/EC): A+
• kompaktný model
• umývačka na inštaláciu vo vyššej polohe
• kapacita: 6 súprav riadu
• hlučnosť: iba 50 dB(A)
• spotreba vody a energie: 6,5 l, 0,61 kWh
• 6 programov, 4 teploty
• umývacie programy: 20-min. Party program | 

Eco 55 °C | Sklo 40 °C | Intenzívny 70 °C | 
Normálny 65 °C | Rýchly 40 °C

• sušenie zvyškovým teplom
• panel s 3-miestnym displejom
• termoefektívny systém
• ukazovateľ zvyškového času
• indikátor doplnenia soli
• ukazovatele funkcií: leštidlo | soľ
• košík na príbor

Cena: 361 € Cena: 343 €

Umývačky

ESF4200LOW

Vlastnosti

Technické údaje

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 446 x 615

• úzka umývačka so šírkou 45 cm
• praktický otočný ovládač umožňuje 

jednoduché nastavovanie
• ponuka programov plní všetky každodenné 

potreby
• umývačku môžete nastaviť tak, aby sa 

spustila 3 h po nastavení
• 30-minútový program umožňuje rýchle 

umývanie
• ukazovateľ LED upozorní na to, že treba 

doplniť soľ alebo leštidlo
• energetická trieda (2010/30/EC): A 
• kapacita: 9 súprav riadu
• hlučnosť: iba 49 dB(A)
• spotreba vody a energie: 9,5 l, 0,878 kWh
• 5 programov, 3 teploty
• umývacie programy: Eco 50 °C | Intenzívny 

70 °C | Normálny 65 °C | Rýchly Plus 65 °C | 
Opláchnutie

• sušenie zvyškovým teplom
• symbolový ovládací panel
• termoefektívny systém
• funkcia Posunutý štart o 3 h 
• Sensorcontrol
• indikátor doplnenia soli
• ukazovatele funkcií: Posunutý štart 3 h | fáza 

sušenia | koniec | Ok/Štart | leštidlo | soľ | fáza 
umývania | zap./vyp.

• výškovo nastaviteľný horný kôš
• horný kôš so sklopnými poličkami na šálky
• dolný kôš s pevnými poličkami na taniere
• košík na príbor
• systém WaterStop

Cena: 415 €

A
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Pranie
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Pranie
Náš rad práčok a sušičiek sa citlivo
postará o vaše štýlové odevy a navyše
dohliadne na efektívne využitie zdrojov.

Vysvetlenie používaných symbolov nájdete na vnútornej strane zadnej časti obálky.

Pranie

Práčky s predným plnením, hlboké  74 – 79

Práčky s predným plnením, úzke  82 – 86

Práčky s vrchným plnením  88 – 93

Práčky so sušičkou  96 – 97

Sušičky 102 – 104
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Práčky
Čo treba vedieť
Ako vám inovácie v rade spotrebičov 
Inspiration pomôžu vo vašej domácnosti.

Pranie
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Koľko pracieho prostriedku?
Navrhne správne množstvo pracieho 
prostriedku (v ml), takže už nikdy 
nepridáte vyššiu dávku, ako je potrebné 
na perfektné vypranie bielizne.  

Senzor hmotnosti
Informuje o hmotnosti bielizne  
v bubne a maximálnej hmotnosti 
bielizne pre zvolený program.

Výnimočne inteligentná
Exkluzívne biele ukazovatele 
LCD na čiernom pozadí.

TimeManager®

Prispôsobuje trvanie cyklu 
v ôsmich stupňoch.

Práčka Electrolux 
UltraCareTM  Eco  
 kapacitou 9 kg bielizne a 
najvyššou energetickou 
účinnosťou spotrebuje 
len polovičné množstvo 
energie než práčka v 
energetickej triede A+++.

Zachová vlákna
Certifikát Woolmark 
Green garantuje, že 
bezpečne vyperiete aj tie 
najchúlostivejšie materiály 
určené výlučne na ručné pranie, 
a to pri splnení najvyšších 
energetických štandardov.

Systém UltraMix
Pri predbežnom zmiešaní 
pracieho prostriedku s vodou 
sa aktivuje čistiaca sila pracieho 
prostriedku, čo zabezpečí 
výnimočnú účinnosť prania 
dokonca aj pri nižších teplotách.

Priame sprchovanie
Nepretržité sprchovanie 
bielizne zaručuje jej dôkladné 
zvlhčenie a rovnomerné pranie.

1. Do násypky pridajte prací 
prášok alebo tekutý 
prostriedok.

2. Násypka sa prepláchne 
vodou, ktorá prací 
prostriedok odnesie na 
miesto určené na predbežné 
premiešanie pracieho 
prostriedku mimo bubna.

3. Na tomto mieste sa prací 
prostriedok premiešava 
s vodou celých 6 minút, aby 
sa úplne rozpustil a aktivoval.

4. Náš systém priameho 
sprchovania DirectSpray 
potom efektívne strieka prací 
roztok na bielizeň 
a zabezpečuje jej dôkladné 
zvlhčenie a rovnomerné 
pranie.
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Pranie

Šetrný bubon SoftDrum
Bubon veľkosti XXL
so špeciálnym profilom
je extra jemný k textíliám
a postará sa o to, aby vaše
odevy zostali v perfektnej
kondícii.

Prací cyklus ocenený 
zeleným certifikátom 
Woolmark Green
Certifikát Woolmark Green 
garantuje, že bezpečne 
vyperiete aj tie najchúlostivejšie 
materiály určené výlučne 
na ručné pranie, a to 
pri splnení najvyšších 
energetických štandardov. Systém UltraMix

S prevratnou technológiou 
UltraMix sa všetok prací 
prostriedok a aviváž dôkladne 
premieša s vodou, takže všetky 
stehy, vlákna a nitky vášho 
jemného oblečenia sú precízne 
ošetrené a dôkladne chránené 
dokonca aj pri skrátených 
programoch. Chránime 
kvalitu, a to pri každom praní.

Lepší ako kedykoľvek
predtým: rad SteamSystem
V profesionálnych práčovniach
sa používa para na osvieženie
a vyhladenie bielizne. Naše
parné programy sa im úplne
vyrovnajú. Stačí jeden dotyk.

Funkcia rýchleho prania
S funkciou rýchleho
prania môžete skrátiť 
trvanie programov až
o 50 % – ideálne, keď
chcete oblečenie rýchlo
preprať a osviežiť.

Práčky
Neustále inovujeme
Tu je niekoľko zaujímavostí z nášho radu práčok.
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My Favourites Plus
Ešte jednoduchšie  
a rýchlejšie ukladanie 
obľúbených programov. 
Spotrebič si zapamätá 
vaše najobľúbenejšie 
programové kombinácie. 
Jedinečné riešenie na trhu.

Najlepší motor EcoInverter
Najnižšia spotreba energie
skombinovaná s najdlhšou
trvanlivosťou a nízkou
hlučnosťou.

A+++ – 50 %  
s nulovou
spotrebou  
v pohotovostnom
režime
Práčka UltraCareTM Eco  
s najlepšou energetickou
účinnosťou od Electrolux.
Po skončení cyklu sa
automaticky vypne.

Senzor hmotnosti
s pokynmi pre dávkovanie
Práčka, ktorá vám odporučí 
presné množstvo pracieho 
prostriedku v závislosti od 
hmotnosti náplne. Zabraňuje 
príliš dlhému praniu aj príliš 
vysokému dávkovaniu a 
navyše tak šetrí vaše peniaze. 
Už nikdy nepridáte viac 
pracieho prostriedku, než 
je potrebné na dosiahnutie 
tých najlepších výsledkov.

FuzzyLogic
FuzzyLogic prispôsobuje dĺžku 
programu a spotrebu vody  
a energie aktuálnej dávke 
bielizne. Navyše vyperie  
aj menšie množstvo bielizne  
s maximálnou starostlivosťou.

Priame sprchovanie
Nepretržité sprchovanie 
bielizne celú náplň dôkladne 
zvlhčí a rovnomerne vyperie.

A+++ - 50%

Funkcia TimeManager®

Nastaví trvanie pracieho cyklu 
podľa vašich potrieb.

Práčka Electrolux FlexCare
Automaticky prispôsobí  
dĺžku prania a spotrebu  
vody a energie pre každú  
náplň, chráni tak tkaniny  
pred poškodením  
a predlžuje im životnosť.
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Práčka

EWF1497CDW
UltraCare Eco

Technické údaje

Výhody/Funkcie

Jemná bielizeň v dobrých rukách
Práčky Electrolux UltraCareTM Eco prinášajú 
dokonale vyprané, hebké oblečenie aj  
pri 30 °C. Zelený certifikát spoločnosti 
Woolmark zaručuje najšetrnejšiu starostlivosť 
o vlnené odevy určené len na ručné pranie, 
a to pri nižšej spotrebe energie.

Jedinečný systém vopred zmieša prací 
prostriedok a aviváž s vodou
Systém UltraMix zmieša prací prostriedok 
a aviváž s vodou ešte skôr, ako sa dostanú 
k bielizni. Prací prostriedok alebo aviváž sa 
tak rovnomerne rozptýli a optimálne aktivuje, 
čím zaisťuje skvelé výsledky aj pri nízkych 
teplotách.

Funkcia priameho sprchovania 
DirectSpray
Funkcia DirectSpray plynule strieka vodu 
priamo do stredu bielizne, takže aj náročné 
náplne bielizne sú zakaždým čisté a dôkladne 
vyprané.

Každodenné pranie už za 60 minút
Vyperte viac bielizne rýchlejšie. Program 
UltraWash 60 °C ponúka výborné výsledky 
s rovnakou spotrebou energie ako pri 
štandardnom praní už za jednu hodinu.
Môžete tak vyprať bielizeň za celý týždeň 
počas sobotňajšieho rána.

Šetrné parné programy osviežia 
a vyhladia odevy
Profesionálny naparovací systém osvieži 
oblečenie, zmierni pokrčenie a zanechá 
bielizeň hladkú a so sviežou vôňou.

• technológia OptiSense prispôsobuje trvanie 
cyklu v záujme optimálnych výsledkov 
a nízkej spotreby energie

• max. rýchlosť odstreďovania: 1 400 ot./min.
• kapacita: 9 kg
• pracie programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

úsporný | UltraWash 60 | Syntetika | Jemná 
bielizeň | Vlna Plus | Džínsy | Odstreďovanie/
vypúšťanie | Plákanie | Prikrývka | Rýchly | 
Parné osvieženie | Para pre syntetiku | Para 
pre bavlnu

• kontrola rovnováhy náplne
• veľký displej LCD
• technológia FuzzyLogic reaguje na 

množstvo bielizne
• funkcia Posunutý štart
• protipenový systém
• detská poistka
• nožičky: 4 nastaviteľné
• systém proti vytopeniu so senzorom 

AquaControl
• 57 l/0,64 kWh pri štandardnom programe

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 600 x 605

Cena: 739 €

Pranie Práčky s predným plnením, hlboké 

9
KG  ULTRAMIX

SYSTEM
ECOINVERTER

MOTOR
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Práčka

EWF1408WDL2

Vlastnosti

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 600 x 605

Technické údaje

Cena: 702 €

Práčka

EWF1497HDW

Vlastnosti

• modrý certifikát Woolmark Blue zaručuje 
najjemnejšiu starostlivosť o vlnené odevy 
určené len na ručné pranie

• parné programy na osvieženie a vyrovnanie 
záhybov bez prania

• technológia OptiSense prispôsobuje trvanie 
cyklu v záujme optimálnych výsledkov 
a nízkej spotreby energie

• funkcia TimeManager® nastaví trvanie 
pracieho cyklu podľa vašich potrieb

• jemný bubon chráni odevy počas prania
• max. rýchlosť odstreďovania: 1 400 ot./min.
• o 40 % energeticky úspornejšia v porovnaní 

s limitom energetickej triedy A (0,19 kWh/kg), 
vypočítané v súlade s európskou smernicou 
EN 60456

• kapacita: 9 kg
• pracie programy: zap./vyp. | Bavlna |  

Bavlna úsporný | Syntetika | Jemná 
bielizeň | Vlna Plus | Džínsy | Plákanie | 
Odstreďovanie/vypúšťanie | Prikrývka | 
Ľahké športové | Rýchly | Parné osvieženie | 
Para pre syntetiku | Para pre bavlnu

• kontrola rovnováhy náplne
• veľký displej LCD
• technológia FuzzyLogic reaguje na 

množstvo bielizne
• funkcia Posunutý štart
• protipenový systém
• detská poistka
• nožičky: 4 nastaviteľné
• prítoková hadica s ochranou AquaControl
• invertorový motor, 10 rokov záruka
• 57 l/1,05 kWh pri štandardnom programe

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 600 x 605

Technické údaje

Cena: 592 €

Práčka

EWF1486GDW2

Vlastnosti

• modrý certifikát Woolmark Blue zaručuje 
najjemnejšiu starostlivosť o vlnené odevy 
určené len na ručné pranie

• parné programy na osvieženie a vyrovnanie 
záhybov bez prania

• technológia OptiSense prispôsobuje trvanie 
cyklu v záujme optimálnych výsledkov 
a nízkej spotreby energie

• funkcia TimeManager® nastaví trvanie 
pracieho cyklu podľa vašich potrieb

• jemný bubon chráni odevy počas prania
• max. rýchlosť odstreďovania: 1 400 ot./min.
• o 30 % energeticky úspornejšia v porovnaní 

s limitom energetickej triedy A (0,19 kWh/kg), 
vypočítané v súlade s európskou smernicou 
EN 60456

• kapacita: 8 kg
• pracie programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

úsporný | Syntetika | Jemná bielizeň | Vlna 
Plus | Džínsy | Plákanie | Odstreďovanie/
vypúšťanie | Prikrývka | Ľahké športové |  
Rýchly | Parné osvieženie | Para pre 
syntetiku | Para pre bavlnu

• kontrola rovnováhy náplne
• displej LCD
• technológia FuzzyLogic reaguje na 

množstvo bielizne
• funkcia Posunutý štart
• protipenový systém
• detská poistka
• nožičky: 4 nastaviteľné
• ochrana proti vytopeniu
• invertorový motor, 10 rokov záruka
• 55 l/1,06 kWh pri štandardnom programe

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 600 x 605

Technické údaje

Cena: 519 €

10
KG INVERTER

9
KG INVERTER

8
KG INVERTER

• modrý certifikát Woolmark Blue zaručuje 
najjemnejšiu starostlivosť o vlnené odevy 
určené len na ručné pranie

• parné programy na osvieženie a vyrovnanie 
záhybov bez prania

• technológia OptiSense prispôsobuje trvanie 
cyklu v záujme optimálnych výsledkov 
a nízkej spotreby energie

• funkcia TimeManager® nastaví trvanie 
pracieho cyklu podľa vašich potrieb

• systém priameho sprchovania DirectSpray
• senzor hmotnosti odporučí dávku pracieho 

prostriedku
• max. rýchlosť odstreďovania: 1 400 ot./min.
• o 20 % energeticky úspornejšia (36,0) 

v porovnaní s limitom energetickej triedy 
A+++ (EEI 46), vypočítané v súlade 
s nariadením EÚ 1061/2010

• kapacita: 10 kg
• pracie programy: Bavlna | Bavlna  

úsporný | Syntetika | Jemná bielizeň | Vlna 
Plus | Prikrývka | Para pre bavlnu | Para pre 
syntetiku | Parné osvieženie |  
Rýchly | Ľahké športové | Džínsy | Plákanie | 
Odstreďovanie/vypúšťanie

• kontrola rovnováhy náplne
• veľký displej LCD
• technológia FuzzyLogic reaguje  

na množstvo bielizne
• funkcia Posunutý štart
• vnútorné osvetlenie
• protipenový systém
• detská poistka
• nožičky: 4 nastaviteľné
• systém proti vytopeniu so senzorom 

AquaControl
• invertorový motor, 10 rokov záruka
• 58 l/1,13 kWh pri štandardnom programe

75
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Pranie Práčky s predným plnením, hlboké 

Práčka

EWF1276GDW

Vlastnosti

• parné programy na osvieženie a vyrovnanie 
záhybov bez prania

• funkcia TimeManager® nastaví trvanie 
pracieho cyklu podľa vašich potrieb

• energetická trieda A+++
• dotykové ovládanie sa jednoducho používa 

a zabezpečuje intuitívnu navigáciu
• extra veľký plniaci otvor umožňuje 

jednoduché vkladanie a vyberanie bielizne
• ukazovatele LED umožňujú intuitívne
• nastavenie
• max. rýchlosť odstreďovania: 1 200 ot./min.
• o 30 % energeticky úspornejšia v porovnaní 

s limitom energetickej triedy A (0,19 kWh/kg), 
vypočítané v súlade s európskou smernicou 
EN 60456

• kapacita: 7 kg
• pracie programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

úsporný | Syntetika | Jemná bielizeň | Vlna 
Plus | Džínsy | Plákanie | Odstreďovanie/
vypúšťanie | Prikrývka | Ľahké športové |  
Rýchly | Parné osvieženie | Para pre 
syntetiku | Para pre bavlnu

• kontrola rovnováhy náplne
• displej LCD
• technológia FuzzyLogic reaguje  

na množstvo bielizne
• funkcia Posunutý štart
• protipenový systém
• detská poistka
• nožičky: 4 nastaviteľné
• ochrana proti vytopeniu
• invertorový motor, 10 rokov záruka
• 49 l/0,9 kWh pri štandardnom programe

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 600 x 522

Technické údaje

Cena: 489 €

Práčka

EWF1476GDW

Vlastnosti

• parné programy na osvieženie a vyrovnanie 
záhybov bez prania

• funkcia TimeManager® nastaví trvanie 
pracieho cyklu podľa vašich potrieb

• energetická trieda A+++
• dotykové ovládanie sa jednoducho používa 

a zabezpečuje intuitívnu navigáciu
• extra veľký plniaci otvor umožňuje 

jednoduché vkladanie a vyberanie bielizne
• ukazovatele LED umožňujú intuitívne 

nastavenie
• max. rýchlosť odstreďovania: 1 400 ot./min.
• o 30 % energeticky úspornejšia v porovnaní 

s limitom energetickej triedy A (0,19 kWh/kg), 
vypočítané v súlade s európskou smernicou 
EN 60456

• kapacita: 7 kg
• pracie programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

úsporný | Syntetika | Jemná bielizeň | Vlna 
Plus | Džínsy | Plákanie | Odstreďovanie/
vypúšťanie | Prikrývka | Ľahké športové |  
Rýchly | Parné osvieženie | Para pre 
syntetiku | Para pre bavlnu

• kontrola rovnováhy náplne
• displej LCD
• technológia FuzzyLogic reaguje  

na množstvo bielizne
• funkcia Posunutý štart
• protipenový systém
• detská poistka
• nožičky: 4 nastaviteľné
• ochrana proti vytopeniu
• invertorový motor, 10 rokov záruka
• 49 l/0,9 kWh pri štandardnom programe

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 600 x 522

Technické údaje

Cena: 504 €

Práčka

EWFB1294BR

Vlastnosti

• modrý certifikát Woolmark Blue zaručuje 
najjemnejšiu starostlivosť o vlnené odevy 
určené len na ručné pranie

• automaticky prispôsobí prací program 
aktuálnej veľkosti náplne

• kapacita 9 kg vám umožňuje prať toľko 
bielizne, koľko potrebujete

• vďaka funkcii AutoSense môžete prať 
flexibilne a účinne veľké aj malé náplne

• funkcia nastavenia času skončenia pracieho 
cyklu

• technológia PowerJet využíva všetok prací 
prostriedok a udržiava násypku čistú

• max. rýchlosť odstreďovania: 1 200 ot./min. 
• o 20 % energeticky úspornejšia (36,0) 

v porovnaní s limitom energetickej triedy 
A+++ (EEI 46), vypočítané v súlade 
s nariadením EÚ 1061/2010

• kapacita: 9 kg
• pracie programy: Bavlna | Bavlna úsporný |  

Syntetika | Jemná bielizeň | Vlna Plus | 
Prikrývka | Osvieženie | Mix 20

• kontrola rovnováhy náplne
• číselný displej LCD
• technológia FuzzyLogic reaguje  

na množstvo bielizne
• protipenový systém
• detská poistka
• nožičky: 4 nastaviteľné
• ochrana proti vytopeniu
• invertorový motor, 10 rokov záruka
• 53 l/0,95 kWh pri štandardnom programe

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 600 x 600

Technické údaje

Cena: 475 €

INVERTER INVERTER

9
KG INVERTER
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Práčka

EWF1484BW

Vlastnosti

• modrý certifikát Woolmark Blue zaručuje 
najjemnejšiu starostlivosť o vlnené odevy 
určené len na ručné pranie

• automaticky prispôsobí prací program 
aktuálnej veľkosti náplne

• práčka Electrolux FlexCare automaticky 
prispôsobuje trvanie cyklu a spotrebu vody 
a energie pre každú náplň

• s kapacitou bubna 8 kg bielizne sa nemusíte 
pri praní obmedzovať

• vďaka funkcii AutoSense môžete prať 
flexibilne a účinne veľké aj malé náplne

• funkcia Rýchle pranie
• funkcia nastavenia času skončenia pracieho 

cyklu
• technológia PowerJet využíva všetok prací 

prostriedok a udržiava násypku čistú
• flexibilné nastavenie trvania pracieho cyklu
• max. rýchlosť odstreďovania: 1 400 ot./min.
• o 30 % energeticky úspornejšia v porovnaní 

s limitom energetickej triedy A (0,19 kWh/kg), 
vypočítané v súlade s európskou smernicou 
EN 60456

• kapacita: 8 kg
• špeciálny jemný program Hodváb
• pracie programy: Bavlna | Bavlna úsporný |  

Syntetika | Jemná bielizeň | Vlna Plus | 
Hodváb | Rýchly 20-minútový 3 kg | Mix 20

• kontrola rovnováhy náplne
• číselný displej LCD
• technológia FuzzyLogic reaguje na 

množstvo bielizne
• protipenový systém
• detská poistka
• nožičky: 4 nastaviteľné
• ochrana proti vytopeniu
• 52 l/0,96 kWh pri štandardnom programe

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 600 x 520

Technické údaje

Cena: 409 €

Práčka

EWFB1674BR

Vlastnosti

• modrý certifikát Woolmark Blue zaručuje 
najjemnejšiu starostlivosť o vlnené odevy 
určené len na ručné pranie

• automaticky prispôsobí prací program 
aktuálnej veľkosti náplne

• extra veľký plniaci otvor na pohodlnejšie 
vkladanie a vyberanie bielizne

• vďaka funkcii AutoSense môžete prať 
flexibilne a účinne veľké aj malé náplne

• funkcia nastavenia času skončenia pracieho 
cyklu

• technológia PowerJet využíva všetok prací 
prostriedok a udržiava násypku čistú

• max. rýchlosť odstreďovania: 1 600 ot./min.
• o 20 % energeticky úspornejšia (36,0) 

v porovnaní s limitom energetickej triedy 
A+++ (EEI 46), vypočítané v súlade 
s nariadením EÚ 1061/2010

• kapacita: 7 kg
• špeciálny jemný program Hodváb
• pracie programy: Bavlna | Bavlna úsporný |  

Syntetika | Jemná bielizeň | Vlna Plus | 
Hodváb | Rýchly 20-minútový 3 kg | Mix 20

• kontrola rovnováhy náplne
• číselný displej LCD
• technológia FuzzyLogic reaguje na 

množstvo bielizne
• protipenový systém
• detská poistka
• nožičky: 4 nastaviteľné
• ochrana proti vytopeniu
• invertorový motor, 10 rokov záruka
• 45 l/0,72 kWh pri štandardnom programe

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 600 x 520

Technické údaje

Cena: 437 €

Práčka

EWF1284BR

Vlastnosti

• automaticky prispôsobí prací program 
aktuálnej veľkosti náplne

• s kapacitou bubna 8 kg bielizne sa nemusíte 
pri praní obmedzovať

• vďaka funkcii AutoSense môžete prať 
flexibilne a účinne veľké aj malé náplne

• funkcia nastavenia času skončenia pracieho 
cyklu

• technológia PowerJet využíva všetok prací 
prostriedok a udržiava násypku čistú

• flexibilné nastavenie trvania pracieho cyklu
• max. rýchlosť odstreďovania: 1 200 ot./min.
• o 30 % energeticky úspornejšia v porovnaní 

s limitom energetickej triedy A (0,19 kWh/kg), 
vypočítané v súlade s európskou smernicou 
EN 60456

• kapacita: 8 kg
• špeciálny jemný program Hodváb
• pracie programy: Bavlna | Bavlna úsporný |  

Syntetika | Jemná bielizeň | Vlna Plus | 
Hodváb | Rýchly 20-minútový 3 kg | Mix 20

• kontrola rovnováhy náplne
• číselný displej LCD
• technológia FuzzyLogic reaguje na 

množstvo bielizne
• protipenový systém
• detská poistka
• nožičky: 4 nastaviteľné
• ochrana proti vytopeniu
• 52 l/0,96 kWh pri štandardnom programe

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 600 x 520

Technické údaje

Cena: 409 €

1600
INVERTER
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Pranie Práčky s predným plnením, hlboké 

Práčka Práčka

EWF1284BW EWF1264EOW

Vlastnosti Vlastnosti

• modrý certifikát Woolmark Blue zaručuje 
najjemnejšiu starostlivosť o vlnené odevy 
určené len na ručné pranie

• automaticky prispôsobí prací program 
aktuálnej veľkosti náplne

• s kapacitou bubna 8 kg bielizne sa nemusíte 
pri praní obmedzovať

• vďaka funkcii AutoSense môžete prať 
flexibilne a účinne veľké aj malé náplne

• funkcia nastavenia času skončenia 
• pracieho cyklu
• technológia PowerJet využíva všetok prací 

prostriedok a udržiava násypku čistú
• flexibilné nastavenie trvania pracieho cyklu
• max. rýchlosť odstreďovania: 1 200 ot./min.
• o 30 % energeticky úspornejšia v porovnaní 

s limitom energetickej triedy A (0,19 kWh/kg), 
vypočítané v súlade s európskou smernicou 
EN 60456

• kapacita: 8 kg
• špeciálny jemný program Hodváb
• pracie programy: Bavlna | Bavlna úsporný |  

Syntetika | Jemná bielizeň | Vlna Plus | 
Hodváb | Rýchly 20-minútový 3 kg | Mix 20

• kontrola rovnováhy náplne
• číselný displej LCD
• technológia FuzzyLogic reaguje  

na množstvo bielizne
• protipenový systém
• detská poistka
• nožičky: 4 nastaviteľné
• ochrana proti vytopeniu
• 52 l/0,96 kWh pri štandardnom programe

• modrý certifikát Woolmark Blue zaručuje 
najjemnejšiu starostlivosť o vlnené odevy 
určené len na ručné pranie

• funkcia TimeManager® nastaví trvanie 
pracieho cyklu podľa vašich potrieb

• vďaka funkcii AutoSense môžete prať 
flexibilne a účinne veľké aj malé náplne

• veľký plniaci otvor na pohodlnejšie 
vkladanie a vyberanie bielizne

• technológia PowerJet využíva všetok prací 
prostriedok a udržiava násypku čistú

• funkcia Posunutý štart umožňuje neskoršie 
spustenie programu

• max. rýchlosť odstreďovania: 1 200 ot./min.
• o 30 % energeticky úspornejšia v porovnaní 

s limitom energetickej triedy A (0,19 kWh/kg), 
vypočítané v súlade s európskou smernicou 
EN 60456

• kapacita: 6 kg
• špeciálny jemný program Hodváb
• pracie programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

úsporný | Syntetika | Jemná bielizeň |  
Vlna Plus | Hodváb | Prikrývka | Plákanie |  
Vypúšťanie | Odstreďovanie | Džínsy | 
Závesy | Ľahké športové | Košele 30

• kontrola rovnováhy náplne
• technológia FuzzyLogic reaguje  

na množstvo bielizne
• funkcia Posunutý štart
• protipenový systém
• detská poistka
• nožičky: 4 nastaviteľné
• ochrana proti vytopeniu
• 44 l/0,81 kWh pri štandardnom programe

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 600 x 520

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 600 x 559

Technické údaje Technické údaje

Cena: 390 € Cena: 353 €

Práčka

EWF1274BW

Vlastnosti

• automaticky prispôsobí prací program 
aktuálnej veľkosti náplne

• extra veľký plniaci otvor na pohodlnejšie 
vkladanie a vyberanie bielizne

• vďaka funkcii AutoSense môžete prať 
flexibilne a účinne veľké aj malé náplne

• funkcia nastavenia času skončenia  
pracieho cyklu

• technológia PowerJet využíva všetok prací 
prostriedok a udržiava násypku čistú

• flexibilné nastavenie trvania pracieho cyklu
• max. rýchlosť odstreďovania: 1 200 ot./min.
• o 30 % energeticky úspornejšia v porovnaní 

s limitom energetickej triedy A (0,19 kWh/kg), 
vypočítané v súlade s európskou smernicou 
EN 60456

• kapacita: 7 kg
• špeciálny jemný program Hodváb
• pracie programy: Bavlna | Bavlna úsporný |  

Syntetika | Jemná bielizeň | Vlna Plus | 
Hodváb | Rýchly 20-minútový 3 kg | Mix 20

• kontrola rovnováhy náplne
• číselný displej LCD
• český panel a popisy
• technológia FuzzyLogic reaguje  

na množstvo bielizne
• protipenový systém
• detská poistka
• nožičky: 4 nastaviteľné
• ochrana proti vytopeniu
• 45 l/0,92 kWh pri štandardnom programe

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 600 x 520

Technické údaje

Cena: 390 €

6
KG

8
KG ...h ...h
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Práčka

EWF1062EOW

Vlastnosti

• automaticky prispôsobí prací program 
aktuálnej veľkosti náplne

• vďaka funkcii AutoSense môžete prať 
flexibilne a účinne veľké aj malé náplne

• veľký plniaci otvor na pohodlnejšie 
vkladanie a vyberanie bielizne

• funkcia Posunutý štart spustí zvolený cyklus 
za 3, 6 alebo 9 hodín

• technológia PowerJet využíva všetok prací 
prostriedok a udržiava násypku čistú

• flexibilné nastavenie trvania pracieho cyklu
• max. rýchlosť odstreďovania: 1 000 ot./min.
• o 30 % energeticky úspornejšia v porovnaní 

s limitom energetickej triedy A (0,19 kWh/kg), 
vypočítané v súlade s európskou smernicou 
EN 60456

• kapacita: 6 kg
• špeciálny jemný program Hodváb
• pracie programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

úsporný | Syntetika | Jemná bielizeň |  
Vlna Plus | Hodváb | Prikrývka | Plákanie |  
Vypúšťanie | Odstreďovanie | Džínsy | 
Závesy | Ľahké športové | Košele 30

• kontrola rovnováhy náplne
• technológia FuzzyLogic reaguje  

na množstvo bielizne
• funkcia Posunutý štart
• protipenový systém
• detská poistka
• nožičky: 4 nastaviteľné
• ochrana proti vytopeniu
• 44 l/0,81 kWh pri štandardnom programe

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 600 x 559

Technické údaje

Cena: 249 €

Práčka

EWF1262EOW

Vlastnosti

• automaticky prispôsobí prací program 
aktuálnej veľkosti náplne

• vďaka funkcii AutoSense môžete prať 
flexibilne a účinne veľké aj malé náplne

• veľký plniaci otvor na pohodlnejšie 
vkladanie a vyberanie bielizne

• funkcia Posunutý štart spustí zvolený cyklus 
za 3, 6 alebo 9 hodín

• technológia PowerJet využíva všetok prací 
prostriedok a udržiava násypku čistú

• flexibilné nastavenie trvania pracieho cyklu
• max. rýchlosť odstreďovania: 1 200 ot./min.
• o 30 % energeticky úspornejšia v porovnaní 

s limitom energetickej triedy A (0,19 kWh/kg), 
vypočítané v súlade s európskou smernicou 
EN 60456

• kapacita: 6 kg
• špeciálny jemný program Hodváb
• pracie programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

úsporný | Syntetika | Jemná bielizeň |  
Vlna Plus | Hodváb | Prikrývka | Plákanie | 
Vypúšťanie | Odstreďovanie | Džínsy | 
Závesy | Ľahké športové | Košele 30

• kontrola rovnováhy náplne
• technológia FuzzyLogic reaguje  

na množstvo bielizne
• funkcia Posunutý štart
• protipenový systém
• detská poistka
• nožičky: 4 nastaviteľné
• ochrana proti vytopeniu
• 44 l/0,81 kWh pri štandardnom programe

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 600 x 559

Technické údaje

Cena: 342 €

6
KG INVERTER

6
KG
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Práčka CompactCare 
(hĺbka 34 cm)
Práčka s takmer polovičnou 
hĺbkou vám teraz prináša 
výkon veľkých spotrebičov. 
Pozrite si jej ponuku programov 
a funkcií a presvedčte sa, že 
ani pri používateľskom rozhraní 
nerobí žiadne kompromisy.

Práčka CompactCare 
(hĺbka 38 cm)
Ak chcete oblečeniu dopriať 
najlepšiu starostlivosť 
a máte k dispozícii menej 
priestoru, je tu jednoduché 
riešenie. Predstavujeme 
prvý model s hĺbkou 38 cm 
na trhu a kapacitou 6 kg, aby 
ste dokázali vyprať naraz 
viac bielizne. A certifikát 
Woolmark Blue dokazuje, 
že aj vaše vlnené odevy 
určené výlučne na ručné 
pranie sú v dobrých rukách.

Práčka so sušičkou 
DualCare™
Obľúbené odevy si zaslúžia tú 
najlepšiu možnú starostlivosť. 
Preto vyvinul Electrolux 
práčku so sušičkou, ktorá vám 
umožňuje prať a sušiť dokonca 
aj tie najchúlostivejšie odevy 

v jednom cykle. Ide o prvú 
práčku so sušičkou, ktorá 
získala certifikát Woolmark 
Blue na pranie aj sušenie, 
takže si môžete byť istí, že 
aj oblečenie určené len na 
ručné pranie bude ošetrené 
jemne a pritom mimoriadne 
účinne. Toto všetko vám 
ponúka jeden spotrebič.

Práčka s vrchným plnením
Práčka s vrchným plnením je 
perfektným riešením, ak treba 
šetriť priestor. Tento kompaktný 
model vám navyše prináša 
praktické parné programy 
podobne ako profesionálne 
zariadenia. Ak treba oblečenie 
osviežiť a oživiť, aby vyzeralo 
znova úžasne, môžete použiť 
prirodzenú paru. Stačí stlačiť 
tlačidlo a odevy sa vyhladia, 
zjemnia a osviežia, aby ste si 
ich mohli hneď znovu obliecť.

Ukážte svoj štýl a užívajte 
si svoj priestor.

Práčka s vrchným plnením
Model: EWT1567VIW
80 x 40 x 60 cm (V x Š x H)
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Práčka so sušičkou 
DualCare™
Model: EWW1697SWD
85 x 60 x 60 cm  
(V x Š x H)

Ušetríte až  
50 % priestoru.

Práčka CompactCare 
(hĺbka 34 cm) 
Model: EWM1044SEUC 
85 x 60 x 34 cm (V x Š x H)

Ušetríte až 43 % priestoru.

Práčka CompactCare 
(hĺbka 38 cm)
Model: EWS1266CI 
85 x 60 x 38 cm (V x Š x H)

Ušetríte až 37 % priestoru.
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Pranie Práčky s predným plnením, úzke

Práčka

EWS1477FDW

Technické údaje

Výhody/Funkcie

Vyperte svoje obľúbené oblečenie za 
krátkych 20 minút
Vďaka tejto práčke zažijete menej kríz, keď 
potrebujete oblečenie na poslednú chvíľu. 
Krátky program vyperie mierne znečistenú 
bielizeň už za 20 minút.

Prispôsobte cyklus vášmu rozvrhu 
a perte efektívne
Uistite sa, že sa pranie bielizne vojde do 
vášho rozvrhu. Vďaka funkcii TimeManager 
môžete nastaviť cyklus tak, aby bielizeň bola 
pripravená vtedy, keď chcete.

Technológia OptiSense prispôsobuje 
trvanie cyklu v záujme optimálnych 
výsledkov a nízkej spotreby energie.
Inteligentný systém OptiSense tejto práčky 
automaticky nastaví prací program podľa 
veľkosti aktuálnej náplne. Bielizeň sa už 
nebude nikdy prať príliš dlho, a to znamená tú 
najlepšiu starostlivosť o vaše odevy.

Invertorový motor zabezpečuje tichú 
a účinnú prevádzku
Táto práčka so sušičkou je vybavená 
energeticky úsporným, profesionálnym 
invertorovým motorom značky Electrolux, 
čo znamená účinné a prakticky nepočuteľné 
pranie bielizne.

• funkcia Posunutý štart odloží štart cyklu až 
o 20 h max. 

• rýchlosť odstreďovania: 1 400 ot./min.
• o 30 % energeticky úspornejšia v porovnaní 

s limitom energetickej triedy A (0,19 kWh/kg), 
vypočítané v súlade s európskou smernicou 
EN 60456

• kapacita: 6,5 kg
• špeciálny jemný program Hodváb
• pracie programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

úsporný | Syntetika | Jemná bielizeň | Vlna 
Plus | Džínsy | Plákanie | Odstreďovanie/
vypúšťanie | Spodná bielizeň | Hodváb | 
Závesy | Prikrývka | Ľahké športové | Rýchly

• kontrola rovnováhy náplne
• veľký displej LCD
• technológia FuzzyLogic reaguje na 

množstvo bielizne
• funkcia Posunutý štart
• protipenový systém
• detská poistka
• nožičky: 4 nastaviteľné
• prítoková hadica s ochranou AquaControl
• invertorový motor, 10 rokov záruka
• 45 l/0,84 kWh pri štandardnom programe

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 600 x 450

Cena: 582 €

INVERTER
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Práčka

EWS1277FDW

Vlastnosti

• účinné, pohodlné pranie v kompaktnej 
práčke

• funkcia TimeManager® nastaví trvanie 
pracieho cyklu podľa vašich potrieb

• technológia OptiSense prispôsobuje trvanie 
cyklu v záujme optimálnych výsledkov 
a nízkej spotreby energie

• funkcia Posunutý štart odloží štart cyklu  
až o 20 h max. 

• rýchlosť odstreďovania: 1 200 ot./min.
• o 30 % energeticky úspornejšia v porovnaní 

s limitom energetickej triedy A (0,19 kWh/kg), 
vypočítané v súlade s európskou smernicou 
EN 60456

• kapacita: 6,5 kg
• špeciálny jemný program Hodváb
• pracie programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

úsporný | Syntetika | Jemná bielizeň | Vlna 
Plus | Džínsy | Plákanie | Odstreďovanie/
vypúšťanie | Spodná bielizeň | Hodváb | 
Závesy | Prikrývka | Ľahké športové | Rýchly

• kontrola rovnováhy náplne
• veľký displej LCD
• technológia FuzzyLogic reaguje na 

množstvo bielizne
• funkcia Posunutý štart
• český panel a popisy
• protipenový systém
• detská poistka
• nožičky: 4 nastaviteľné
• prítoková hadica s ochranou AquaControl
• invertorový motor, 10 rokov záruka
• 45 l/0,84 kWh pri štandardnom programe

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 600 x 450

Technické údaje

Cena: 569 €

INVERTER

Práčka

EWS1276CAU

Vlastnosti

• účinné, pohodlné pranie v kompaktnej 
práčke

• funkcia TimeManager® nastaví trvanie 
pracieho cyklu podľa vašich potrieb

• funkcia Posunutý štart odloží štart cyklu  
až o 20 h

• technológia OptiSense prispôsobuje trvanie 
cyklu v záujme optimálnych výsledkov 
a nízkej spotreby energie

• krátky program vyperie vaše obľúbené 
odevy už za 20 minút

• max. rýchlosť odstreďovania: 1 200 ot./min.
• o 20 % energeticky úspornejšia v porovnaní 

s limitom energetickej triedy A (0,19 kWh/kg), 
vypočítané v súlade s európskou smernicou 
EN 60456

• kapacita: 7 kg
• špeciálny jemný program Hodváb
• pracie programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

úsporný | Syntetika | Jemná bielizeň | Vlna 
Plus | Džínsy | Plákanie | Odstreďovanie/
vypúšťanie |  Závesy | Prikrývka | Ľahké 
športové | Košele 30

• kontrola rovnováhy náplne
• displej LCD
• technológia FuzzyLogic reaguje  

na množstvo bielizne
• funkcia Posunutý štart
• český panel a popisy
• protipenový systém
• detská poistka
• nožičky: 4 nastaviteľné
• ochrana proti vytopeniu
• 46 l/0,9 kWh pri štandardnom programe

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 595 x 448

Technické údaje

Cena: 511 €

Práčka

 

Vlastnosti

• funkcia TimeManager® nastaví trvanie 
pracieho cyklu podľa vašich potrieb

• technológia OptiSense prispôsobuje trvanie 
cyklu v záujme optimálnych výsledkov 
a nízkej spotreby energie

• modrý certifikát Woolmark Blue zaručuje 
najjemnejšiu starostlivosť o vlnené odevy 
určené len na ručné pranie

• funkcia Posunutý štart umožňuje neskoršie 
spustenie programu

• flexibilné nastavenie trvania pracieho cyklu
• max. rýchlosť odstreďovania: 1 200 ot./min.
• o 40 % energeticky úspornejšia v porovnaní 

s limitom energetickej triedy A (0,19 kWh/kg), 
vypočítané v súlade s európskou smernicou 
EN 60456

• kapacita: 7 kg
• špeciálny jemný program Hodváb
• pracie programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

úsporný | Syntetika | Jemná bielizeň | Vlna 
Plus | Džínsy | Plákanie | Odstreďovanie/
vypúšťanie | Spodná bielizeň | Hodváb | 
Závesy | Prikrývka | Ľahké športové |  
Košele 30

• kontrola rovnováhy náplne
• displej LCD
• technológia FuzzyLogic reaguje  

na množstvo bielizne
• funkcia Posunutý štart
• protipenový systém
• detská poistka
• nožičky: 4 nastaviteľné
• ochrana proti vytopeniu
• invertorový motor, 10 rokov záruka
• 50 l/0,81 kWh pri štandardnom programe

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 595 x 448

Technické údaje

Cena: 464 €

INVERTER

EWS1276CI
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Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 595 x 377

Technické údaje

Práčka

EWS1054NDU

Vlastnosti

• účinné, pohodlné pranie v kompaktnej 
práčke

• funkcia TimeManager® nastaví trvanie 
pracieho cyklu podľa vašich potrieb

• funkcia Posunutý štart odloží štart cyklu  
až o 20 h 

• technológia OptiSense prispôsobuje trvanie 
cyklu v záujme optimálnych výsledkov 
a nízkej spotreby energie

• krátky program vyperie vaše obľúbené 
odevy už za 20 minút

• max. rýchlosť odstreďovania: 1 000 ot./min.
• o 20 % energeticky úspornejšia v porovnaní 

s limitom energetickej triedy A (0,19 kWh/kg), 
vypočítané v súlade s európskou smernicou 
EN 60456

• kapacita: 5 kg
• špeciálny jemný program Hodváb
• pracie programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

úsporný | Syntetika | Jemná bielizeň |  
Vlna Plus | Hodváb | Prikrývka | Plákanie |  
Vypúšťanie | Odstreďovanie | Džínsy | 
Závesy | Ľahké športové | Košele 30

• kontrola rovnováhy náplne
• technológia FuzzyLogic reaguje na 

množstvo bielizne
• funkcia Posunutý štart
• český panel a popisy
• protipenový systém
• detská poistka
• nožičky: 4 nastaviteľné
• ochrana proti vytopeniu
• 41 l/0,72 kWh pri štandardnom programe

Cena: 382 €

Práčka

EWS1266CI

Vlastnosti

• účinné, pohodlné pranie v kompaktnej 
práčke

• funkcia TimeManager® nastaví trvanie 
pracieho cyklu podľa vašich potrieb

• technológia OptiSense prispôsobuje trvanie 
cyklu v záujme optimálnych výsledkov 
a nízkej spotreby energie

• modrý certifikát Woolmark Blue zaručuje 
najjemnejšiu starostlivosť o vlnené odevy 
určené len na ručné pranie

• max. rýchlosť odstreďovania: 1 200 ot./min.
• o 40 % energeticky úspornejšia v porovnaní 

s limitom energetickej triedy A (0,19 kWh/kg), 
vypočítané v súlade s európskou smernicou 
EN 60456

• kapacita: 6 kg
• špeciálny jemný program Hodváb
• pracie programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

úsporný | Syntetika | Jemná bielizeň | Vlna 
Plus | Džínsy | Plákanie | Odstreďovanie/
vypúšťanie | Spodná bielizeň | Hodváb | 
Závesy | Prikrývka | Ľahké športové |  
Košele 30

• kontrola rovnováhy náplne
• displej LCD
• technológia FuzzyLogic reaguje na 

množstvo bielizne
• funkcia Posunutý štart
• protipenový systém
• detská poistka
• nožičky: 4 nastaviteľné
• ochrana proti vytopeniu
• invertorový motor, 10 rokov záruka
• 46 l/0,7 kWh pri štandardnom programe

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 595 x 377

Technické údaje

Cena: 433 €

6
KG INVERTER

Pranie Práčky s predným plnením, úzke

Práčka

EWS1274SAU

Vlastnosti

• účinné, pohodlné pranie v kompaktnej 
práčke

• funkcia TimeManager® nastaví trvanie 
pracieho cyklu podľa vašich potrieb

• funkcia Posunutý štart odloží štart cyklu  
až o 20 h

• technológia OptiSense prispôsobuje trvanie 
cyklu v záujme optimálnych výsledkov 
a nízkej spotreby energie

• krátky program vyperie vaše obľúbené 
odevy už za 20 minút

• max. rýchlosť odstreďovania: 1 200 ot./min.
• o 20 % energeticky úspornejšia v porovnaní 

s limitom energetickej triedy A (0,19 kWh/kg), 
vypočítané v súlade s európskou smernicou 
EN 60456

• kapacita: 7 kg
• špeciálny jemný program Hodváb
• pracie programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

úsporný | Syntetika | Jemná bielizeň | Vlna 
Plus | Hodváb | Prikrývka | Plákanie | 
Vypúšťanie | Odstreďovanie | Džínsy | 
Závesy | Ľahké športové | Košele 30

• kontrola rovnováhy náplne
• technológia FuzzyLogic reaguje  

na množstvo bielizne
• funkcia Posunutý štart
• český panel a popisy
• protipenový systém
• detská poistka
• nožičky: 4 nastaviteľné
• ochrana proti vytopeniu
• 46 l/0,9 kWh pri štandardnom programe

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 595 x 448

Technické údaje

Cena: 456 €
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Práčka

EWS1266SEU

Vlastnosti

• funkcia TimeManager® nastaví trvanie 
pracieho cyklu podľa vašich potrieb

• technológia OptiSense prispôsobuje trvanie 
cyklu v záujme optimálnych výsledkov 
a nízkej spotreby energie

• modrý certifikát Woolmark Blue zaručuje 
najjemnejšiu starostlivosť o vlnené odevy 
určené len na ručné pranie

• flexibilné nastavenie trvania pracieho cyklu
• max. rýchlosť odstreďovania: 1 200 ot./min.
• o 30 % energeticky úspornejšia v porovnaní 

s limitom energetickej triedy A (0,19 kWh/kg), 
vypočítané v súlade s európskou smernicou 
EN 60456

• kapacita: 6 kg
• špeciálny jemný program Hodváb
• pracie programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

úsporný | Syntetika | Jemná bielizeň | Vlna 
Plus | Džínsy | Plákanie | Odstreďovanie/
vypúšťanie | Spodná bielizeň | Hodváb | 
Závesy | Prikrývka | Ľahké športové |  
Košele 30

• kontrola rovnováhy náplne
• displej LCD
• technológia FuzzyLogic reaguje na 

množstvo bielizne
• funkcia Posunutý štart
• protipenový systém
• detská poistka
• nožičky: 4 nastaviteľné
• ochrana proti vytopeniu
• invertorový motor, 10 rokov záruka
• 46 l/0,76 kWh pri štandardnom programe

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 595 x 377

Technické údaje

Cena: 333 €

6
KG INVERTER

Práčka

EWS1074SDU

Vlastnosti

• účinné, pohodlné pranie v kompaktnej 
práčke

• funkcia TimeManager® nastaví trvanie 
pracieho cyklu podľa vašich potrieb

• funkcia Posunutý štart odloží štart cyklu  
až o 20 h 

• technológia OptiSense prispôsobuje trvanie 
cyklu v záujme optimálnych výsledkov 
a nízkej spotreby energie

• krátky program vyperie vaše obľúbené 
odevy už za 20 minút

• max. rýchlosť odstreďovania: 1 000 ot./min.
• o 20 % energeticky úspornejšia v porovnaní 

s limitom energetickej triedy A (0,19 kWh/kg), 
vypočítané v súlade s európskou smernicou 
EN 60456

• kapacita: 7 kg
• špeciálny jemný program Hodváb
• pracie programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

úsporný | Syntetika | Jemná bielizeň |  
Vlna Plus | Hodváb | Prikrývka | Plákanie |  
Vypúšťanie | Odstreďovanie | Džínsy | 
Závesy | Ľahké športové | Košele 30

• kontrola rovnováhy náplne
• technológia FuzzyLogic reaguje na 

množstvo bielizne
• funkcia Posunutý štart
• český panel a popisy
• protipenový systém
• detská poistka
• nožičky: 4 nastaviteľné
• ochrana proti vytopeniu
• 46 l/0,9 kWh pri štandardnom programe

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 595 x 448

Technické údaje

Cena: 377 €

Práčka

EWS1066SEU

Vlastnosti

• funkcia TimeManager® nastaví trvanie 
pracieho cyklu podľa vašich potrieb

• technológia OptiSense prispôsobuje trvanie 
cyklu v záujme optimálnych výsledkov 
a nízkej spotreby energie

• modrý certifikát Woolmark Blue zaručuje 
najjemnejšiu starostlivosť o vlnené odevy 
určené len na ručné pranie

• flexibilné nastavenie trvania pracieho cyklu
• max. rýchlosť odstreďovania: 1 000 ot./min.
• o 30 % energeticky úspornejšia v porovnaní 

s limitom energetickej triedy A (0,19 kWh/kg), 
vypočítané v súlade s európskou smernicou 
EN 60456

• kapacita: 6 kg
• špeciálny jemný program Hodváb
• pracie programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

úsporný | Syntetika | Jemná bielizeň | Vlna 
Plus | Džínsy | Plákanie | Odstreďovanie/
vypúšťanie | Spodná bielizeň | Hodváb | 
Závesy | Prikrývka | Ľahké športové |  
Košele 30

• kontrola rovnováhy náplne
• displej LCD
• technológia FuzzyLogic reaguje  

na množstvo bielizne
• funkcia Posunutý štart
• protipenový systém
• detská poistka
• nožičky: 4 nastaviteľné
• ochrana proti vytopeniu
• 46 l/0,76 kWh pri štandardnom programe

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 595 x 377

Technické údaje

Cena: 355 €

6
KG
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Pranie Práčky s predným plnením, úzke

Práčka

EWS1264SDU

Vlastnosti

• účinné, pohodlné pranie v kompaktnej 
práčke

• funkcia TimeManager® nastaví trvanie 
pracieho cyklu podľa vašich potrieb

• funkcia Posunutý štart odloží štart cyklu  
až o 20 h 

• technológia OptiSense prispôsobuje trvanie 
cyklu v záujme optimálnych výsledkov 
a nízkej spotreby energie

• krátky program vyperie vaše obľúbené 
odevy už za 20 minút

• max. rýchlosť odstreďovania: 1 200 ot./min.
• o 30 % energeticky úspornejšia v porovnaní 

s limitom energetickej triedy A (0,19 kWh/kg), 
vypočítané v súlade s európskou smernicou 
EN 60456

• kapacita: 6 kg
• špeciálny jemný program Hodváb
• pracie programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

úsporný | Syntetika | Jemná bielizeň |  
Vlna Plus | Hodváb | Prikrývka | Plákanie |  
Vypúšťanie | Odstreďovanie | Džínsy | 
Závesy | Ľahké športové | Košele 30

• kontrola rovnováhy náplne
• technológia FuzzyLogic reaguje na 

množstvo bielizne
• funkcia Posunutý štart
• český panel a popisy
• protipenový systém
• detská poistka
• nožičky: 4 nastaviteľné
• ochrana proti vytopeniu
• 46 l/0,76 kWh pri štandardnom programe

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 595 x 377

Technické údaje

Cena: 333 €

6
KG
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Pranie Práčky s vrchným plnením 

Práčky s vrchným plnením 

EWT1567VIW

Výhody/Funkcie

Šetrné parné programy osviežia 
a vyhladia odevy
Profesionálny naparovací systém osvieži 
oblečenie, zmierni pokrčenie a zanechá 
bielizeň hladkú a so sviežou vôňou.

Nastavte cyklus podľa svojich plánov
Buďte si istí, že pranie zapadne do vášho 
harmonogramu. Funkcia TimeManager® 
umožňuje nastavenia trvania cyklu, takže 
bielizeň bude hotová vtedy, keď si to prajete.

Perte oblečenie potichu a efektívne
Táto práčka je vybavená energeticky 
úsporným, profesionálnym invertorovým 
motorom značky Electrolux, čo znamená 
účinné a prakticky nepočuteľné pranie 
bielizne.

Spotrebuje dokonca o 10 % menej 
energie než práčka triedy A+++
Táto práčka využíva pokročilé technológie, 
a predstihuje tak aj tú najvyššiu európsku 
triedu energetickej účinnosti. Spotrebuje  
o 10 % menej energie než práčka triedy 
A+++.

• modrý certifikát Woolmark Blue zaručuje 
najjemnejšiu starostlivosť o vlnené odevy 
určené len na ručné pranie

• parné programy na osvieženie a vyrovnanie 
záhybov bez prania

• funkcia TimeManager® nastaví trvanie 
pracieho cyklu podľa vašich potrieb

• systém SoftAccess umožňuje hladký 
prístup do práčky

• o 10 % energeticky úspornejšia v porovnaní 
s limitom energetickej triedy A+++

• kapacita: 6 kg
• max. rýchlosť odstreďovania: 1 300 ot./min.
• veľký grafický displej LCD
• práčka s vrchným plnením
• pracie programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

úsporný | Syntetika | Jemná bielizeň | Vlna 
Plus | Džínsy | Plákanie | Odstreďovanie/
vypúšťanie | Prikrývka | Ľahké športové |  
Rýchly | Parné osvieženie | Para pre 
syntetiku | Para pre bavlnu

• funkcia Posunutý štart
• automatické nastavenie správnej polohy 

bubna na konci programu
• kontrola rovnováhy náplne
• technológia FuzzyLogic reaguje  

na množstvo bielizne
• nožičky: 2 nastaviteľné a 2 pevné
• invertorový motor, 10 rokov záruka
• ochrana proti vytopeniu

Cena: 636 €

Technické údaje

Rozmery V x Š x H (mm)
890 x 400 x 600

6
KG ECOINVERTER

MOTOR

88

ELX_FS_AIO_2016_SK_v9.indd   88 12.10.16   15:53



Práčky s vrchným plnením 

EWT1367VIW

Vlastnosti

• modrý certifikát Woolmark Blue zaručuje 
najjemnejšiu starostlivosť o vlnené odevy 
určené len na ručné pranie

• parné programy na osvieženie a vyrovnanie 
záhybov bez prania

• funkcia TimeManager® nastaví trvanie 
pracieho cyklu podľa vašich potrieb

• systém SoftAccess umožňuje hladký 
prístup do práčky

• o 10 % energeticky úspornejšia v porovnaní 
s limitom energetickej triedy A+++

• kapacita: 6 kg
• max. rýchlosť odstreďovania: 1 300 ot./min.
• veľký grafický displej LCD
• práčka s vrchným plnením
• pracie programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

úsporný | Syntetika | Jemná bielizeň | Vlna 
Plus | Džínsy | Plákanie | Odstreďovanie/
vypúšťanie | Prikrývka | Ľahké športové |  
Rýchly | Parné osvieženie | Para pre 
syntetiku | Para pre bavlnu

• funkcia Posunutý štart
• automatické nastavenie správnej polohy 

bubna na konci programu
• kontrola rovnováhy náplne
• technológia FuzzyLogic reaguje na 

množstvo bielizne
• nožičky: 2 nastaviteľné a 2 pevné
• invertorový motor, 10 rokov záruka
• ochrana proti vytopeniu

Rozmery V x Š x H (mm)
890 x 400 x 600

Technické údaje

Cena: 592 €

Práčky s vrchným plnením 

EWT1366HGW

Vlastnosti

• modrý certifikát Woolmark Blue zaručuje 
najjemnejšiu starostlivosť o vlnené odevy 
určené len na ručné pranie

• parné programy na osvieženie a vyrovnanie 
záhybov bez prania

• funkcia TimeManager® nastaví trvanie 
pracieho cyklu podľa vašich potrieb

• systém SoftAccess umožňuje hladký 
prístup do práčky

• o 10 % energeticky úspornejšia v porovnaní 
s limitom energetickej triedy A+++

• kapacita: 6 kg
• max. rýchlosť odstreďovania: 1 300 ot./min.
• displej LCD
• práčka s vrchným plnením
• pracie programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

úsporný | Syntetika | Jemná bielizeň | Vlna 
Plus | Džínsy | Plákanie | Odstreďovanie/
vypúšťanie | Prikrývka | Ľahké športové |  
Rýchly | Parné osvieženie | Para pre 
syntetiku | Para pre bavlnu

• funkcia Posunutý štart
• český panel a popisy
• automatické nastavenie správnej polohy 

bubna na konci programu
• kontrola rovnováhy náplne
• technológia FuzzyLogic reaguje  

na množstvo bielizne
• nožičky: 2 nastaviteľné a 2 pevné
• invertorový motor, 10 rokov záruka
• ochrana proti vytopeniu

Rozmery V x Š x H (mm)
890 x 400 x 600

Technické údaje

Cena: 540 €

6
KG INVERTER

6
KG INVERTER

Práčky s vrchným plnením 

EWT1062ISW

Vlastnosti

• vďaka funkcii AutoSense môžete prať 
flexibilne a účinne veľké aj malé náplne

• bezpečný prístup vďaka jednoduchému 
otváraniu dvierok bubna

• energetická trieda A++
• kapacita: 6 kg
• max. rýchlosť odstreďovania: 1 000 ot./min.
• o 20 % energeticky úspornejšia v porovnaní 

s limitom energetickej triedy A (0,19 kWh/kg), 
vypočítané v súlade s európskou smernicou 
EN 60456

• práčka s vrchným plnením
• špeciálny jemný program Hodváb
• pracie programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

úsporný | Syntetika | Jemná bielizeň |  
Vlna Plus | Hodváb | Prikrývka | Plákanie |  
Vypúšťanie | Odstreďovanie | Džínsy | 
Závesy | Ľahké športové | Košele 30

• funkcia Posunutý štart
• jemné otváranie dvierok bubna  

(soft opening)
• kontrola rovnováhy náplne
• technológia FuzzyLogic reaguje  

na množstvo bielizne
• nožičky: 2 nastaviteľné a 2 pevné
• ochrana proti vytopeniu

Rozmery V x Š x H (mm)
890 x 400 x 600

Technické údaje

Cena: 483 €

6
KG
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Pranie Práčky s vrchným plnením 

Práčky s vrchným plnením 

EWT1266ESW

Vlastnosti

• modrý certifikát Woolmark Blue zaručuje 
najjemnejšiu starostlivosť o vlnené odevy 
určené len na ručné pranie

• funkcia TimeManager® nastaví trvanie 
pracieho cyklu podľa vašich potrieb

• bezpečný prístup vďaka jednoduchému 
otváraniu dvierok bubna

• systém FlexiDose Plus zabezpečuje 
optimálne dávkovanie pracieho prostriedku

• energetická trieda A+++
• kapacita: 6 kg
• max. rýchlosť odstreďovania: 1 200 ot./min.
• displej LCD
• o 30 % energeticky úspornejšia v porovnaní 

s limitom energetickej triedy A (0,19 kWh/kg), 
vypočítané v súlade s európskou smernicou 
EN 60456

• práčka s vrchným plnením
• špeciálny jemný program Hodváb
• pracie programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

úsporný | Syntetika | Jemná bielizeň | Vlna 
Plus | Džínsy | Plákanie | Odstreďovanie/
vypúšťanie | Spodná bielizeň | Hodváb | 
Závesy | Prikrývka | Ľahké športové |  
Košele 30

• funkcia Posunutý štart
• český panel a popisy
• jemné otváranie dvierok bubna  

(soft opening)
• automatické nastavenie správnej polohy 

bubna na konci programu
• kontrola rovnováhy náplne
• technológia FuzzyLogic reaguje  

na množstvo bielizne
• nožičky: 2 nastaviteľné a 2 pevné
• ochrana proti vytopeniu

Rozmery V x Š x H (mm)
890 x 400 x 600

Technické údaje

Cena: 445 €

6
KG

Práčky s vrchným plnením 

EWT1266ODW

Vlastnosti

• modrý certifikát Woolmark Blue zaručuje 
najjemnejšiu starostlivosť o vlnené odevy 
určené len na ručné pranie

• funkcia TimeManager® nastaví trvanie 
pracieho cyklu podľa vašich potrieb

• možnosť pripojenia prívodu horúcej vody 
z domácich ekologických ohrevných 
systémov

• systém SoftAccess umožňuje hladký 
prístup do práčky

• systém FlexiDose Plus zabezpečuje 
optimálne dávkovanie pracieho prostriedku

• kapacita: 6 kg
• max. rýchlosť odstreďovania: 1 200 ot./min.
• displej LCD
• o 30 % energeticky úspornejšia v porovnaní 

s limitom energetickej triedy A (0,19 kWh/kg), 
vypočítané v súlade s európskou smernicou 
EN 60456

• práčka s vrchným plnením
• špeciálny jemný program Hodváb
• pracie programy: zap./vyp. | Bavlna 

s Aquasol | Džínsy s Aquasol | Syntetika 
s Aquasol | Jemná bielizeň | Vlna Plus |  
Plákanie | Odstreďovanie/vypúšťanie |  
Spodná bielizeň | Hodváb | Závesy | 
Prikrývka | Ľahké športové | Rýchly | Bavlna 
úsporný

• funkcia Posunutý štart
• automatické nastavenie správnej polohy 

bubna na konci programu
• kontrola rovnováhy náplne
• technológia FuzzyLogic reaguje 

na množstvo bielizne
• nožičky: 2 nastaviteľné a 2 pevné
• ochrana proti vytopeniu

Rozmery V x Š x H (mm)
890 x 400 x 600

Technické údaje

Cena: 464 €

6
KG

Práčky s vrchným plnením 

EWT1262ISW

Vlastnosti

• vďaka funkcii AutoSense môžete prať 
flexibilne a účinne veľké aj malé náplne

• bezpečný prístup vďaka jednoduchému 
otváraniu dvierok bubna

• energetická trieda A++
• kapacita: 6 kg
• max. rýchlosť odstreďovania: 1 200 ot./min.
• o 20 % energeticky úspornejšia v porovnaní 

s limitom energetickej triedy A (0,19 kWh/kg), 
vypočítané v súlade s európskou smernicou 
EN 60456

• práčka s vrchným plnením
• špeciálny jemný program Hodváb
• pracie programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

úsporný | Syntetika | Jemná bielizeň |  
Vlna Plus | Hodváb | Prikrývka | Plákanie |  
Vypúšťanie | Odstreďovanie | Džínsy | 
Závesy | Ľahké športové | Košele 30

• funkcia Posunutý štart
• jemné otváranie dvierok bubna  

(soft opening)
• kontrola rovnováhy náplne
• technológia FuzzyLogic reaguje  

na množstvo bielizne
• nožičky: 2 nastaviteľné a 2 pevné
• ochrana proti vytopeniu

Rozmery V x Š x H (mm)
890 x 400 x 600

Technické údaje

Cena: 466 €

6
KG

90

ELX_FS_AIO_2016_SK_v9.indd   90 12.10.16   15:53



Práčky s vrchným plnením 

EWT1266EXW

Vlastnosti

• modrý certifikát Woolmark Blue zaručuje 
najjemnejšiu starostlivosť o vlnené odevy 
určené len na ručné pranie

• funkcia TimeManager® nastaví trvanie 
pracieho cyklu podľa vašich potrieb

• bezpečný prístup vďaka jednoduchému 
otváraniu dvierok bubna

• systém FlexiDose Plus zabezpečuje 
optimálne dávkovanie pracieho prostriedku

• energetická trieda A+++
• kapacita: 6 kg
• max. rýchlosť odstreďovania: 1 200 ot./min.
• displej LCD
• o 30 % energeticky úspornejšia v porovnaní 

s limitom energetickej triedy A (0,19 kWh/kg), 
vypočítané v súlade s európskou smernicou 
EN 60456

• práčka s vrchným plnením
• špeciálny jemný program Hodváb
• pracie programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

úsporný | Syntetika | Jemná bielizeň | Vlna 
Plus | Džínsy | Plákanie | Odstreďovanie/
vypúšťanie | Spodná bielizeň | Hodváb | 
Závesy | Prikrývka | Ľahké športové |  
Košele 30

• funkcia Posunutý štart
• český panel a popisy
• jemné otváranie dvierok bubna  

(soft opening)
• automatické nastavenie správnej polohy 

bubna na konci programu
• kontrola rovnováhy náplne
• technológia FuzzyLogic reaguje  

na množstvo bielizne
• nožičky: 2 nastaviteľné a 2 pevné
• ochrana proti vytopeniu

Rozmery V x Š x H (mm)
890 x 400 x 600

Technické údaje

Cena: 445 €

6
KG

Práčky s vrchným plnením 

EWT1264IDW

Vlastnosti

• modrý certifikát Woolmark Blue zaručuje 
najjemnejšiu starostlivosť o vlnené odevy 
určené len na ručné pranie

• funkcia TimeManager® nastaví trvanie 
pracieho cyklu podľa vašich potrieb

• funkcia Posunutý štart umožňuje flexibilné 
načasovanie prania

• energetická trieda A++
• kapacita: 6 kg
• max. rýchlosť odstreďovania: 1 200 ot./min.
• o 20 % energeticky úspornejšia v porovnaní 

s limitom energetickej triedy A (0,19 kWh/kg), 
vypočítané v súlade s európskou smernicou 
EN 60456

• práčka s vrchným plnením
• špeciálny jemný program Hodváb
• pracie programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

úsporný | Syntetika | Jemná bielizeň |  
Vlna Plus | Hodváb | Prikrývka | Plákanie |  
Vypúšťanie | Odstreďovanie | Džínsy | 
Závesy | Ľahké športové | Košele 30

• funkcia Posunutý štart
• automatické nastavenie správnej polohy 

bubna na konci programu
• kontrola rovnováhy náplne
• technológia FuzzyLogic reaguje  

na množstvo bielizne
• nožičky: 2 nastaviteľné a 2 pevné
• ochrana proti vytopeniu

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 400 x 600

Technické údaje

Cena: 402 €

6
KG

Práčky s vrchným plnením 

EWT1264EKW

Vlastnosti

• modrý certifikát Woolmark Blue zaručuje 
najjemnejšiu starostlivosť o vlnené odevy 
určené len na ručné pranie

• funkcia TimeManager® nastaví trvanie 
pracieho cyklu podľa vašich potrieb

• funkcia Posunutý štart umožňuje flexibilné 
načasovanie prania

• energetická trieda A++
• kapacita: 6 kg
• max. rýchlosť odstreďovania: 1 200 ot./min.
• o 20 % energeticky úspornejšia v porovnaní 

s limitom energetickej triedy A (0,19 kWh/kg), 
vypočítané v súlade s európskou smernicou 
EN 60456

• práčka s vrchným plnením
• špeciálny jemný program Hodváb
• pracie programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

úsporný | Syntetika | Jemná bielizeň | 
Vlna Plus | Hodváb | Prikrývka | Plákanie | 
Vypúšťanie | Odstreďovanie | Džínsy | 
Závesy | Ľahké športové | Košele 30

• funkcia Posunutý štart
• automatické nastavenie správnej polohy 

bubna na konci programu
• kontrola rovnováhy náplne
• technológia FuzzyLogic reaguje  

na množstvo bielizne
• nožičky: 2 nastaviteľné a 2 pevné
• ochrana proti vytopeniu

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 400 x 600

Technické údaje

Cena: 402 €

6
KG
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Pranie Práčky s vrchným plnením 

Práčky s vrchným plnením 

EWT1064IDW

Vlastnosti

• modrý certifikát Woolmark Blue zaručuje 
najjemnejšiu starostlivosť o vlnené odevy 
určené len na ručné pranie

• funkcia TimeManager® nastaví trvanie 
pracieho cyklu podľa vašich potrieb

• funkcia Posunutý štart umožňuje flexibilné 
načasovanie prania

• dotykové ovládanie sa jednoducho používa 
a zabezpečuje intuitívnu navigáciu

• energetická trieda A++
• kapacita: 6 kg
• max. rýchlosť odstreďovania: 1 000 ot./min.
• o 20 % energeticky úspornejšia v porovnaní 

s limitom energetickej triedy A (0,19 kWh/kg), 
vypočítané v súlade s európskou smernicou 
EN 60456

• práčka s vrchným plnením
• špeciálny jemný program Hodváb
• pracie programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

úsporný | Syntetika | Jemná bielizeň |  
Vlna Plus | Hodváb | Prikrývka | Plákanie |  
Vypúšťanie | Odstreďovanie | Džínsy | 
Závesy | Ľahké športové | Košele 30

• funkcia Posunutý štart
• automatické nastavenie správnej polohy 

bubna na konci programu
• kontrola rovnováhy náplne
• technológia FuzzyLogic reaguje  

na množstvo bielizne
• nožičky: 2 nastaviteľné a 2 pevné
• ochrana proti vytopeniu

Rozmery V x Š x H (mm)
890 x 400 x 600

Technické údaje

Cena: 384 €

6
KG

Práčky s vrchným plnením 

EWT1262IDW

Vlastnosti

• modrý certifikát Woolmark Blue zaručuje 
najjemnejšiu starostlivosť o vlnené odevy 
určené len na ručné pranie

• vďaka funkcii AutoSense môžete prať 
flexibilne a účinne veľké aj malé náplne

• funkcia Posunutý štart umožňuje flexibilné 
načasovanie prania

• energetická trieda A++
• kapacita: 6 kg
• max. rýchlosť odstreďovania: 1 200 ot./min.
• o 20 % energeticky úspornejšia v porovnaní 

s limitom energetickej triedy A (0,19 kWh/kg), 
vypočítané v súlade s európskou smernicou 
EN 60456

• práčka s vrchným plnením
• špeciálny jemný program Hodváb
• pracie programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

úsporný | Syntetika | Jemná bielizeň |  
Vlna Plus | Hodváb | Prikrývka | Plákanie |  
Vypúšťanie | Odstreďovanie | Džínsy | 
Závesy | Ľahké športové | Košele 30

• funkcia Posunutý štart
• český panel a popisy
• automatické nastavenie správnej polohy 

bubna na konci programu
• kontrola rovnováhy náplne
• technológia FuzzyLogic reaguje  

na množstvo bielizne
• nožičky: 2 nastaviteľné a 2 pevné
• ochrana proti vytopeniu

Rozmery V x Š x H (mm)
890 x 400 x 600

Technické údaje

Cena: 354 €

6
KG

Práčky s vrchným plnením 

EWT1266ELW

Vlastnosti

• modrý certifikát Woolmark Blue zaručuje 
najjemnejšiu starostlivosť o vlnené odevy 
určené len na ručné pranie

• funkcia TimeManager® nastaví trvanie 
pracieho cyklu podľa vašich potrieb

• bezpečný prístup vďaka jednoduchému 
otváraniu dvierok bubna

• systém FlexiDose Plus zabezpečuje 
optimálne dávkovanie pracieho prostriedku

• energetická trieda A+++
• kapacita: 6 kg
• max. rýchlosť odstreďovania: 1 200 ot./min.
• displej LCD
• o 30 % energeticky úspornejšia v porovnaní 

s limitom energetickej triedy A (0,19 kWh/kg), 
vypočítané v súlade s európskou smernicou 
EN 60456

• práčka s vrchným plnením
• špeciálny jemný program Hodváb
• pracie programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

úsporný | Syntetika | Jemná bielizeň | Vlna 
Plus | Džínsy | Plákanie | Odstreďovanie/
vypúšťanie | Spodná bielizeň | Hodváb | 
Závesy | Prikrývka | Ľahké športové |  
Košele 30

• funkcia Posunutý štart
• jemné otváranie dvierok bubna  

(soft opening)
• automatické nastavenie správnej polohy 

bubna na konci programu
• kontrola rovnováhy náplne
• technológia FuzzyLogic reaguje  

na množstvo bielizne
• nožičky: 2 nastaviteľné a 2 pevné
• ochrana proti vytopeniu

Rozmery V x Š x H (mm)
890 x 400 x 600

Technické údaje

Cena: 398 €

6
KG
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Práčky s vrchným plnením 

EWT1062IDW

Vlastnosti

• modrý certifikát Woolmark Blue zaručuje 
najjemnejšiu starostlivosť o vlnené odevy 
určené len na ručné pranie

• vďaka funkcii AutoSense môžete prať 
flexibilne a účinne veľké aj malé náplne

• funkcia Posunutý štart umožňuje flexibilné 
načasovanie prania

• energetická trieda A++
• kapacita: 6 kg
• max. rýchlosť odstreďovania: 1 000 ot./min.
• o 20 % energeticky úspornejšia v porovnaní 

s limitom energetickej triedy A (0,19 kWh/kg), 
vypočítané v súlade s európskou smernicou 
EN 60456

• práčka s vrchným plnením
• špeciálny jemný program Hodváb
• pracie programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

úsporný | Syntetika | Jemná bielizeň |  
Vlna Plus | Hodváb | Prikrývka | Plákanie |  
Vypúšťanie | Odstreďovanie | Džínsy | 
Závesy | Ľahké športové | Košele 30

• funkcia Posunutý štart
• český panel a popisy
• kontrola rovnováhy náplne
• technológia FuzzyLogic reaguje  

na množstvo bielizne
• nožičky: 2 nastaviteľné a 2 pevné
• ochrana proti vytopeniu

Rozmery V x Š x H (mm)
890 x 400 x 600

Technické údaje

Cena: 317 €

6
KG
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94

Modrý certifikát Woolmark
Prvá práčka so sušičkou na trhu 
ocenená modrým certifikátom 
Woolmark za pranie i sušenie. 
Bezpečne vyperie a vysuší 
dokonca aj vlnu určenú len  
na ručné pranie.

Šetrný bubon SoftDrum
Bubon veľkosti XXL  
so špeciálnym profilom  
je extra jemný k textíliám  
a postará sa o to, aby vaše 
odevy zostali v perfektnej 
kondícii.

Lepší ako kedykoľvek 
predtým: rad SteamSystem
V profesionálnych práčovniach 
sa používa para na osvieženie  
a vyhladenie bielizne. Naše 
parné programy sa im úplne 
vyrovnajú. Stačí jeden dotyk. 

Najlepší invertorový motor,  
s akým ste sa doteraz stretli
Spoľahlivý, tichý a energeticky 
účinný invertorový motor.

FuzzyLogic
Upraví trvanie cyklu a spotrebu 
energie a zaručí efektívne 
sušenie menšieho množstva 
bielizne. Zabraňuje riziku 
nadmerného prania a sušenia 
malých dávok.

Práčka so sušičkou,
energetická trieda A 
Široký výber práčok  
so sušičkou zaradených  
v najlepšej energetickej 
triede A. 

Práčky so 
sušičkou
Čo je nové a čo treba vedieť
Ako vám inovácie v rade spotrebičov Inspiration
pomôžu vo vašej domácnosti.

Pranie
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95

2 v 1
Vďaka práčke kombinovanej  
so sušičkou môžete ušetriť až 
50 % priestoru* a pohodlne 
vyprať a vysušiť až 28 košieľ 
alebo 7 kg bielizne – a to 
raz-dva! Stačí sa dotknúť 
tlačidla.

*v porovnaní so štandardnou práčkou a sušičkou s rozmermi 60 x 60 cm

Pocítite ten rozdiel
Para preniká hlboko do textílií, 
odstraňuje pachy a uvoľňuje 
vlákna. Výsledkom je svieža  
a hladká bielizeň.

obnosená a pokrčená

naparená a osviežená

Operie, vyhladí, osvieži
Parné cykly vyhladzujú 
a osviežujú odevy, napríklad tie, 
ktoré ste mali oblečené len raz. 

Starostlivosť, akú si vaše
odevy zaslúžia
Para je jemná a postará  
sa o to, aby vaše odevy  
vyzerali dlho ako nové.

Menej žehlenia
Para uvoľňuje záhyby
a odstraňuje pokrčenie.
Niektoré kusy bielizne už
nebude treba žehliť.

Ako v čistiarni
Rýchly a prirodzený spôsob,  
ako osviežiť odevy doma. 
Navyše si ušetríte návštevy 
čistiarne. V práčke s parnou 
funkciou môžete ošetriť aj odevy 
určené na chemické čistenie.

Žiadne chemikálie
Parný cyklus prirodzene,
šetrne a pohotovo oživí
vaše odevy.

2 v 1
Od suchého a špinavého 
k suchému a vypranému.  
Perte a sušte jedným ťahom. 
Stačí na to jedno tlačidlo.

Existuje mnoho dôvodov, prečo si vybrať práčku s parnými 
funkciami SteamSystem od Electrolux

Electrolux TimeManager®

Máte len 15 minút na to, aby ste
vyprali oblečenie na večer?
Žiaden problém. Táto funkcia
vám umožní nastaviť trvanie
prania podľa vašich potrieb.  
Ak sa ponáhľate, môžete 
program skrátiť, ak je bielizeň 
veľmi špinavá, môžete ho 
predĺžiť.

EcoInfo™

Funkcia EcoInfo™ vás v škále
od 1 do 6 informuje o tom, aký
úsporný je zvolený program
v kombinácii s nastavenými
funkciami.

Na mieru
Prispôsobte si každý cyklus
podľa stupňa znečistenia
bielizne, požadovanej teploty
a konkrétneho materiálu.

Až 8 možností
nastavenia trvania
Vy rozhodnete o tom, ako
dlho sa bude bielizeň prať.

Jednoduché používanie
Jasný a intuitívny ovládací
panel sa ľahko používa.

Super rýchle programy
K dispozícii máte programy
s trvaním od 15 do 150 minút.
Čas bude vždy na vašej strane.

TH
E COMPACT

COLLECTIO
N
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Pranie Práčky so sušičkou  

Práčka so sušičkou

EWW1697SWD

Technické údaje

Výhody/Funkcie

Dvojitá starostlivosť, polovica miesta
Práčka so sušičkou Electrolux DualCare™ 
vám umožňuje prať a sušiť všetku bielizeň 
naraz. Vďaka programom pre každý druh 
tkaniny vrátane vlny a jemnej bielizne môžete 
sebavedomo prať a sušiť obľúbené odevy 
znovu a znovu.

Šetrné programy a nižšie teploty 
sušenia
Systém DualCare™ tejto práčky vám 
umožňuje vyprať a usušiť všetko chúlostivé 
oblečenie vrátane kúskov určených len na 
ručné pranie. Šetrné programy a nižšie teploty 
sušenia zaručujú, že rozdiel nielen uvidíte, ale 
aj pocítite.

Objavte prednosti pary
Para efektívne uvoľní vlákna, odstráni 
pokrčenie, osvieži bielizeň a uľahčí žehlenie. 
Na ošetrovanie bielizne tak vynaložíte menej 
času a energie. 

Bielizeň vypraná a vysušená do hodiny 
Práčka so sušičkou DualCare™ ponúka 
60-minútový program na pranie a sušenie 
bielizne napríklad po práci, alebo keď sa 
ponáhľate. Zabezpečuje skvelé výsledky už 
za jednu hodinu, čím šetrí váš čas a zaisťuje 
najnižšiu spotrebu energie.

• s funkciou TimeManager® si môžete 
nastaviť trvanie pracieho cyklu podľa svojho 
rozvrhu

• nastaví správne množstvo vody a vhodný 
čas pre každú dávku bielizne

• voľne stojaca práčka so sušičkou
• kapacita pri praní: 9 kg
• maximálna rýchlosť odstreďovania:  

1 600 ot./min.
• kapacita pri sušení: 6 kg
• funkcia Posunutý štart
• jemný program určený špeciálne na hodváb 

s prispôsobeným odstreďovaním
• displej LCD
• špeciálne programy na ručné pranie a vlnu
• programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

úsporný | 60-min 2 v 1 | Syntetika | Jemná 
bielizeň | Hodváb | Vlna Plus | Prikrývka | 
Odstreďovanie/vypúšťanie | Plákanie | Vlna 
na uloženie | Syntetika na uloženie | Bavlna 
na uloženie | Parné vyhladenie

• protipenový systém
• invertorový motor, 10 rokov záruka
• kontrola rovnováhy náplne
• 4 nastaviteľné nožičky
• ochrana proti vytopeniu

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 600 x 605

Cena: 784 €

A 9
KG

1600
INVERTER
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Práčka so sušičkou

EWW1696SWD

Vlastnosti

• modrý certifikát Woolmark Blue zaručuje 
najjemnejšiu starostlivosť o vlnené odevy 
určené len na ručné pranie

• jedno vynikajúce riešenie na pranie 
a sušenie

• perte a sušte aj jemnú bielizeň v jednom 
cykle

• para odstraňuje pachy a zjednodušuje 
žehlenie

• praktický program, ktorý prináša skvelé 
výsledky za 60 minút

• s funkciou TimeManager® si môžete 
nastaviť trvanie pracieho cyklu podľa svojho 
rozvrhu

• nastaví správne množstvo vody a vhodný 
čas pre každú dávku bielizne

• voľne stojaca práčka so sušičkou
• kapacita pri praní: 9 kg
• maximálna rýchlosť odstreďovania:  

1 600 ot./min.
• kapacita pri sušení: 6 kg
• funkcia Posunutý štart
• jemný program určený špeciálne na hodváb 

s prispôsobeným odstreďovaním
• špeciálne programy na ručné pranie a vlnu
• displej LCD
• programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

úsporný | 60-min 2 v 1 | Syntetika | Jemná 
bielizeň | Hodváb | Vlna Plus | Prikrývka | 
Odstreďovanie/vypúšťanie | Plákanie | Vlna 
na uloženie | Syntetika na uloženie | Bavlna 
na uloženie | Parné vyhladenie

• protipenový systém
• invertorový motor, 10 rokov záruka
• kontrola rovnováhy náplne
• 4 nastaviteľné nožičky
• ochrana proti vytopeniu

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 600 x 605

Technické údaje

Cena: 740 €

Práčka so sušičkou

EWW1476WD

Vlastnosti

• modrý certifikát Woolmark Blue zaručuje 
najjemnejšiu starostlivosť o vlnené odevy 
určené len na ručné pranie

• jedno vynikajúce riešenie na pranie 
a sušenie

• perte a sušte aj jemnú bielizeň v jednom 
cykle

• para odstraňuje pachy a zjednodušuje 
žehlenie

• praktický program, ktorý prináša skvelé 
výsledky za 60 minút

• s funkciou TimeManager® si môžete 
nastaviť trvanie pracieho cyklu podľa svojho 
rozvrhu

• nastaví správne množstvo vody a vhodný 
čas pre každú dávku bielizne

• voľne stojaca práčka so sušičkou
• kapacita pri praní: 7 kg
• maximálna rýchlosť odstreďovania:  

1 400 ot./min.
• kapacita pri sušení: 4 kg
• funkcia Posunutý štart
• jemný program určený špeciálne na hodváb 

s prispôsobeným odstreďovaním
• špeciálne programy na ručné pranie a vlnu
• displej LCD
• programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

úsporný | 60-min 2 v 1 | Syntetika | Jemná 
bielizeň | Hodváb | Vlna Plus | Prikrývka | 
Odstreďovanie/vypúšťanie | Plákanie | Vlna 
na uloženie | Syntetika na uloženie | Bavlna 
na uloženie | Parné vyhladenie

• protipenový systém
• invertorový motor, 10 rokov záruka
• kontrola rovnováhy náplne
• 4 nastaviteľné nožičky
• ochrana proti vytopeniu

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 600 x 522

Technické údaje

Cena: 656 €

Práčka so sušičkou

EWW1685SWD

Vlastnosti

• modrý certifikát Woolmark Blue zaručuje 
najjemnejšiu starostlivosť o vlnené odevy 
určené len na ručné pranie

• jedno vynikajúce riešenie na pranie 
a sušenie

• perte a sušte aj jemnú bielizeň v jednom 
cykle

• para odstraňuje pachy a zjednodušuje 
žehlenie

• praktický program, ktorý prináša skvelé 
výsledky za 60 minút

• s funkciou TimeManager® si môžete 
nastaviť trvanie pracieho cyklu podľa svojho 
rozvrhu

• nastaví správne množstvo vody a vhodný 
čas pre každú dávku bielizne

• voľne stojaca práčka so sušičkou
• kapacita pri praní: 8 kg
• maximálna rýchlosť odstreďovania:  

1 600 ot./min.
• kapacita pri sušení: 4 kg
• funkcia Posunutý štart
• jemný program určený špeciálne na hodváb 

s prispôsobeným odstreďovaním
• špeciálne programy na ručné pranie a vlnu
• displej LCD
• programy: zap./vyp. | Bavlna | Bavlna 

úsporný | 60-min 2 v 1 | Syntetika | Jemná 
bielizeň | Hodváb | Vlna Plus | Prikrývka | 
Odstreďovanie/vypúšťanie | Plákanie | Vlna 
na uloženie | Syntetika na uloženie | Bavlna 
na uloženie | Parné vyhladenie

• protipenový systém
• invertorový motor, 10 rokov záruka
• kontrola rovnováhy náplne
• 4 nastaviteľné nožičky
• ochrana proti vytopeniu

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 600 x 522

Technické údaje

Cena: 685 €

A 9
KG

1600
INVERTER A 8

KG

1600
INVERTER A INVERTER
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Sušičky
Čo je nové?
Ručné pranie a tradičné sušenie? V žiadnom prípade!
Predstavujeme niekoľko zaujímavostí z nášho radu sušičiek.

Pranie

* v porovnaní so sušením vlny na podložke

Systém EcoFlow
Naše sušičky sa vyznačujú 
nízkou spotrebou energie a 
nenáročnou údržbou, pretože 
sú vybavené len jedným filtrom 
na čistenie.

Špeciálne programy  
so systémom DelicateCare
Jemné a na mieru šité programy 
sušenia spoľahlivo vysušia  
aj vaše najchúlostivejšie tkaniny, 
ako sú vlna a hodváb určené  
na ručné pranie.

Modrý certifikát Woolmark
Náš patentovaný program na 
vlnu má modrý certifikát 
Woolmark, takže suší 
mimoriadne jemne a zaručene 
bez rizika zrazenia*.

A+++ – 50 %
Systém EcoFlow sušičky 
DelicateCare zaisťuje 
mimoriadne nízku spotrebu 
energie – o polovicu nižšiu ako 
spotrebiče triedy A+++.
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Zameniteľná dvierka
Dvierka sa môžu otvárať 
zľava alebo sprava, podľa 
vašej potreby.

SoftDrum
Veľký šetrný bubon  
s novými zdvíhačmi pre 
maximálne šetrný pohyb, 
menšie pokrčenie bielizne  
a rovnomernejšie sušenie.

Zatiaľ najlepšie invertorové 
motory
Spoľahlivé, tiché a hospodárne. 
A s desaťročnou zárukou  
pre pokojný spánok.

Špeciálny program na 
hodváb
Náš nový program na hodváb 
zachováva tvar hodvábnych 
odevov rovnako dobre ako 
prirodzené sušenie alebo 
chemické čistenie*.  
Vďaka jemnému kolísaniu  
bubna a nízkej teplote sušenia 
môžete sušičke bez obáv  
zveriť aj hodváb určený len  
na ručné pranie.

OptiSense
Nastaví trvanie cyklu a spotrebu 
energie a zaručí efektívne 
sušenie menšieho množstva 
bielizne. Predchádza riziku 
nadmerného vysušenia.

*  Testovanie WL 7112/14 vykonal inštitút 
pre aplikovaný výskum WFK - Institut 
für Angewandte Forschung GmbH  
na piatich kusoch odevov po desiatich 
cykloch namočenia a vysušenia,  
resp. cykloch chemického čistenia.
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Pranie

Špeciálna starostlivosť
Nové sušičky DelicateCare 
zaručujú citlivé sušenie bez 
rizika, že sa tkanina zrazí*,  
a to aj pri sušení 
najchúlostivejšieho hodvábu 
a vlny, ktoré sú určené na ručné 
pranie. Systém DelicateCare 
prispôsobuje pohyb bubna 
aktuálnej náplni a postará sa 
o mimoriadne jemné ošetrenie 
vašich odevov. 

Jemný program na hodváb**
Suší pri nižšej teplote a šetrnom 
pohybe bubna. Program na vlnu 
je ocenený modrým certifikátom 
Woolmark, takže je ideálny  
na bezpečné sušenie vlny 
určenej na ručné pranie.

„Mnohí z nás si dlhé roky 
robili starosti so správnym 
ošetrovaním vlneného 
oblečenia. Dnes už  
môžete starosti hodiť  
za hlavu. Sušičky Electrolux  
s modrým certifikátom 
Woolmark Blue sú stvorené 
na bezpečné sušenie 
všetkých textílií, dokonca aj 
citlivej vlny určenej len na 
ručné pranie.”

Cathryn Lee,  
The Woolmark Company

Sušičky
Čo treba vedieť
Inovovali sme rad spotrebičov Inspiration. Ako vám pomôžu?
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Menšia spotreba a vyššia 
účinnosť 
Naša profesionálna technológia 
tepelného čerpadla HeatPump 
je zárukou maximálne citlivého 
ošetrenia všetkých druhov 
textílií, dokonca aj chúlostivej 
vlny. Sušička s tepelným 
čerpadlom pracuje pri teplotách 
približne o 25 °C nižších ako 
bežné spotrebiče.

* v porovnaní so sušením na podložke
** podaný patent

Ako to funguje
Technológia tepelného čerpadla 
HeatPump funguje ako chladnička, 
ale na opačnom princípe – všetko 
teplo uchováva vnútri. To znamená, 
že celá energia sa skutočne využije 
na sušenie bielizne.

Uchovávanie a regenerácia 
tepla
Naše spotrebiče fungujú na princípe 
uzavretého okruhu na uchovávanie 
energie. Maximálne tiež využívajú 
latentnú tepelnú energiu, ktorú iné 
modely nevyužijú (napr. energiu 
vytváranú prirodzene prietokom 
vzduchu v rámci cyklu alebo  
v okolitom prostredí). Výsledkom  
je maximálna účinnosť s minimom 
energetických strát.

Efektivita par excellence
Pozrite sa na odhadované úspory  
za 10 rokov prevádzky pri používaní 
našej špičkovej sušičky s energetickou 
účinnosťou A+++ v porovnaní  
s modelmi zaradenými v energetickej 
triede A, B a C**.

38 527,50 €  oproti najlepším v triede C

33 275 €  oproti najlepším v triede B

18 810 €  oproti najlepším v triede A

Zavádzame energeticky 
efektívne inovácie
Už viac než desaťročie udávame 
smer. Prinášame zákazníkom 
vyššiu účinnosť a súčasne 
znižujeme spotrebu energie  
a náklady na prevádzku. 
Napríklad náš rad HeatPump 
zavádza novú definíciu 
energetickej účinnosti.

Míľniky v histórii spoločnosti 
Electrolux

15 rokov inovácií

Ako prvá predstavila sušičku 
s technológiou tepelného 
čerpadla.

 1997

Predstavila sušičky  
v energetickej triede A  
v čase, keď boli štandardom 
sušičky triedy C. 

 2005

Uviedla rad EcoCare: 
zameriava sa na 
profesionálne technológie  
s cieľom minimalizovať 
spotrebu energie.

 2012

* Vypočítané na základe 160 cyklov za rok (smernica EÚ č. 392/2012) 
 a ceny za elektrickú energiu 0,119492 eur na kWh.
** Vypočítané na základe referenčnej náplne pri kapacite 8 kg.

Z toho vyplývajú výhody ...

Naše sušičky sú mimoriadne 
energeticky účinné a sú 
zaradené v špičkovej 
energetickej triede na trhu.

Modely s tepelným čerpadlom 
dokonca recyklujú teplo počas 
sušenia. Vďaka nižším teplotám 
pri sušení budú aj citlivé odevy 
vyzerať dlhšie ako nové.
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Pranie Sušičky

Sušička

EDH3498RDE

Technické údaje

Výhody/Funkcie

Obľúbené oblečenie sušte
Sušička DelicateCare vysuší bezpečne a jem-
ne všetky odevy, dokonca aj tie najchúlostivej-
šie tkaniny, ako je hodváb, vlna a kašmír. A to 
znamená, že budete vždy dobre vyzerať. Na 
to sa môžete spoľahnúť!

Na mieru šité programy sušenia pre 
mimoriadne chúlostivé tkaniny
Táto unikátna sušička s jemným prístupom 
k vašej bielizni je vybavená na mieru šitými 
programami, ktoré automaticky prispôsobujú 
rýchlosť otáčania a smer bubna a teplotu 
sušenia aktuálnemu typu tkanín. Dokonca 
ponúka aj programy na jemné sušenie hod-
vábu a vlny, ktoré sú určené výlučne na ručné 
pranie.

Väčšia starostlivosť s menšou 
spotrebou energie
Technológia tepelného čerpadla zabezpečuje 
nižšiu spotrebu energie než pri tradičných 
sušičkách. Energetická trieda A++ vám 
pomáha udržať nízke účty za energiu. Nízka 
teplota sušenia navyše zachová vzhľad vášho 
oblečenia dlhšie.

Efektívne sušenie bez rizika 
nadmerného vysušenia
Inteligentný systém OptiSense v tejto sušičke 
prispôsobuje čas sušenia aktuálnej dáv-
ke bielizne a monitoruje jej vlhkosť, takže 
zabezpečuje efektívne sušenie a predchádza 
nadmernému presušeniu. Pritom spotrebuje 
len toľko energie, koľko je potrebné.

• systém EcoFlow
• invertorový motor, 10 rokov záruka
• technológia tepelného čerpadla dosahuje 

výnimočnú energetickú účinnosť – až 40 % 
úsporu energie

• senzor sleduje, kedy je bielizeň vysušená  
na nastavenú úroveň

• senzorom regulovaný čas sušenia;  
na základe vyhodnotenia vlhkosti sa môže 
predĺžiť

• programy na bavlnu: Suchá na uloženie | 
Suchá na uloženie Plus | Extra suchá | 
Suchá na žehlenie

• programy na syntetiku: Suchá na uloženie | 
Extra suchá | Suchá na žehlenie

• špeciálne programy na sušenie: Rýchly na 
bavlnu | Jemná bielizeň a stojan na sušenie |  
Jednoduché žehlenie | Osvieženie | Košele |  
Hodváb | Šport | Super tichý | Rýchly na 
syntetiku | Čas sušenia | Vlna | Prikrývka

• reverzný chod bubna rozloží odevy 
a zabraňuje zamotaniu a pokrčeniu

• BF veľký textový displej LCD
• funkcia Posunutý štart
• indikátory fáz sušenia: Ochrana proti 

pokrčeniu a koniec | Chladenie | Suchá  
na uloženie | Sušenie | Extra suchá | Suchá 
na žehlenie | Mierne suchá

• ďalšie ukazovatele: Kondenzácia | Zanesený 
filter | Nádrž

• voliteľný zvukový signál na konci programu
• kapacita a poloha kondenzačnej nádrže: 

5,28 l, v paneli  vľavo
• 4 nastaviteľné nožičky
• maximálna kapacita: 9 kg

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 600 x 600

Cena: 850 €

9
KG

INVERTER

102

ELX_FS_AIO_2016_SK_v9.indd   102 12.10.16   15:54



Sušička

EDH3988TDW

Vlastnosti

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 600 x 600

Technické údaje

Cena: 765 €

Sušička

EDH3989TDW

Vlastnosti

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 600 x 600

Technické údaje

• systém DelicateCare prispôsobí cyklus 
sušenia typu tkaniny

• jemné sušenie pri nízkej teplote s nižšou 
spotrebou energie

• technológia OptiSense prispôsobuje 
trvanie cyklu sušenia v záujme optimálnych 
výsledkov a nízkej spotreby energie

• systém EcoFlow
• prispôsobiteľné dvierka sušičky
• technológia tepelného čerpadla dosahuje 

výnimočnú energetickú účinnosť – až 40 % 
úsporu energie

• senzor sleduje, kedy je bielizeň vysušená  
na nastavenú úroveň

• senzorom regulovaný čas sušenia;  
na základe vyhodnotenia vlhkosti sa môže 
predĺžiť

• programy na bavlnu: Suchá na uloženie |  
Suchá na uloženie Plus | Extra suchá | 
Suchá na žehlenie

• programy na syntetiku: Suchá na uloženie | 
Extra suchá | Suchá na žehlenie

• špeciálne programy na sušenie: Posteľná 
bielizeň | Jednoduché žehlenie | Outdoor | 
Hodváb | Čas sušenia | Vlna | Prikrývka

• reverzný chod bubna rozloží odevy 
a zabraňuje zamotaniu a pokrčeniu

• BF stredný displej LCD
• funkcia Posunutý štart
• indikátory fáz sušenia: Ochrana proti 

pokrčeniu a koniec | Chladenie | Sušenie
• ďalšie ukazovatele: Kondenzácia |  

Zanesený filter | Nádrž
• kapacita a poloha kondenzačnej nádrže: 

5,28 l, v paneli vľavo
• 4 nastaviteľné nožičky
• maximálna kapacita: 8 kg

Cena: 739 €

Sušička

EDH3887GDE

Vlastnosti

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 600 x 600

Technické údaje

Cena: 670 €

8
KG

INVERTER

8
KG

INVERTER

8
KG

INVERTER

• systém DelicateCare prispôsobí cyklus 
sušenia typu tkaniny

• jemné sušenie pri nízkej teplote s nižšou 
spotrebou energie

• technológia OptiSense prispôsobuje 
trvanie cyklu sušenia v záujme optimálnych 
výsledkov a nízkej spotreby energie

• systém EcoFlow
• super úsporný model
• prispôsobiteľné dvierka sušičky
• technológia tepelného čerpadla dosahuje 

výnimočnú energetickú účinnosť – až 40 % 
úsporu energie

• senzor sleduje, kedy je bielizeň vysušená  
na nastavenú úroveň

• senzorom regulovaný čas sušenia;  
na základe vyhodnotenia vlhkosti sa môže 
predĺžiť

• programy na bavlnu: Suchá na uloženie |  
Suchá na uloženie Plus | Extra suchá | 
Suchá na žehlenie

• programy na syntetiku: Suchá na uloženie | 
Extra suchá | Suchá na žehlenie

• špeciálne programy na sušenie: Posteľná 
bielizeň | Bavlna | Stojan na sušenie | 
Jednoduché žehlenie | Osvieženie | Mix |  
Outdoor | Košele | Hodváb | Šport | 
Syntetika | Čas sušenia | Vlna | Prikrývka

• reverzný chod bubna rozloží odevy 
a zabraňuje zamotaniu a pokrčeniu

• veľký displej LCD
• funkcia Posunutý štart
• indikátory fáz sušenia: Ochrana proti 

pokrčeniu a koniec | Chladenie | Sušenie
• ďalšie ukazovatele: Kondenzácia |  

Zanesený filter | Nádrž
• kapacita a poloha kondenzačnej nádrže: 

5,28 l, v paneli  vľavo
• 4 nastaviteľné nožičky
• maximálna kapacita: 8 kg

• sušička DelicateCare jemne vysuší aj tie 
najchúlostivejšie tkaniny

• systém DelicateCare prispôsobí cyklus 
sušenia typu tkaniny

• jemné sušenie pri nízkej teplote s nižšou 
spotrebou energie

• technológia OptiSense prispôsobuje 
trvanie cyklu sušenia v záujme optimálnych 
výsledkov a nízkej spotreby energie

• systém EcoFlow
• technológia tepelného čerpadla dosahuje 

výnimočnú energetickú účinnosť – až 40 % 
úsporu energie

• senzor sleduje, kedy je bielizeň vysušená  
na nastavenú úroveň

• senzorom regulovaný čas sušenia;  
na základe vyhodnotenia vlhkosti sa môže 
predĺžiť

• programy na bavlnu: Suchá na uloženie |  
Suchá na uloženie Plus | Extra suchá | 
Suchá na žehlenie

• programy na syntetiku: Suchá na uloženie | 
Extra suchá | Suchá na žehlenie

• špeciálne programy na sušenie: 
Jednoduché žehlenie Plus | Osvieženie | 
Rýchly 2 kg | Hodváb | Čas sušenia | Vlna | 
Prikrývka

• reverzný chod bubna rozloží odevy 
a zabraňuje zamotaniu a pokrčeniu

• BF stredný displej LCD
• funkcia Posunutý štart
• indikátory fáz sušenia: Ochrana proti 

pokrčeniu a koniec | Chladenie | Sušenie
• ďalšie ukazovatele: Kondenzácia |  

Zanesený filter | Nádrž
• voliteľný zvukový signál na konci programu
• kapacita a poloha kondenzačnej nádrže: 

5,28 l, v paneli  vľavo
• 4 nastaviteľné nožičky
• maximálna kapacita: 8 kg
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Sušička

EDH3684PDE

Vlastnosti

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 600 x 600

Technické údaje

Pranie Sušičky

Cena: 699 €

Sušička

EDH3686GDE

Vlastnosti

Rozmery V x Š x H (mm)
850 x 600 x 600

Technické údaje

Cena: 591 €

8
KG

8
KG

• lepšia starostlivosť o odevy vďaka šetrnému 
sušeniu pri nízkej teplote

• jemné sušenie pri nízkej teplote s nižšou 
spotrebou energie

• technológia OptiSense prispôsobuje trvanie 
cyklu sušenia v záujme optimálnych výsledkov 
a nízkej spotreby energie

• systém EcoFlow
• prispôsobiteľné dvierka sušičky
• funkcia Posunutý štart načasuje cyklus 

sušenia podľa potreby
• technológia tepelného čerpadla dosahuje 

výnimočnú energetickú účinnosť – až 40 % 
úsporu energie

• senzor sleduje, kedy je bielizeň vysušená  
na nastavenú úroveň

• senzorom regulovaný čas sušenia; na základe 
vyhodnotenia vlhkosti sa môže predĺžiť

• programy na bavlnu: Suchá na uloženie |  
Suchá na uloženie Plus | Extra suchá |  
Suchá na žehlenie

• programy na syntetiku: Suchá na uloženie | 
Extra suchá | Suchá na žehlenie

• špeciálne programy na sušenie: Jemná 
bielizeň | Jednoduché žehlenie Plus | 
Osvieženie | Čas sušenia | Osvieženie vlny | 
Prikrývka | Šport

• reverzný chod bubna rozloží odevy 
a zabraňuje zamotaniu a pokrčeniu

• BF digitálny časový displej
• funkcia Posunutý štart
• český panel a popisy
• indikátory fáz sušenia: Ochrana proti 

pokrčeniu a koniec | Chladenie | Sušenie
• ďalšie ukazovatele: Kondenzácia |  

Zanesený filter | Nádrž
• voliteľný zvukový signál na konci programu
• kapacita a poloha kondenzačnej nádrže:  

5,28 l, v paneli  vľavo
• 4 nastaviteľné nožičky
• maximálna kapacita: 8 kg

• lepšia starostlivosť o odevy vďaka šetrnému 
sušeniu pri nízkej teplote

• jemné sušenie pri nízkej teplote s nižšou 
spotrebou energie

• technológia OptiSense prispôsobuje trvanie 
cyklu sušenia v záujme optimálnych výsledkov 
a nízkej spotreby energie

• systém EcoFlow
• prispôsobiteľné dvierka sušičky
• funkcia Posunutý štart načasuje cyklus sušenia 

podľa potreby
• technológia tepelného čerpadla dosahuje 

výnimočnú energetickú účinnosť – až 40 % 
úsporu energie

• senzor sleduje, kedy je bielizeň vysušená  
na nastavenú úroveň

• senzorom regulovaný čas sušenia; na základe 
vyhodnotenia vlhkosti sa môže predĺžiť

• programy na bavlnu: Suchá na uloženie |  
Suchá na uloženie Plus | Extra suchá | Suchá 
na žehlenie

• programy na syntetiku: Suchá na uloženie | 
Extra suchá | Suchá na žehlenie

• špeciálne programy na sušenie: Jemná bielizeň | 
Jednoduché žehlenie Plus | Osvieženie | Čas 
sušenia | Osvieženie vlny | Prikrývka | Šport

• reverzný chod bubna rozloží odevy a zabraňuje 
zamotaniu a pokrčeniu

• BF digitálny časový displej
• funkcia Posunutý štart
• český panel a popisy
• indikátory fáz sušenia: Ochrana proti pokrčeniu 

a koniec | Chladenie | Sušenie
• ďalšie ukazovatele: Kondenzácia |  

Zanesený filter | Nádrž
• voliteľný zvukový signál na konci programu
• kapacita a poloha kondenzačnej nádrže: 5,28 l, 

v paneli  vľavo
• 4 nastaviteľné nožičky
• maximálna kapacita: 8 kg
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Varenie

Sporáky

Model EKI6771DOX EKI6451AOX EKI54550OX EKC6450AOX EKC6430AOX EKC6450AOW EKC6430AOW EKC6150AOX EKC54552OW EKC54552OK EKC54552OX EKC54550OX EKC52550OX EKC54550OW

Kód výrobku 940 002 739 940 002 740 943 004 689 940 002 689 940 002 698 940 002 694 940 002 683 940 002 697 943 004 683 943 004 682 943 004 684 943 004 680 943 004 678 943 004 679

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Produktová kategória sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák

Energetická trieda A A A A A A A A A A A A A A

Energetická trieda v režime multifunkčný multifunkčný multifunkčný multifunkčný multifunkčný multifunkčný multifunkčný multifunkčný multifunkčný multifunkčný multifunkčný multifunkčný multifunkčný multifunkčný

Spotreba energie pri statickom pečení 
(kW/h)

0,91 0,91 0,79 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89

Spotreba energie pri multifunkčnom 
pečení (kW/h)

0,79 0,79 0,71 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71

Vnútorný objem rúry (l) 74 74 60 74 74 74 74 74 60 60 60 60 56 60

Veľkosť vnútorného priestoru veľký veľký stredný veľký veľký veľký veľký veľký stredný stredný stredný stredný stredný stredný

Čas pečenia pri statickom režime 47 47 43 47 47 47 47 47 50 50 50 50 43 50

Čas pečenia pri multifunkčnom režime 45 45 51 45 45 45 45 45 51 51 51 51 46 51

Hlučnosť (dB(A)) 52 52 46 52 52 52 53 52 47 47 47 47 46 47

Spotreba v pohotovostnom režime (W) 0,99 1,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 – 0,99 0,99 0,4 0,4 – 0,99

Plocha najväčšieho plechu (cm²) 1 424 1 424 1 120 1 424 1 424 1 424 1 424 1 424 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120

Inštalácia vo výklenku vo výklenku vo výklenku vo výklenku vo výklenku vo výklenku vo výklenku vo výklenku vo výklenku vo výklenku vo výklenku vo výklenku vo výklenku vo výklenku

Rozmery V x Š x H (mm) 850 x 596 x 600 850 x 596 x 600 858 x 500 x 600 850 x 596 x 600 850 x 596 x 600 850 x 596 x 600 850 x 596 x 600 850 x 596 x 600 858 x 500 x 600 858 x 500 x 600 858 x 500 x 600 858 x 500 x 600 858 x 500 x 600 858 x 500 x 600

Čistá celková hmotnosť (kg) 54,9 47,3 50 47,7 48,9 46,2 45,7 46,2 42 42 42 42 42 42

Indukčné sporáky Elektrické sporáky, 60 cm
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Model EKI6771DOX EKI6451AOX EKI54550OX EKC6450AOX EKC6430AOX EKC6450AOW EKC6430AOW EKC6150AOX EKC54552OW EKC54552OK EKC54552OX EKC54550OX EKC52550OX EKC54550OW

Kód výrobku 940 002 739 940 002 740 943 004 689 940 002 689 940 002 698 940 002 694 940 002 683 940 002 697 943 004 683 943 004 682 943 004 684 943 004 680 943 004 678 943 004 679

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Produktová kategória sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák

Energetická trieda A A A A A A A A A A A A A A

Energetická trieda v režime multifunkčný multifunkčný multifunkčný multifunkčný multifunkčný multifunkčný multifunkčný multifunkčný multifunkčný multifunkčný multifunkčný multifunkčný multifunkčný multifunkčný

Spotreba energie pri statickom pečení 
(kW/h)

0,91 0,91 0,79 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89

Spotreba energie pri multifunkčnom 
pečení (kW/h)

0,79 0,79 0,71 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71

Vnútorný objem rúry (l) 74 74 60 74 74 74 74 74 60 60 60 60 56 60

Veľkosť vnútorného priestoru veľký veľký stredný veľký veľký veľký veľký veľký stredný stredný stredný stredný stredný stredný

Čas pečenia pri statickom režime 47 47 43 47 47 47 47 47 50 50 50 50 43 50

Čas pečenia pri multifunkčnom režime 45 45 51 45 45 45 45 45 51 51 51 51 46 51

Hlučnosť (dB(A)) 52 52 46 52 52 52 53 52 47 47 47 47 46 47

Spotreba v pohotovostnom režime (W) 0,99 1,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 – 0,99 0,99 0,4 0,4 – 0,99

Plocha najväčšieho plechu (cm²) 1 424 1 424 1 120 1 424 1 424 1 424 1 424 1 424 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120

Inštalácia vo výklenku vo výklenku vo výklenku vo výklenku vo výklenku vo výklenku vo výklenku vo výklenku vo výklenku vo výklenku vo výklenku vo výklenku vo výklenku vo výklenku

Rozmery V x Š x H (mm) 850 x 596 x 600 850 x 596 x 600 858 x 500 x 600 850 x 596 x 600 850 x 596 x 600 850 x 596 x 600 850 x 596 x 600 850 x 596 x 600 858 x 500 x 600 858 x 500 x 600 858 x 500 x 600 858 x 500 x 600 858 x 500 x 600 858 x 500 x 600

Čistá celková hmotnosť (kg) 54,9 47,3 50 47,7 48,9 46,2 45,7 46,2 42 42 42 42 42 42

Elektrické sporáky, 60 cm Elektrické sporáky, 50 cm
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Varenie

Sporáky

Elektrické sporáky, 50 cm

Model EKC51350OW EKC51150OW EKK6450AOX EKK6450AOW EKK54551OX EKK54553OX EKK54550OX EKK54506OW EKK52550OW EKK54553OW EKK51350OX EKK54550OW EKK51350OW

Kód výrobku 943 004 677 943 004 676 943 002 010 943 002 004 943 004 708 943 004 715 943 004 705 943 004 912 943 004 699 943 004 712 943 004 698 943 004 703 943 004 695

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Produktová kategória sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák

Energetická trieda A A A A A A A A A A A A A

Energetická trieda v režime multifunkčný statický multifunkčný multifunkčný multifunkčný multifunkčný multifunkčný multifunkčný multifunkčný multifunkčný multifunkčný multifunkčný multifunkčný

Spotreba energie pri statickom pečení 
(kW/h)

0,89 0,79 0,91 0,91 0,89 0,89 0,89 0,84 0,89 0,89 0,79 0,89 0,89

Spotreba energie pri multifunkčnom 
pečení (kW/h)

0,79 – 0,79 0,79 0,71 0,71 0,71 0,76 0,71 0,71 0,89 0,71 0,79

Vnútorný objem rúry (l) 56 58 74 74 60 56 60 56 60 56 56 60 56

Veľkosť vnútorného priestoru stredný stredný veľký veľký stredný stredný stredný stredný stredný stredný stredný stredný stredný

Čas pečenia pri statickom režime 50 45 47 47 50 50 50 50 50 50 43 50 50

Čas pečenia pri multifunkčnom režime 40 – 45 45 51 51 51 51 51 51 46 51 40

Hlučnosť (dB(A)) 47 – 52 52 47 0 47 – 47 47 47 47 47

Spotreba v pohotovostnom režime (W) – – 0,99 0,99 0,7 0,7 0,7 0,7 – 0,99 – 0,99 –

Plocha najväčšieho plechu (cm²) 1 120 1 120 1 424 1 424 1 120 1 120 1 120 1120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120

Inštalácia vo výklenku vo výklenku vo výklenku vo výklenku vo výklenku vo výklenku vo výklenku vo výklenku vo výklenku vo výklenku vo výklenku vo výklenku vo výklenku

Rozmery V x Š x H (mm) 858 x 500 x 600 858 x 500 x 600 873,2 x 596 x 600 873,2 x 596 x 600 877 x 500 x 600 877 x 500 x 600 877 x 500 x 600 855 x 500 x 600 880 x 500 x 600 880 x 500 x 600 877 x 500 x 600 880 x 500 x 600 880 x 500 x 600

Čistá celková hmotnosť (kg) 42 42 49,2 48,7 44 44 44 44 44 44 44 44 44

Kombinované sporáky, 60 cm Kombinované sporáky, 50 cm
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Model EKC51350OW EKC51150OW EKK6450AOX EKK6450AOW EKK54551OX EKK54553OX EKK54550OX EKK54506OW EKK52550OW EKK54553OW EKK51350OX EKK54550OW EKK51350OW

Kód výrobku 943 004 677 943 004 676 943 002 010 943 002 004 943 004 708 943 004 715 943 004 705 943 004 912 943 004 699 943 004 712 943 004 698 943 004 703 943 004 695

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Produktová kategória sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák sporák

Energetická trieda A A A A A A A A A A A A A

Energetická trieda v režime multifunkčný statický multifunkčný multifunkčný multifunkčný multifunkčný multifunkčný multifunkčný multifunkčný multifunkčný multifunkčný multifunkčný multifunkčný

Spotreba energie pri statickom pečení 
(kW/h)

0,89 0,79 0,91 0,91 0,89 0,89 0,89 0,84 0,89 0,89 0,79 0,89 0,89

Spotreba energie pri multifunkčnom 
pečení (kW/h)

0,79 – 0,79 0,79 0,71 0,71 0,71 0,76 0,71 0,71 0,89 0,71 0,79

Vnútorný objem rúry (l) 56 58 74 74 60 56 60 56 60 56 56 60 56

Veľkosť vnútorného priestoru stredný stredný veľký veľký stredný stredný stredný stredný stredný stredný stredný stredný stredný

Čas pečenia pri statickom režime 50 45 47 47 50 50 50 50 50 50 43 50 50

Čas pečenia pri multifunkčnom režime 40 – 45 45 51 51 51 51 51 51 46 51 40

Hlučnosť (dB(A)) 47 – 52 52 47 0 47 – 47 47 47 47 47

Spotreba v pohotovostnom režime (W) – – 0,99 0,99 0,7 0,7 0,7 0,7 – 0,99 – 0,99 –

Plocha najväčšieho plechu (cm²) 1 120 1 120 1 424 1 424 1 120 1 120 1 120 1120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120

Inštalácia vo výklenku vo výklenku vo výklenku vo výklenku vo výklenku vo výklenku vo výklenku vo výklenku vo výklenku vo výklenku vo výklenku vo výklenku vo výklenku

Rozmery V x Š x H (mm) 858 x 500 x 600 858 x 500 x 600 873,2 x 596 x 600 873,2 x 596 x 600 877 x 500 x 600 877 x 500 x 600 877 x 500 x 600 855 x 500 x 600 880 x 500 x 600 880 x 500 x 600 877 x 500 x 600 880 x 500 x 600 880 x 500 x 600

Čistá celková hmotnosť (kg) 42 42 49,2 48,7 44 44 44 44 44 44 44 44 44

Kombinované sporáky, 50 cm
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Varenie

Mikrovlnné rúry

Mikrovlnné rúry

Model EMS28201OW EMS20300OX EMS21400S EMS21400W EMM21000W

Kód výrobku 947 607 396 947 607 389 947 607 362 947 607 361 947 607 352

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Produktová kategória mikrovlnná rúra mikrovlnná rúra mikrovlnná rúra mikrovlnná rúra mikrovlnná rúra

Farba biela antikoro strieborná biela biela

Kombinované varenie mikrovlny/gril mikrovlny/gril mikrovlny/gril mikrovlny/gril mikrovlny

Režimy tepelnej úpravy
gril | mikrovlny | 
mikrovlny & gril

gril | mikrovlny | 
mikrovlny & gril

gril | mikrovlny | 
mikrovlny & gril

gril | mikrovlny | 
mikrovlny & gril

mikrovlny

Nastavenie času rozmrazovania 
univerzálny 
program

univerzálny 
program

univerzálny 
program

univerzálny 
program

univerzálny 
program

Rozmrazovanie podľa hmotnosti
chlieb | univerzálny 

program
univerzálny 
program

univerzálny 
program

univerzálny 
program

–

Varenie podľa hmotnosti

nápoje | kúsky 
kuraťa  | ryby | 

zapečené jedlo so 
zeleninou | kebab | 

zemiaky

ryby | čerstvá 
zelenina | mäso | 
cestoviny | pizza | 
zemiaky | polievka

– – –

Príkon (W) 1 450 1 300 1 250 1 250 1 250

Výkon grilu (W) 1 000 1 000 1 000 1 000 –

Výkon (W) 900 800 800 800 800

Typ ovládania elektronické elektronické elektronické elektronické mechanické

Počet ovládačov 1 1 2 2 2

Nastavovanie časovača
90 min | 

programovací
ovládač

99 min | 
programovací

ovládač

90 min | 
programovací

ovládač

90 min | 
programovací

ovládač
35 min

Počet výkonových stupňov 6 5 11 11 5

Signalizácia koniec programu koniec programu koniec programu koniec programu koniec programu

Vnútorné osvetlenie 25 20 20 20 20

Automatické programy

detská poistka | 
viac/menej času  
| okamžitý štart 

+30 s

– – – –

Inštalácia voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca

Priemer otočného taniera (mm) 315 245 270 270 270

Šírka (mm) 519 461 485 485 485

Hĺbka (mm) 457,6 367 422 422 422

Výška (mm) 318,4 280 287 287 287
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Model EMS28201OW EMS20300OX EMS21400S EMS21400W EMM21000W

Kód výrobku 947 607 396 947 607 389 947 607 362 947 607 361 947 607 352

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Produktová kategória mikrovlnná rúra mikrovlnná rúra mikrovlnná rúra mikrovlnná rúra mikrovlnná rúra

Farba biela antikoro strieborná biela biela

Kombinované varenie mikrovlny/gril mikrovlny/gril mikrovlny/gril mikrovlny/gril mikrovlny

Režimy tepelnej úpravy
gril | mikrovlny | 
mikrovlny & gril

gril | mikrovlny | 
mikrovlny & gril

gril | mikrovlny | 
mikrovlny & gril

gril | mikrovlny | 
mikrovlny & gril

mikrovlny

Nastavenie času rozmrazovania 
univerzálny 
program

univerzálny 
program

univerzálny 
program

univerzálny 
program

univerzálny 
program

Rozmrazovanie podľa hmotnosti
chlieb | univerzálny 

program
univerzálny 
program

univerzálny 
program

univerzálny 
program

–

Varenie podľa hmotnosti

nápoje | kúsky 
kuraťa  | ryby | 

zapečené jedlo so 
zeleninou | kebab | 

zemiaky

ryby | čerstvá 
zelenina | mäso | 
cestoviny | pizza | 
zemiaky | polievka

– – –

Príkon (W) 1 450 1 300 1 250 1 250 1 250

Výkon grilu (W) 1 000 1 000 1 000 1 000 –

Výkon (W) 900 800 800 800 800

Typ ovládania elektronické elektronické elektronické elektronické mechanické

Počet ovládačov 1 1 2 2 2

Nastavovanie časovača
90 min | 

programovací
ovládač

99 min | 
programovací

ovládač

90 min | 
programovací

ovládač

90 min | 
programovací

ovládač
35 min

Počet výkonových stupňov 6 5 11 11 5

Signalizácia koniec programu koniec programu koniec programu koniec programu koniec programu

Vnútorné osvetlenie 25 20 20 20 20

Automatické programy

detská poistka | 
viac/menej času  
| okamžitý štart 

+30 s

– – – –

Inštalácia voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca

Priemer otočného taniera (mm) 315 245 270 270 270

Šírka (mm) 519 461 485 485 485

Hĺbka (mm) 457,6 367 422 422 422

Výška (mm) 318,4 280 287 287 287
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Chladenie

 

Model EN3854POX EN3854MFX EN3853OOX EN3854NOX EN3854NOW EN3454NOX EN3453OOX EN3453OOW EN3853MOX EN3454NOW EN3454MFX EN3853MOW

Kód výrobku 925 054 695 925 054 701 925 054 642 925 054 696 925 054 697 925 054 352 925 054 257 925 054 256 925 054 640 925 054 353 925 054 360 925 054 637

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Produktová kategória
kombinovaná

chladnička
kombinovaná

chladnička
kombinovaná

chladnička
kombinovaná

chladnička
kombinovaná

chladnička
kombinovaná

chladnička
kombinovaná

chladnička
kombinovaná

chladnička
kombinovaná

chladnička
kombinovaná

chladnička
kombinovaná

chladnička
kombinovaná

chladnička

Energetická trieda (2010/30/EC) A+++ A++ A+++ A++ A++ A++ A+++ A+++ A++ A++ A++ A++

Ročná spotreba energie (kWh) 
(2010/30/EC)

169 254 169 254 254 242 161 161 254 242 242 254

Čistý objem chladničky bez priehradky 
s teplotou 0 °C a mrazničky (l)

265 265 265 265 265 226 226 226 265 226 226 265

Počet hviezdičiek mraziaceho priestoru – – – – – – – – – – – –

Čistý objem hviezdičkového priestoru (l) – – – – – – – – – – – –

Čistý objem priestoru s teplotou 0 °C (l) – – – – – – – – – – – –

Čistý objem mrazničky (l) 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92

Technológia chladenia mrazničky
FrostFree,  

bez námrazy
FrostFree,  

bez námrazy
FrostFree,  

bez námrazy
FrostFree,  

bez námrazy
FrostFree,  

bez námrazy
FrostFree,  

bez námrazy
FrostFree,  

bez námrazy
FrostFree,  

bez námrazy
FrostFree,  

bez námrazy
FrostFree,  

bez námrazy
FrostFree,  

bez námrazy
FrostFree,  

bez námrazy

Akumulačná doba (h) (2010/30/EC) 18 18 18 18 18 20 20 20 18 20 20 18

Zmrazovacia kapacita (kg/24 h) 
(2010/30/EC)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Klimatická trieda (2010/30/EC) SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T

Hlučnosť (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

Inštalácia voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca

Rozmery V x Š x H (mm) 2 005 x 595 x 647 2 005 x 595 x 647 2 005 x 595 x 647 2 005 x 595 x 647 2 005 x 595 x 647 1 845 x 595 x 647 1 845 x 595 x 647 1 845 x 595 x 647 2 005 x 595 x 647 1 845 x 595 x 647 1 845 x 595 x 647 2 005 x 595 x 647

Čistá celková hmotnosť (kg) 71 71 76 77 71 66,1 70,1 71,1 73 66,1 66,1 74

Kombinácie s mrazničkou dole 

Chladiace spotrebiče
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Model EN3854POX EN3854MFX EN3853OOX EN3854NOX EN3854NOW EN3454NOX EN3453OOX EN3453OOW EN3853MOX EN3454NOW EN3454MFX EN3853MOW

Kód výrobku 925 054 695 925 054 701 925 054 642 925 054 696 925 054 697 925 054 352 925 054 257 925 054 256 925 054 640 925 054 353 925 054 360 925 054 637

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Produktová kategória
kombinovaná

chladnička
kombinovaná

chladnička
kombinovaná

chladnička
kombinovaná

chladnička
kombinovaná

chladnička
kombinovaná

chladnička
kombinovaná

chladnička
kombinovaná

chladnička
kombinovaná

chladnička
kombinovaná

chladnička
kombinovaná

chladnička
kombinovaná

chladnička

Energetická trieda (2010/30/EC) A+++ A++ A+++ A++ A++ A++ A+++ A+++ A++ A++ A++ A++

Ročná spotreba energie (kWh) 
(2010/30/EC)

169 254 169 254 254 242 161 161 254 242 242 254

Čistý objem chladničky bez priehradky 
s teplotou 0 °C a mrazničky (l)

265 265 265 265 265 226 226 226 265 226 226 265

Počet hviezdičiek mraziaceho priestoru – – – – – – – – – – – –

Čistý objem hviezdičkového priestoru (l) – – – – – – – – – – – –

Čistý objem priestoru s teplotou 0 °C (l) – – – – – – – – – – – –

Čistý objem mrazničky (l) 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92

Technológia chladenia mrazničky
FrostFree,  

bez námrazy
FrostFree,  

bez námrazy
FrostFree,  

bez námrazy
FrostFree,  

bez námrazy
FrostFree,  

bez námrazy
FrostFree,  

bez námrazy
FrostFree,  

bez námrazy
FrostFree,  

bez námrazy
FrostFree,  

bez námrazy
FrostFree,  

bez námrazy
FrostFree,  

bez námrazy
FrostFree,  

bez námrazy

Akumulačná doba (h) (2010/30/EC) 18 18 18 18 18 20 20 20 18 20 20 18

Zmrazovacia kapacita (kg/24 h) 
(2010/30/EC)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Klimatická trieda (2010/30/EC) SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T

Hlučnosť (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

Inštalácia voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca

Rozmery V x Š x H (mm) 2 005 x 595 x 647 2 005 x 595 x 647 2 005 x 595 x 647 2 005 x 595 x 647 2 005 x 595 x 647 1 845 x 595 x 647 1 845 x 595 x 647 1 845 x 595 x 647 2 005 x 595 x 647 1 845 x 595 x 647 1 845 x 595 x 647 2 005 x 595 x 647

Čistá celková hmotnosť (kg) 71 71 76 77 71 66,1 70,1 71,1 73 66,1 66,1 74

Kombinácie s mrazničkou dole 
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Chladenie

Chladiace spotrebiče

Model EN3453MOW EN3454MOX EN3613MOX EN3613MOW EN3601MOX EN3601MOW EN3201MOX EN3201MOW EJ2302AOX2 EJ2301AOX2 EJ2801AOX2 EJ2302AOW2 EJ2801AOW2 EJ2301AOW2

Kód výrobku 925 054 252 925 054 325 925 053 546 925 053 545 925 053 542 925 053 541 925 053 294 925 053 290 920 241 413 920 241 410 920 241 125 920 241 412 920 241 124 920 241 414

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Produktová kategória
kombinovaná

chladnička
kombinovaná

chladnička
kombinovaná

chladnička
kombinovaná

chladnička
kombinovaná

chladnička
kombinovaná

chladnička
kombinovaná

chladnička
kombinovaná

chladnička
kombinovaná

chladnička
kombinovaná

chladnička
kombinovaná

chladnička
kombinovaná

chladnička
kombinovaná

chladnička
kombinovaná

chladnička

Energetická trieda (2010/30/EC) A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A+ A+ A++ A+ A+

Ročná spotreba energie (kWh) 
(2010/30/EC)

242 242 242 242 242 242 233 233 185 227 242 185 242 227

Čistý objem chladničky bez priehradky 
s teplotou 0 °C a mrazničky (l)

226 226 226 226 226 226 198 198 184 184 215 184 215 184

Počet hviezdičiek mraziaceho priestoru – – – – – – – – – – – – – –

Čistý objem hviezdičkového priestoru (l) – – – – – – – – – – – – – –

Čistý objem priestoru s teplotou 0 °C (l) – – – – – – – – – – – – – –

Čistý objem mrazničky (l) 92 92 111 111 111 111 111 111 44 44 50 44 50 44

Technológia chladenia mrazničky
FrostFree,  

bez námrazy
FrostFree,  

bez námrazy
statické, redukcia 

námrazy
statické, redukcia 

námrazy
statické, redukcia 

námrazy
statické, redukcia 

námrazy
statické, redukcia 

námrazy
statické, redukcia 

námrazy
statické statické statické statické statické statické

Akumulačná doba (h) (2010/30/EC) 20 20 20 20 20 20 20 20 19 19 20 19 20 19

Zmrazovacia kapacita (kg/24 h) 
(2010/30/EC)

4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3

Klimatická trieda (2010/30/EC) SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST SN-N-ST SN-N-ST-T SN-N-ST SN-N-ST

Hlučnosť (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 43 43 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Inštalácia voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca

Rozmery V x Š x H (mm) 1 845 x 595 x 647 1 845 x 595 x 647 1 845 x 595 x 647 1 845 x 595 x 647 1 845 x 595 x 647 1 845 x 595 x 647 1 745 x 595 x 647 1 745 x 595 x 647 1 404 x 545 x 604 1 404 x 545 x 604 1 590 x 545 x 604 1 404 x 545 x 604 1 590 x 545 x 604 1 404 x 545 x 604

Čistá celková hmotnosť (kg) 68,1 66,1 67,1 67,1 66,1 67,1 64,1 64,1 45,55 44,75 46,95 45,55 46,95 44,75

Kombinácie s mrazničkou dole 

116

ELX_FS_AIO_2016_SK_v9.indd   116 12.10.16   15:55



Model EN3453MOW EN3454MOX EN3613MOX EN3613MOW EN3601MOX EN3601MOW EN3201MOX EN3201MOW EJ2302AOX2 EJ2301AOX2 EJ2801AOX2 EJ2302AOW2 EJ2801AOW2 EJ2301AOW2

Kód výrobku 925 054 252 925 054 325 925 053 546 925 053 545 925 053 542 925 053 541 925 053 294 925 053 290 920 241 413 920 241 410 920 241 125 920 241 412 920 241 124 920 241 414

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Produktová kategória
kombinovaná

chladnička
kombinovaná

chladnička
kombinovaná

chladnička
kombinovaná

chladnička
kombinovaná

chladnička
kombinovaná

chladnička
kombinovaná

chladnička
kombinovaná

chladnička
kombinovaná

chladnička
kombinovaná

chladnička
kombinovaná

chladnička
kombinovaná

chladnička
kombinovaná

chladnička
kombinovaná

chladnička

Energetická trieda (2010/30/EC) A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A+ A+ A++ A+ A+

Ročná spotreba energie (kWh) 
(2010/30/EC)

242 242 242 242 242 242 233 233 185 227 242 185 242 227

Čistý objem chladničky bez priehradky 
s teplotou 0 °C a mrazničky (l)

226 226 226 226 226 226 198 198 184 184 215 184 215 184

Počet hviezdičiek mraziaceho priestoru – – – – – – – – – – – – – –

Čistý objem hviezdičkového priestoru (l) – – – – – – – – – – – – – –

Čistý objem priestoru s teplotou 0 °C (l) – – – – – – – – – – – – – –

Čistý objem mrazničky (l) 92 92 111 111 111 111 111 111 44 44 50 44 50 44

Technológia chladenia mrazničky
FrostFree,  

bez námrazy
FrostFree,  

bez námrazy
statické, redukcia 

námrazy
statické, redukcia 

námrazy
statické, redukcia 

námrazy
statické, redukcia 

námrazy
statické, redukcia 

námrazy
statické, redukcia 

námrazy
statické statické statické statické statické statické

Akumulačná doba (h) (2010/30/EC) 20 20 20 20 20 20 20 20 19 19 20 19 20 19

Zmrazovacia kapacita (kg/24 h) 
(2010/30/EC)

4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3

Klimatická trieda (2010/30/EC) SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST SN-N-ST SN-N-ST-T SN-N-ST SN-N-ST

Hlučnosť (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 43 43 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Inštalácia voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca

Rozmery V x Š x H (mm) 1 845 x 595 x 647 1 845 x 595 x 647 1 845 x 595 x 647 1 845 x 595 x 647 1 845 x 595 x 647 1 845 x 595 x 647 1 745 x 595 x 647 1 745 x 595 x 647 1 404 x 545 x 604 1 404 x 545 x 604 1 590 x 545 x 604 1 404 x 545 x 604 1 590 x 545 x 604 1 404 x 545 x 604

Čistá celková hmotnosť (kg) 68,1 66,1 67,1 67,1 66,1 67,1 64,1 64,1 45,55 44,75 46,95 45,55 46,95 44,75

Kombinácie s mrazničkou dole Kombinácie s mrazničkou hore
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Chladenie

Chladiace spotrebiče

Kombinácia s mrazničkou hore    Americké dvojdverové kombinácie

Model EJ1800ADW EAL6140WOU

Kód výrobku 920 403 620 925 993 040

Značka Electrolux Electrolux

Produktová kategória
kombinovaná

chladnička kombinovaná chladnička

Energetická trieda (2010/30/EC) A+ A+

Ročná spotreba energie (kWh) 
(2010/30/EC)

205 451

Čistý objem chladničky bez priehradky 
s teplotou 0 °C a mrazničky (l)

132 370

Počet hviezdičiek mraziaceho priestoru – –

Čistý objem hviezdičkového priestoru (l) – –

Čistý objem priestoru s teplotou 0 °C (l) – –

Čistý objem mrazničky (l) 41 179

Technológia chladenia mrazničky statické FrostFree,  
bez námrazy

Akumulačná doba (h) (2010/30/EC) 17 4

Zmrazovacia kapacita (kg/24 h) 
(2010/30/EC)

3 13

Klimatická trieda (2010/30/EC) SN-N-ST SN-N-ST-T

Hlučnosť (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 40 44

Inštalácia voľne stojaca postranné kombinácie

Rozmery V x Š x H (mm) 1 209 x 496 x 606 1 770 x 912 x 738

Čistá celková hmotnosť (kg) 39 110,5
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Monoklimatické chladničky

Model ERF4114AFW ERF4162AOW ERF3307AOX ERF3307AOW ERF2504AOW ERF2004AOW

Kód výrobku 925 052 104 925 052 274 925 041 763 925 041 760 933 009 719 933 009 215

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Produktová kategória chladnička chladnička chladnička chladnička chladnička chladnička

Energetická trieda (2010/30/EC) A++ A++ A+ A+ A+ A+

Ročná spotreba energie (kWh) 
(2010/30/EC)

117 115 139 139 130 125

Čistý objem chladničky bez priehradky 
s teplotou 0 °C a mrazničky (l)

395 381 314 314 240 196

Počet hviezdičiek mraziaceho priestoru – – – – – –

Čistý objem hviezdičkového priestoru (l) – – – – – –

Čistý objem priestoru s teplotou 0 °C (l) – – – – – –

Čistý objem mrazničky (l) – – – – – –

Technológia chladenia mrazničky – – – – – –

Akumulačná doba (h) (2010/30/EC) – – – – – –

Zmrazovacia kapacita (kg/24 h) 
(2010/30/EC)

– – – – – –

Klimatická trieda (2010/30/EC) SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T

Hlučnosť (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 39 40 39 39 38 38

Inštalácia voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca

Rozmery V x Š x H (mm) 1 854 x 595 x 668 1 859 x 595 x 668 1 544 x 595 x 668 1 544 x 595 x 668 1 250 x 550 x 612 1 050 x 550 x 612

Čistá celková hmotnosť (kg) 64,1 71,1 53,1 53,7 42,18 36,9
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Monoklimatické chladničky       Chladničky s mraziacim boxom

Chladenie

Chladiace spotrebiče

Model ERT1601AOW3 ERF2404FOW ERT1501FOW3 ERF1904FOW ERT1502FOW3

Kód výrobku 933 012 468 933 013 349 933 012 229 933 013 080 933 012 232

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Produktová kategória chladnička chladnička chladnička chladnička chladnička

Energetická trieda (2010/30/EC) A+ A+ A+ A+ A++

Ročná spotreba energie (kWh) 
(2010/30/EC)

119 217 183 200 147

Čistý objem chladničky bez priehradky 
s teplotou 0 °C a mrazničky (l)

153 214 118 166 118

Počet hviezdičiek mraziaceho priestoru – 4 hviezdičky 4 hviezdičky 4 hviezdičky 4 hviezdičky

Čistý objem hviezdičkového priestoru (l) – 18 18 18 18

Čistý objem priestoru s teplotou 0 °C (l) – – – – –

Čistý objem mrazničky (l) – – – – –

Technológia chladenia mrazničky – – – – –

Akumulačná doba (h) (2010/30/EC) – 11 11 11 11

Zmrazovacia kapacita (kg/24 h) 
(2010/30/EC)

– 2 2 2 2

Klimatická trieda (2010/30/EC) SN-N-ST SN-N-ST SN-N-ST SN-N-ST SN-N-ST-T

Hlučnosť (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 38 40 38 40 38

Inštalácia voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca

Rozmery V x Š x H (mm) 850 x 550 x 612 1 250 x 550 x 612 850 x 550 x 612 1 050 x 550 x 612 850 x 550 x 612

Čistá celková hmotnosť (kg) 31,7 41,5 33,9 37,5 34,6
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Model ERT1601AOW3 ERF2404FOW ERT1501FOW3 ERF1904FOW ERT1502FOW3

Kód výrobku 933 012 468 933 013 349 933 012 229 933 013 080 933 012 232

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Produktová kategória chladnička chladnička chladnička chladnička chladnička

Energetická trieda (2010/30/EC) A+ A+ A+ A+ A++

Ročná spotreba energie (kWh) 
(2010/30/EC)

119 217 183 200 147

Čistý objem chladničky bez priehradky 
s teplotou 0 °C a mrazničky (l)

153 214 118 166 118

Počet hviezdičiek mraziaceho priestoru – 4 hviezdičky 4 hviezdičky 4 hviezdičky 4 hviezdičky

Čistý objem hviezdičkového priestoru (l) – 18 18 18 18

Čistý objem priestoru s teplotou 0 °C (l) – – – – –

Čistý objem mrazničky (l) – – – – –

Technológia chladenia mrazničky – – – – –

Akumulačná doba (h) (2010/30/EC) – 11 11 11 11

Zmrazovacia kapacita (kg/24 h) 
(2010/30/EC)

– 2 2 2 2

Klimatická trieda (2010/30/EC) SN-N-ST SN-N-ST SN-N-ST SN-N-ST SN-N-ST-T

Hlučnosť (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 38 40 38 40 38

Inštalácia voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca

Rozmery V x Š x H (mm) 850 x 550 x 612 1 250 x 550 x 612 850 x 550 x 612 1 050 x 550 x 612 850 x 550 x 612

Čistá celková hmotnosť (kg) 31,7 41,5 33,9 37,5 34,6

Zásuvkové mrazničky

Model EUF2047AOW EUF1900AOW EUT1040AOW EUT1106AW2

Kód výrobku 925 041 446 933 013 431 933 014 639 933 012 728

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Produktová kategória
zásuvková 
mraznička

zásuvková 
mraznička

zásuvková 
mraznička

zásuvková 
mraznička

Energetická trieda (2010/30/EC) A+ A+ A+ A+

Ročná spotreba energie (kWh) 
(2010/30/EC)

276 240 188 185

Čistý objem chladničky bez priehradky 
s teplotou 0 °C a mrazničky (l)

– – – –

Počet hviezdičiek mraziaceho priestoru – – – –

Čistý objem hviezdičkového priestoru (l) – – – –

Čistý objem priestoru s teplotou 0 °C (l) – – – –

Čistý objem mrazničky (l) 177 168 80 91

Technológia chladenia mrazničky
FrostFree,  

bez námrazy 
statické

FrostFree,  
bez námrazy

statické

Akumulačná doba (h) (2010/30/EC) 15 18 13 22

Zmrazovacia kapacita (kg/24 h) 
(2010/30/EC)

20 20 9 12

Klimatická trieda (2010/30/EC) SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T

Hlučnosť (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 42 40 42 40

Inštalácia voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca

Rozmery V x Š x H (mm) 1 544 x 595 x 668 1 250 x 545 x 639 850 x 595 x 635 850 x 550 x 612

Čistá celková hmotnosť (kg) 63,3 44,65 36,65 32,7
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Truhlicové mrazničky

Chladenie

Chladiace spotrebiče

Model EC3330AOW1 EC5231AOW EC2233AOW1 EC4201AOW EC4200AOW1 EC3201AOW EC2801AOW EC2800AOW2 EC2201AOW EC2200AOW2

Kód výrobku 920 603 152 920 489 264 920 721 145 920 478 949 920 478 971 920 711 305 920 524 542 920 524 587 920 672 605 920 672 659

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Produktová kategória
truhlicová  
mraznička

truhlicová  
mraznička

truhlicová  
mraznička

truhlicová  
mraznička

truhlicová  
mraznička

truhlicová  
mraznička

truhlicová  
mraznička

truhlicová  
mraznička

truhlicová  
mraznička

truhlicová  
mraznička

Energetická trieda (2010/30/EC) A+++ A+ A+++ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Ročná spotreba energie (kWh) 
(2010/30/EC)

150 372 122 323 323 272 252 252 227 227

Čistý objem chladničky bez priehradky 
s teplotou 0 °C a mrazničky (l)

– – – – – – – – – –

Počet hviezdičiek mraziaceho priestoru – – – – – – – – – –

Čistý objem hviezdičkového priestoru (l) – – – – – – – – – –

Čistý objem priestoru s teplotou 0 °C (l) – – – – – – – – – –

Čistý objem mrazničky (l) 327 495 223 400 400 300 260 260 210 210

Technológia chladenia mrazničky statické statické statické statické statické statické statické statické statické statické

Akumulačná doba (h) (2010/30/EC) 58 31 53 31 31 32 32 32 28 28

Zmrazovacia kapacita (kg/24 h) 
(2010/30/EC)

20 20 20 19 19 17 16 16 14 14

Klimatická trieda (2010/30/EC) SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T

Hlučnosť (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 44 47 43 45 45 49 45 45 42 42

Inštalácia voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca

Rozmery V x Š x H (mm) 876 x 1 611 x 665 868 x 1 600 x 665 876 x 1 190 x 665 868 x 1 325 x 665 868 x 1 325 x 665 876 x 1 050 x 665 876 x 946 x 665 876 x 946 x 665 868 x 795 x 665 868 x 795 x 665

Čistá celková hmotnosť (kg) 64,36 61,84 53,9 54,14 53,84 47,68 43,77 43,97 42,41 41,71
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Truhlicové mrazničky

Model EC3330AOW1 EC5231AOW EC2233AOW1 EC4201AOW EC4200AOW1 EC3201AOW EC2801AOW EC2800AOW2 EC2201AOW EC2200AOW2

Kód výrobku 920 603 152 920 489 264 920 721 145 920 478 949 920 478 971 920 711 305 920 524 542 920 524 587 920 672 605 920 672 659

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Produktová kategória
truhlicová  
mraznička

truhlicová  
mraznička

truhlicová  
mraznička

truhlicová  
mraznička

truhlicová  
mraznička

truhlicová  
mraznička

truhlicová  
mraznička

truhlicová  
mraznička

truhlicová  
mraznička

truhlicová  
mraznička

Energetická trieda (2010/30/EC) A+++ A+ A+++ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Ročná spotreba energie (kWh) 
(2010/30/EC)

150 372 122 323 323 272 252 252 227 227

Čistý objem chladničky bez priehradky 
s teplotou 0 °C a mrazničky (l)

– – – – – – – – – –

Počet hviezdičiek mraziaceho priestoru – – – – – – – – – –

Čistý objem hviezdičkového priestoru (l) – – – – – – – – – –

Čistý objem priestoru s teplotou 0 °C (l) – – – – – – – – – –

Čistý objem mrazničky (l) 327 495 223 400 400 300 260 260 210 210

Technológia chladenia mrazničky statické statické statické statické statické statické statické statické statické statické

Akumulačná doba (h) (2010/30/EC) 58 31 53 31 31 32 32 32 28 28

Zmrazovacia kapacita (kg/24 h) 
(2010/30/EC)

20 20 20 19 19 17 16 16 14 14

Klimatická trieda (2010/30/EC) SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T

Hlučnosť (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 44 47 43 45 45 49 45 45 42 42

Inštalácia voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca

Rozmery V x Š x H (mm) 876 x 1 611 x 665 868 x 1 600 x 665 876 x 1 190 x 665 868 x 1 325 x 665 868 x 1 325 x 665 876 x 1 050 x 665 876 x 946 x 665 876 x 946 x 665 868 x 795 x 665 868 x 795 x 665

Čistá celková hmotnosť (kg) 64,36 61,84 53,9 54,14 53,84 47,68 43,77 43,97 42,41 41,71
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Umývanie

Umývačky

Model ESF8585ROX ESF5555LOX ESF5555LOW ESF5545LOX ESF5545LOW ESF5541LOX ESF5511LOX ESF5531LOX ESF5541LOW ESF5531LOW ESF5511LOW ESF5201LOX ESF5201LOW

Kód výrobku 911 414 330 911 516 273 911 516 272 911 516 260 911 516 259 911 516 206 911 516 196 911 516 204 911 516 205 911 516 202 911 516 194 911 519 196 911 519 194

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Produktová kategória umývačka umývačka umývačka umývačka umývačka umývačka umývačka umývačka umývačka umývačka umývačka umývačka umývačka

Kapacita (počet štandardných súprav 
riadu) (2010/30/EC)

15 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Energetická trieda (2010/30/EC) A++ A+++ A+++ A+++ A+++ A++ A+ A++ A++ A++ A+ A+ A+

Ročná spotreba energie  
(kWh) (2010/30/EC)

270 234 234 234 234 262 295 262 262 262 295 295 295

Spotreba energie (kWh) (2010/30/EC) 0,961 0,832 0,832 0,832 0,832 0,932 1,05 0,932 0,932 0,932 1,05 1,039 1,039

Spotreba energie vo vypnutom režime 
(W) (2010/30/EC)

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5

Spotreba energie v pohotovostnom 
režime (W) (2010/30/EC)

0,1 5 5 5 5 0,99 0,99 5 0,99 0,99 0,99 5 5

Ročná spotreba vody (l) (2010/30/EC) 3 080 2 775 2 775 2 775 2 775 2 775 3 080 2 775 2 775 2 775 3 080 3 080 3 080

Účinnosť sušenia (2010/30/EC) A A A A A A A A A A A A A

Deklarovaný program (2010/30/EC) Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50

Trvanie štandardného programu (min) 
(2010/30/EC)

225 240 240 240 240 195 195 195 195 195 195 195 195

Trvanie prepnutia do pohotovostného
režimu (min) (2010/30/EC)

10 5 5 5 5 10 10 5 10 10 10 5 5

Hlučnosť (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 44 42 42 44 44 44 47 47 44 47 47 49 49

Inštalácia voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca

Rozmery V x Š x H (mm) 850 x 596 x 610 850 x 600 x 625 850 x 600 x 625 850 x 600 x 625 850 x 600 x 625 850 x 600 x 625 850 x 600 x 625 850 x 600 x 625 850 x 600 x 625 850 x 600 x 625 850 x 600 x 625 850 x 600 x 625 850 x 600 x 625

Čistá celková hmotnosť (kg) 44,4 40 40 40 40 41,32 42,2 43 41,26 43,06 42,52 41,64 41,64

Umývačky, 60 cm
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Model ESF8585ROX ESF5555LOX ESF5555LOW ESF5545LOX ESF5545LOW ESF5541LOX ESF5511LOX ESF5531LOX ESF5541LOW ESF5531LOW ESF5511LOW ESF5201LOX ESF5201LOW

Kód výrobku 911 414 330 911 516 273 911 516 272 911 516 260 911 516 259 911 516 206 911 516 196 911 516 204 911 516 205 911 516 202 911 516 194 911 519 196 911 519 194

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Produktová kategória umývačka umývačka umývačka umývačka umývačka umývačka umývačka umývačka umývačka umývačka umývačka umývačka umývačka

Kapacita (počet štandardných súprav 
riadu) (2010/30/EC)

15 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Energetická trieda (2010/30/EC) A++ A+++ A+++ A+++ A+++ A++ A+ A++ A++ A++ A+ A+ A+

Ročná spotreba energie  
(kWh) (2010/30/EC)

270 234 234 234 234 262 295 262 262 262 295 295 295

Spotreba energie (kWh) (2010/30/EC) 0,961 0,832 0,832 0,832 0,832 0,932 1,05 0,932 0,932 0,932 1,05 1,039 1,039

Spotreba energie vo vypnutom režime 
(W) (2010/30/EC)

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5

Spotreba energie v pohotovostnom 
režime (W) (2010/30/EC)

0,1 5 5 5 5 0,99 0,99 5 0,99 0,99 0,99 5 5

Ročná spotreba vody (l) (2010/30/EC) 3 080 2 775 2 775 2 775 2 775 2 775 3 080 2 775 2 775 2 775 3 080 3 080 3 080

Účinnosť sušenia (2010/30/EC) A A A A A A A A A A A A A

Deklarovaný program (2010/30/EC) Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50

Trvanie štandardného programu (min) 
(2010/30/EC)

225 240 240 240 240 195 195 195 195 195 195 195 195

Trvanie prepnutia do pohotovostného
režimu (min) (2010/30/EC)

10 5 5 5 5 10 10 5 10 10 10 5 5

Hlučnosť (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 44 42 42 44 44 44 47 47 44 47 47 49 49

Inštalácia voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca

Rozmery V x Š x H (mm) 850 x 596 x 610 850 x 600 x 625 850 x 600 x 625 850 x 600 x 625 850 x 600 x 625 850 x 600 x 625 850 x 600 x 625 850 x 600 x 625 850 x 600 x 625 850 x 600 x 625 850 x 600 x 625 850 x 600 x 625 850 x 600 x 625

Čistá celková hmotnosť (kg) 44,4 40 40 40 40 41,32 42,2 43 41,26 43,06 42,52 41,64 41,64

Umývačky, 60 cm
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Umývačky,  45 cm

Model ESF4710ROX ESF4660ROX ESF4520LOX ESF4510LOX ESF4520LOW ESF4510LOW ESF4200LOW ESF2400OK ESF2400OW

Kód výrobku 911 056 027 911 056 020 911 056 026 911 056 005 911 056 025 911 056 004 911 059 008 911 046 004 911 046 001

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Produktová kategória umývačka umývačka umývačka umývačka umývačka umývačka umývačka umývačka umývačka

Kapacita (počet štandardných súprav 
riadu) (2010/30/EC)

9 9 9 9 9 9 9 6 6

Energetická trieda (2010/30/EC) A+++ A++ A+ A+ A+ A+ A A+ A+

Ročná spotreba energie  
(kWh) (2010/30/EC)

176 197 222 222 222 222 250 174 174

Spotreba energie (kWh) (2010/30/EC) 0,625 0,7 0,789 0,789 0,789 0,789 0,878 0,61 0,61

Spotreba energie vo vypnutom režime 
(W) (2010/30/EC)

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,29 0,29

Spotreba energie v pohotovostnom 
režime (W) (2010/30/EC)

5 5 5 0,99 5 0,99 0,5 0,34 0,34

Ročná spotreba vody (l) (2010/30/EC) 2 775 2 775 2 660 2 660 2 660 2 660 2 660 1820 1820

Účinnosť sušenia (2010/30/EC) A A A A A A A A A

Deklarovaný program (2010/30/EC) Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50
Eco 55 

s opláchnutím
Eco 55 

s opláchnutím

Trvanie štandardného programu (min) 
(2010/30/EC)

240 218 225 225 225 225 225 150 150

Trvanie prepnutia do pohotovostného
režimu (min) (2010/30/EC)

5 5 5 10 5 10 10 N/A N/A

Hlučnosť (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 44 44 47 47 47 47 49 50 50

Inštalácia voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca stolová stolová

Rozmery V x Š x H (mm) 850 x 446 x 615 850 x 446 x 615 850 x 446 x 615 850 x 446 x 615 850 x 446 x 615 850 x 446 x 615 850 x 446 x 615 438 x 550 x 500 438 x 550 x 500

Čistá celková hmotnosť (kg) 40,21 36,8 40,1 33,88 40,1 36,36 35,36 21 21

Umývanie

Umývačky
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Model ESF4710ROX ESF4660ROX ESF4520LOX ESF4510LOX ESF4520LOW ESF4510LOW ESF4200LOW ESF2400OK ESF2400OW

Kód výrobku 911 056 027 911 056 020 911 056 026 911 056 005 911 056 025 911 056 004 911 059 008 911 046 004 911 046 001

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Produktová kategória umývačka umývačka umývačka umývačka umývačka umývačka umývačka umývačka umývačka

Kapacita (počet štandardných súprav 
riadu) (2010/30/EC)

9 9 9 9 9 9 9 6 6

Energetická trieda (2010/30/EC) A+++ A++ A+ A+ A+ A+ A A+ A+

Ročná spotreba energie  
(kWh) (2010/30/EC)

176 197 222 222 222 222 250 174 174

Spotreba energie (kWh) (2010/30/EC) 0,625 0,7 0,789 0,789 0,789 0,789 0,878 0,61 0,61

Spotreba energie vo vypnutom režime 
(W) (2010/30/EC)

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,29 0,29

Spotreba energie v pohotovostnom 
režime (W) (2010/30/EC)

5 5 5 0,99 5 0,99 0,5 0,34 0,34

Ročná spotreba vody (l) (2010/30/EC) 2 775 2 775 2 660 2 660 2 660 2 660 2 660 1820 1820

Účinnosť sušenia (2010/30/EC) A A A A A A A A A

Deklarovaný program (2010/30/EC) Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50
Eco 55 

s opláchnutím
Eco 55 

s opláchnutím

Trvanie štandardného programu (min) 
(2010/30/EC)

240 218 225 225 225 225 225 150 150

Trvanie prepnutia do pohotovostného
režimu (min) (2010/30/EC)

5 5 5 10 5 10 10 N/A N/A

Hlučnosť (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 44 44 47 47 47 47 49 50 50

Inštalácia voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca stolová stolová

Rozmery V x Š x H (mm) 850 x 446 x 615 850 x 446 x 615 850 x 446 x 615 850 x 446 x 615 850 x 446 x 615 850 x 446 x 615 850 x 446 x 615 438 x 550 x 500 438 x 550 x 500

Čistá celková hmotnosť (kg) 40,21 36,8 40,1 33,88 40,1 36,36 35,36 21 21

Kompaktné umývačky 
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Pranie

128

Práčky

Model EWF1497CDW EWF1408WDL2 EWF1497HDW EWF1486GDW2 EWF1476GDW EWF1276GDW EWFB1294BR EWFB1674BR EWF1284BR EWF1484BW EWF1284BW EWF1274BW EWF1264EOW EWF1262EOW

Kód výrobku 914 531 803 914 533 415 914 533 720 914 533 721 914 530 744 914 530 742 914 910 438 914 911 485 914 911 367 914 911 328 914 911 326 914 911 414 914 912 505 914 912 206

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Produktová kategória
práčka s predným 

plnením
práčka s predným 

plnením
práčka s predným 

plnením
práčka s predným 

plnením
práčka s predným 

plnením
práčka s predným 

plnením
práčka s predným 

plnením
práčka s predným 

plnením
práčka s predným 

plnením
práčka s predným 

plnením
práčka s predným 

plnením
práčka s predným 

plnením
práčka s predným 

plnením
práčka s predným 

plnením

Kapacita – náplň bielizne (kg) 9 10 9 8 7 7 9 7 8 8 8 7 6 6

Energetická trieda (2010/30/EC) A+++ –50 % A+++ –20 % A+++ –10 % A+++ A+++ A+++ A+++ –20 % A+++ –20 % A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Ročná spotreba energie  
(kWh) (2010/30/EC)

105,0 189,0 188,0 187,0 170,0 170,0 173,0 139,0 190,0 190,0 190,0 171,0 149,0 149,0

Spotreba energie, štandardný program 
Bavlna 60 °C (kWh)

0,64 1,13 1,05 1,06 0,9 0,9 0,95 0,72 0,96 0,96 0,96 0,92 0,81 0,81

Spotreba energie, štandardný program 
Bavlna 60 °C, polovičná náplň (kWh)

0,34 0,76 0,75 0,7 0,67 0,67 0,64 0,49 0,73 0,73 0,73 0,68 0,58 0,58

Spotreba energie, štandardný program 
Bavlna 40 °C, polovičná náplň (kWh)

0,34 0,52 0,66 0,59 0,51 0,51 0,61 0,48 0,62 0,62 0,62 0,53 0,47 0,47

Spotreba energie vo vypnutom režime 
(W) (2010/30/EC)

0,05 0,05 0,05 0,30 0,48 0,48 0,30 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

Spotreba energie v pohotovostnom 
režime (W) (2010/30/EC)

0,05 0,05 0,05 0,30 0,48 0,48 0,30 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

Ročná spotreba vody (l) (2010/30/EC) 10 499 12 290 12 099 11 099 9 099 9 099 10 390 9 499 9 999 9 999 9 999 9 499 8 899 8 899

Účinnosť odstreďovania (2010/30/EC) B B B B B B B A B B B B B B

Maximálna rýchlosť odstreďovania  
(ot./min): (2010/30/EC)

1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 200 1 200 1 600 1 200 1 400 1 200 1 200 1 200 1 200

Deklarovaný program (2010/30/EC)

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

Trvanie štandardného programu 
Bavlna 60 °C (min)

226 249 229 248 236 236 248 269 244 244 244 250 213 213

Trvanie štandardného programu Bavlna 
60 °C, polovičná náplň (min)

164 185 175 164 161 161 210 205 158 158 158 157 155 155

Trvanie štandardného programu Bavlna 
40 °C, polovičná náplň (min)

185 167 173 220 211 211 209 222 210 210 210 204 192 192

Čas prepnutia do pohotovostného 
režimu (min) (2010/30/EC)

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Hlučnosť pri praní 
(dB (A) re 1 pW) (2010/30/EC)

51 51 51 51 51 51 54 51 58 58 58 58 58 58

Hlučnosť pri odstreďovaní 
(dB (A) re 1 pW) (2010/30/EC)

75 76 75 79 79 77 78 78 79 78 79 79 79 79

Inštalácia voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca

Rozmery V x Š x H (mm) 850 x 600 x 605 850 x 600 x 605 850 x 600 x 605 850 x 600 x 605 850 x 600 x 522 850 x 600 x 522 850 x 600 x 600 850 x 600 x 520 850 x 600 x 520 850 x 600 x 520 850 x 600 x 520 850 x 600 x 520 850 x 600 x 559 850 x 600 x 559

Čistá celková hmotnosť (kg) 79,27 79,5 76,27 76,5 68,42 67,42 72,5 72,5 62,42 65,42 62,42 62,42 61,5 61,5

Práčky s predným plnením, hlboké

128

ELX_FS_AIO_2016_SK_v9.indd   128 12.10.16   15:56



Model EWF1497CDW EWF1408WDL2 EWF1497HDW EWF1486GDW2 EWF1476GDW EWF1276GDW EWFB1294BR EWFB1674BR EWF1284BR EWF1484BW EWF1284BW EWF1274BW EWF1264EOW EWF1262EOW

Kód výrobku 914 531 803 914 533 415 914 533 720 914 533 721 914 530 744 914 530 742 914 910 438 914 911 485 914 911 367 914 911 328 914 911 326 914 911 414 914 912 505 914 912 206

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Produktová kategória
práčka s predným 

plnením
práčka s predným 

plnením
práčka s predným 

plnením
práčka s predným 

plnením
práčka s predným 

plnením
práčka s predným 

plnením
práčka s predným 

plnením
práčka s predným 

plnením
práčka s predným 

plnením
práčka s predným 

plnením
práčka s predným 

plnením
práčka s predným 

plnením
práčka s predným 

plnením
práčka s predným 

plnením

Kapacita – náplň bielizne (kg) 9 10 9 8 7 7 9 7 8 8 8 7 6 6

Energetická trieda (2010/30/EC) A+++ –50 % A+++ –20 % A+++ –10 % A+++ A+++ A+++ A+++ –20 % A+++ –20 % A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Ročná spotreba energie  
(kWh) (2010/30/EC)

105,0 189,0 188,0 187,0 170,0 170,0 173,0 139,0 190,0 190,0 190,0 171,0 149,0 149,0

Spotreba energie, štandardný program 
Bavlna 60 °C (kWh)

0,64 1,13 1,05 1,06 0,9 0,9 0,95 0,72 0,96 0,96 0,96 0,92 0,81 0,81

Spotreba energie, štandardný program 
Bavlna 60 °C, polovičná náplň (kWh)

0,34 0,76 0,75 0,7 0,67 0,67 0,64 0,49 0,73 0,73 0,73 0,68 0,58 0,58

Spotreba energie, štandardný program 
Bavlna 40 °C, polovičná náplň (kWh)

0,34 0,52 0,66 0,59 0,51 0,51 0,61 0,48 0,62 0,62 0,62 0,53 0,47 0,47

Spotreba energie vo vypnutom režime 
(W) (2010/30/EC)

0,05 0,05 0,05 0,30 0,48 0,48 0,30 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

Spotreba energie v pohotovostnom 
režime (W) (2010/30/EC)

0,05 0,05 0,05 0,30 0,48 0,48 0,30 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

Ročná spotreba vody (l) (2010/30/EC) 10 499 12 290 12 099 11 099 9 099 9 099 10 390 9 499 9 999 9 999 9 999 9 499 8 899 8 899

Účinnosť odstreďovania (2010/30/EC) B B B B B B B A B B B B B B

Maximálna rýchlosť odstreďovania  
(ot./min): (2010/30/EC)

1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 200 1 200 1 600 1 200 1 400 1 200 1 200 1 200 1 200

Deklarovaný program (2010/30/EC)

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

Trvanie štandardného programu 
Bavlna 60 °C (min)

226 249 229 248 236 236 248 269 244 244 244 250 213 213

Trvanie štandardného programu Bavlna 
60 °C, polovičná náplň (min)

164 185 175 164 161 161 210 205 158 158 158 157 155 155

Trvanie štandardného programu Bavlna 
40 °C, polovičná náplň (min)

185 167 173 220 211 211 209 222 210 210 210 204 192 192

Čas prepnutia do pohotovostného 
režimu (min) (2010/30/EC)

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Hlučnosť pri praní 
(dB (A) re 1 pW) (2010/30/EC)

51 51 51 51 51 51 54 51 58 58 58 58 58 58

Hlučnosť pri odstreďovaní 
(dB (A) re 1 pW) (2010/30/EC)

75 76 75 79 79 77 78 78 79 78 79 79 79 79

Inštalácia voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca

Rozmery V x Š x H (mm) 850 x 600 x 605 850 x 600 x 605 850 x 600 x 605 850 x 600 x 605 850 x 600 x 522 850 x 600 x 522 850 x 600 x 600 850 x 600 x 520 850 x 600 x 520 850 x 600 x 520 850 x 600 x 520 850 x 600 x 520 850 x 600 x 559 850 x 600 x 559

Čistá celková hmotnosť (kg) 79,27 79,5 76,27 76,5 68,42 67,42 72,5 72,5 62,42 65,42 62,42 62,42 61,5 61,5

Práčky s predným plnením, hlboké
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Pranie

Práčky
Práčky s predným 
plnením, hlboké

Model EWF1062EOW EWS1477FDW EWS1277FDW EWS1276CAU EWS1276CI EWS1274SAU EWS1266CI EWS1054NDU EWS1074SDU EWS1066SEU EWS1266SEU EWS1264SDU

Kód výrobku 914 912 204 914 532 708 914 532 702 914 338 938 914 339 605 914 338 863 914 339 501 914 339 062 914 338 838 914 339 132 914 339 133 914 339 068

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Produktová kategória
práčka s predným 

plnením
práčka s predným 

plnením
práčka s predným 

plnením
práčka s predným 

plnením
práčka s predným 

plnením
práčka s predným 

plnením
práčka s predným 

plnením
práčka s predným 

plnením
práčka s predným 

plnením
práčka s predným 

plnením
práčka s predným 

plnením
práčka s predným 

plnením

Kapacita – náplň bielizne (kg) 6 6,5 6,5 7 7 7 6 5 7 6 6 6

Energetická trieda (2010/30/EC) A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ –10 % A+++ A+++ –10 % A++ A++ A+++ A+++ A+++

Ročná spotreba energie  
(kWh) (2010/30/EC)

149,0 151,0 151,0 187,0 – 187,0 – 144,0 187,0 152,0 152,0 152,0

Spotreba energie, štandardný program 
Bavlna 60 °C (kWh)

0,81 0,81 0,81 0,9 – 0,9 – 0,7 0,9 0,76 0,76 0,76

Spotreba energie, štandardný program 
Bavlna 60 °C, polovičná náplň (kWh)

0,58 0,6 0,6 0,7 – 0,7 – 0,65 0,7 0,59 0,59 0,59

Spotreba energie, štandardný program 
Bavlna 40 °C, polovičná náplň (kWh)

0,47 0,49 0,49 0,54 – 0,54 – 0,5 0,54 0,48 0,48 0,48

Spotreba energie vo vypnutom režime 
(W) (2010/30/EC)

0,48 0,05 0,05 0,48 – 0,48 – 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

Spotreba energie v pohotovostnom 
režime (W) (2010/30/EC)

0,48 0,05 0,05 0,48 – 0,48 – 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

Ročná spotreba vody (l) (2010/30/EC) 8 899 9 550 9 550 9 999 – 9 999 – 8 999 9 999 9 999 9 999 9 999

Účinnosť odstreďovania (2010/30/EC) C B B B B B B C C C B B

Maximálna rýchlosť odstreďovania  
(ot./min): (2010/30/EC)

1 000 1 400 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 000 1 000 1 000 1 200 1 200

Deklarovaný program (2010/30/EC)

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program
Bavlna 60 °C,

polovičná a plná
náplň, štand.

program Bavlna
40 °C, polovičná

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

Trvanie štandardného programu 
Bavlna 60 °C (min)

213 190 190 223 202 223 202 205 223 202 202 202

Trvanie štandardného programu Bavlna 
60 °C, polovičná náplň (min)

155 165 165 120 – 120 – 115 120 165 165 165

Trvanie štandardného programu Bavlna 
40 °C, polovičná náplň (min)

192 164 164 186 – 186 – 151 186 170 170 170

Čas prepnutia do pohotovostného 
režimu (min) (2010/30/EC)

5 5 5 5 – 5 – 5 5 5 5 5

Hlučnosť pri praní 
(dB (A) re 1 pW) (2010/30/EC)

58 50 50 58 – 58 – 58 58 58 58 58

Hlučnosť pri odstreďovaní 
(dB (A) re 1 pW) (2010/30/EC)

79 76 74 77 – 77 – 76 76 76 77 77

Inštalácia voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca

Rozmery V x Š x H (mm) 850 x 600 x 559 850 x 600 x 450 850 x 600 x 450 850 x 595 x 448 850 x 600 x 448 850 x 595 x 448 850 x 600 x 377 850 x 595 x 377 850 x 595 x 448 850 x 595 x 377 850 x 595 x 377 850 x 595 x 377

Čistá celková hmotnosť (kg) 61,5 62,45 61,45 61,83 61,83 61,83 61,83 56,34 59,83 56,34 56,34 56,34

 
Práčky s predným plnením, úzke
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Práčky s predným plnením, úzke

Model EWF1062EOW EWS1477FDW EWS1277FDW EWS1276CAU EWS1276CI EWS1274SAU EWS1266CI EWS1054NDU EWS1074SDU EWS1066SEU EWS1266SEU EWS1264SDU

Kód výrobku 914 912 204 914 532 708 914 532 702 914 338 938 914 339 605 914 338 863 914 339 501 914 339 062 914 338 838 914 339 132 914 339 133 914 339 068

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Produktová kategória
práčka s predným 

plnením
práčka s predným 

plnením
práčka s predným 

plnením
práčka s predným 

plnením
práčka s predným 

plnením
práčka s predným 

plnením
práčka s predným 

plnením
práčka s predným 

plnením
práčka s predným 

plnením
práčka s predným 

plnením
práčka s predným 

plnením
práčka s predným 

plnením

Kapacita – náplň bielizne (kg) 6 6,5 6,5 7 7 7 6 5 7 6 6 6

Energetická trieda (2010/30/EC) A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ –10 % A+++ A+++ –10 % A++ A++ A+++ A+++ A+++

Ročná spotreba energie  
(kWh) (2010/30/EC)

149,0 151,0 151,0 187,0 – 187,0 – 144,0 187,0 152,0 152,0 152,0

Spotreba energie, štandardný program 
Bavlna 60 °C (kWh)

0,81 0,81 0,81 0,9 – 0,9 – 0,7 0,9 0,76 0,76 0,76

Spotreba energie, štandardný program 
Bavlna 60 °C, polovičná náplň (kWh)

0,58 0,6 0,6 0,7 – 0,7 – 0,65 0,7 0,59 0,59 0,59

Spotreba energie, štandardný program 
Bavlna 40 °C, polovičná náplň (kWh)

0,47 0,49 0,49 0,54 – 0,54 – 0,5 0,54 0,48 0,48 0,48

Spotreba energie vo vypnutom režime 
(W) (2010/30/EC)

0,48 0,05 0,05 0,48 – 0,48 – 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

Spotreba energie v pohotovostnom 
režime (W) (2010/30/EC)

0,48 0,05 0,05 0,48 – 0,48 – 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

Ročná spotreba vody (l) (2010/30/EC) 8 899 9 550 9 550 9 999 – 9 999 – 8 999 9 999 9 999 9 999 9 999

Účinnosť odstreďovania (2010/30/EC) C B B B B B B C C C B B

Maximálna rýchlosť odstreďovania  
(ot./min): (2010/30/EC)

1 000 1 400 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 000 1 000 1 000 1 200 1 200

Deklarovaný program (2010/30/EC)

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program
Bavlna 60 °C,

polovičná a plná
náplň, štand.

program Bavlna
40 °C, polovičná

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

Trvanie štandardného programu 
Bavlna 60 °C (min)

213 190 190 223 202 223 202 205 223 202 202 202

Trvanie štandardného programu Bavlna 
60 °C, polovičná náplň (min)

155 165 165 120 – 120 – 115 120 165 165 165

Trvanie štandardného programu Bavlna 
40 °C, polovičná náplň (min)

192 164 164 186 – 186 – 151 186 170 170 170

Čas prepnutia do pohotovostného 
režimu (min) (2010/30/EC)

5 5 5 5 – 5 – 5 5 5 5 5

Hlučnosť pri praní 
(dB (A) re 1 pW) (2010/30/EC)

58 50 50 58 – 58 – 58 58 58 58 58

Hlučnosť pri odstreďovaní 
(dB (A) re 1 pW) (2010/30/EC)

79 76 74 77 – 77 – 76 76 76 77 77

Inštalácia voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca

Rozmery V x Š x H (mm) 850 x 600 x 559 850 x 600 x 450 850 x 600 x 450 850 x 595 x 448 850 x 600 x 448 850 x 595 x 448 850 x 600 x 377 850 x 595 x 377 850 x 595 x 448 850 x 595 x 377 850 x 595 x 377 850 x 595 x 377

Čistá celková hmotnosť (kg) 61,5 62,45 61,45 61,83 61,83 61,83 61,83 56,34 59,83 56,34 56,34 56,34
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Pranie

Práčky

Práčky s predným plnením, úzke

Model EWT1567VIW EWT1367VIW EWT1366HGW EWT1062ISW EWT1262ISW EWT1266ODW EWT1266ESW EWT1266EXW EWT1264EKW EWT1264IDW EWT1266ELW EWT1064IDW EWT1262IDW EWT1062IDW

Kód výrobku 913 102 203 913 102 204 913 102 360 913 104 525 913 104 526 913 102 315 913 102 318 913 102 329 913 102 407 913 104 400 913 102 326 913 104 402 913 104 512 913 104 507

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Produktová kategória
práčka s vrchným 

plnením
práčka s vrchným 

plnením
práčka s vrchným 

plnením
práčka s vrchným 

plnením
práčka s vrchným 

plnením
práčka s vrchným 

plnením
práčka s vrchným 

plnením
práčka s vrchným 

plnením
práčka s vrchným 

plnením
práčka s vrchným 

plnením
práčka s vrchným 

plnením
práčka s vrchným 

plnením
práčka s vrchným 

plnením
práčka s vrchným 

plnením

Kapacita – náplň bielizne (kg) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Energetická trieda (2010/30/EC) A+++ –20 % A+++ –20 % A+++ –10 % A++ A++ A+++ A+++ A+++ A++ A++ A+++ A++ A++ A++

Ročná spotreba energie  
(kWh) (2010/30/EC)

122 122,0 138,0 167,0 167,0 150 150,0 152,0 172,0 167,0 150,0 167,0 167,0 167,0

Spotreba energie, štandardný program 
Bavlna 60 °C (kWh)

0,71 0,71 0,75 0,96 0,96 0,79 0,79 0,78 0,87 0,96 0,79 0,96 0,96 0,96

Spotreba energie, štandardný program 
Bavlna 60 °C, polovičná náplň (kWh)

– – – – – 0,58 – – – – – – – –

Spotreba energie, štandardný program 
Bavlna 40 °C, polovičná náplň (kWh)

0,38 0,38 0,44 0,5 0,5 0,48 0,48 0,53 0,59 0,5 0,48 0,5 0,5 0,5

Spotreba energie vo vypnutom režime 
(W) (2010/30/EC)

0,3 0,30 0,30 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

Spotreba energie v pohotovostnom 
režime (W) (2010/30/EC)

0,3 0,30 0,30 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

Ročná spotreba vody (l) (2010/30/EC) 8 990 8 990 8 390 8 990 8 990 8 990 8 990 9 790 9 790 8 990 8 990 8 990 8 990 8 990

Účinnosť odstreďovania (2010/30/EC) A B B C B B B B B B B C B C

Maximálna rýchlosť odstreďovania  
(ot./min): (2010/30/EC)

1 500 1 300 1 300 1 000 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 000 1 200 1 000

Deklarovaný program (2010/30/EC)

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

Trvanie štandardného programu 
Bavlna 60 °C (min)

236 236 247 240 240 248 248 200 200 240 248 240 240 240

Trvanie štandardného programu Bavlna 
60 °C, polovičná náplň (min)

210 170 170 150 150 150 190 190 190 150 150 150 150 150

Trvanie štandardného programu Bavlna 
40 °C, polovičná náplň (min)

184 184 181 149 149 174 174 150 150 149 174 149 149 149

Čas prepnutia do pohotovostného 
režimu (min) (2010/30/EC)

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Hlučnosť pri praní 
(dB (A) re 1 pW) (2010/30/EC)

47 47 51 57 57 57 57 58 58 57 57 57 57 57

Hlučnosť pri odstreďovaní 
(dB (A) re 1 pW) (2010/30/EC)

77 77 77 74 76 76 76 78 78 76 76 74 76 74

Inštalácia voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca

Rozmery V x Š x H (mm) 890 x 400 x 600 890 x 400 x 600 890 x 400 x 600 890 x 400 x 600 890 x 400 x 600 890 x 400 x 600 890 x 400 x 600 890 x 400 x 600 890 x 400 x 600 890 x 400 x 600 890 x 400 x 600 890 x 400 x 600 890 x 400 x 600 890 x 400 x 600

Čistá celková hmotnosť (kg) 65,34 61,60 61,60 58,60 58,60 62,6 57,60 57,60 57,60 58,00 58,60 58,00 58,60 58,60

Práčky s vrchným plnením
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Model EWT1567VIW EWT1367VIW EWT1366HGW EWT1062ISW EWT1262ISW EWT1266ODW EWT1266ESW EWT1266EXW EWT1264EKW EWT1264IDW EWT1266ELW EWT1064IDW EWT1262IDW EWT1062IDW

Kód výrobku 913 102 203 913 102 204 913 102 360 913 104 525 913 104 526 913 102 315 913 102 318 913 102 329 913 102 407 913 104 400 913 102 326 913 104 402 913 104 512 913 104 507

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Produktová kategória
práčka s vrchným 

plnením
práčka s vrchným 

plnením
práčka s vrchným 

plnením
práčka s vrchným 

plnením
práčka s vrchným 

plnením
práčka s vrchným 

plnením
práčka s vrchným 

plnením
práčka s vrchným 

plnením
práčka s vrchným 

plnením
práčka s vrchným 

plnením
práčka s vrchným 

plnením
práčka s vrchným 

plnením
práčka s vrchným 

plnením
práčka s vrchným 

plnením

Kapacita – náplň bielizne (kg) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Energetická trieda (2010/30/EC) A+++ –20 % A+++ –20 % A+++ –10 % A++ A++ A+++ A+++ A+++ A++ A++ A+++ A++ A++ A++

Ročná spotreba energie  
(kWh) (2010/30/EC)

122 122,0 138,0 167,0 167,0 150 150,0 152,0 172,0 167,0 150,0 167,0 167,0 167,0

Spotreba energie, štandardný program 
Bavlna 60 °C (kWh)

0,71 0,71 0,75 0,96 0,96 0,79 0,79 0,78 0,87 0,96 0,79 0,96 0,96 0,96

Spotreba energie, štandardný program 
Bavlna 60 °C, polovičná náplň (kWh)

– – – – – 0,58 – – – – – – – –

Spotreba energie, štandardný program 
Bavlna 40 °C, polovičná náplň (kWh)

0,38 0,38 0,44 0,5 0,5 0,48 0,48 0,53 0,59 0,5 0,48 0,5 0,5 0,5

Spotreba energie vo vypnutom režime 
(W) (2010/30/EC)

0,3 0,30 0,30 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

Spotreba energie v pohotovostnom 
režime (W) (2010/30/EC)

0,3 0,30 0,30 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

Ročná spotreba vody (l) (2010/30/EC) 8 990 8 990 8 390 8 990 8 990 8 990 8 990 9 790 9 790 8 990 8 990 8 990 8 990 8 990

Účinnosť odstreďovania (2010/30/EC) A B B C B B B B B B B C B C

Maximálna rýchlosť odstreďovania  
(ot./min): (2010/30/EC)

1 500 1 300 1 300 1 000 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 000 1 200 1 000

Deklarovaný program (2010/30/EC)

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

štand. program 
Bavlna 60 °C, 

polovičná a plná 
náplň, štand. 

program Bavlna 
40 °C, polovičná 

náplň

Trvanie štandardného programu 
Bavlna 60 °C (min)

236 236 247 240 240 248 248 200 200 240 248 240 240 240

Trvanie štandardného programu Bavlna 
60 °C, polovičná náplň (min)

210 170 170 150 150 150 190 190 190 150 150 150 150 150

Trvanie štandardného programu Bavlna 
40 °C, polovičná náplň (min)

184 184 181 149 149 174 174 150 150 149 174 149 149 149

Čas prepnutia do pohotovostného 
režimu (min) (2010/30/EC)

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Hlučnosť pri praní 
(dB (A) re 1 pW) (2010/30/EC)

47 47 51 57 57 57 57 58 58 57 57 57 57 57

Hlučnosť pri odstreďovaní 
(dB (A) re 1 pW) (2010/30/EC)

77 77 77 74 76 76 76 78 78 76 76 74 76 74

Inštalácia voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca

Rozmery V x Š x H (mm) 890 x 400 x 600 890 x 400 x 600 890 x 400 x 600 890 x 400 x 600 890 x 400 x 600 890 x 400 x 600 890 x 400 x 600 890 x 400 x 600 890 x 400 x 600 890 x 400 x 600 890 x 400 x 600 890 x 400 x 600 890 x 400 x 600 890 x 400 x 600

Čistá celková hmotnosť (kg) 65,34 61,60 61,60 58,60 58,60 62,6 57,60 57,60 57,60 58,00 58,60 58,00 58,60 58,60

Práčky s vrchným plnením

133

ELX_FS_AIO_2016_SK_v9.indd   133 12.10.16   15:56



Pranie

Práčky so sušičkou

Model EWW1697SWD EWW1696SWD EWW1685SWD EWW1476WD

Kód výrobku 914 604 612 914 604 529 914 603 510 914 604 910

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Produktová kategória
práčka 

so sušičkou
práčka 

so sušičkou
práčka 

so sušičkou
práčka 

so sušičkou

Energetická trieda (2010/30/EC) A A A B

Spotreba energie pri praní/sušení (kWh) 6,12 6,12 5,43 5,21

Spotreba energie pri praní (kWh) 1,05 1,05 1,07 0,98

Účinnosť prania A A A A

Zvyšková vlhkosť (%) 44 44 44 52

Maximálna rýchlosť odstreďovania  
(ot./min):

1 600 1 600 1 600 1 400

Celková kapacita (kg) 9 9 8 7

Kapacita sušenia (kg) 6 6 4 4

Spotreba vody pri praní/sušení (l) 99 102 97 85

Spotreba vody pri programe  
Bavlna 60 °C (l)

56 57 63 52

Max. rýchlosť odstreďovania  
pri programe prania/sušenia  
Bavlna 60 °C (ot./min)

– – – –

Ročná spotreba energie pri praní  
a sušení (kWh)

1 224 1 224 1 086 1 042

Ročná spotreba vody pri praní  
a sušení (l)

19 800 20 400 19 400 17 000

Ročná spotreba energie pri praní (kWh) 210 210 214 196

Ročná spotreba vody pri praní (l) 11 200 11 400 12 600 10 400

Hlučnosť pri praní (dB (A) – IEC 60704-3) 51 51 51 49

Hlučnosť pri odstreďovaní  
(dB (A) – IEC 60704-3)

77 77 76 75

Hlučnosť pri sušení (dB (A) – IEC 704-3) 63 63 59 59

Inštalácia voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca

Rozmery V x Š x H (mm) 850 x 600 x 605 850 x 600 x 605 850 x 600 x 522 850 x 600 x 522

Čistá celková hmotnosť (kg) 81,5 81,5 68,5 68,5

Práčky so sušičkou
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Sušičky

Model EDH3498RDE EDH3988TDW EDH3989TDW EDH3887GDE EDH3686GDE EDH3684PDE

Kód výrobku 916 097 707 916 097 887 916 097 886 916 097 808 916 097 479 916 097 387

Značka Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Produktová kategória sušička sušička sušička sušička sušička sušička

Energetická trieda A++ A+++ A+++ A++ A+ A+

Spotreba energie (kWh) – – – – – –

Celková kapacita (kg) 9 8 8 8 8 8

Trvanie programu Bavlna na uloženie po 
odstredení pri 1000 ot./min. (min)

200 173 173 154 181 181

Spotreba energie pri programe  
Bavlna na žehlenie po odstredení  
pri 1000 ot./min. (kWh)

– – – – – –

Náplň pri programe Bavlna  
na žehlenie (kg)

– – – – – –

Trvanie programu Bavlna na žehlenie  
po odstredení pri 1000 ot./min. (min)

– – – – – –

Spotreba energie pri programe  
Syntetika na uloženie (kWh)

– – – – – –

Náplň pri programe Syntetika  
na uloženie (kg)

– – – – – –

Trvanie programu Syntetika  
na uloženie (min)

– – – – – –

Ročná spotreba energie (kWh) – – – – – –

Technológia sušenia tepelné čerpadlo tepelné čerpadlo tepelné čerpadlo tepelné čerpadlo tepelné čerpadlo tepelné čerpadlo

Hlučnosť pri sušení (dB (A) – IEC 704-3) – – – – – –

Inštalácia voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca voľne stojaca

Rozmery V x Š x H (mm) 850 x 600 x 600 850 x 600 x 600 850 x 600 x 600 850 x 600 x 600 850 x 600 x 600 850 x 600 x 600

Čistá celková hmotnosť (kg) 51,96 49,96 49,96 47,96 48,96 47,96

Sušičky
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Chladenie

Energetická trieda A+++
Dynamické chladenie 
(ventilácia)

Alarm so zvukovou 
signalizáciou

Antikoro s ochranou 
proti odtlačkom prstov

Elektronické ovládanie

Energetická trieda A++ Displej LCD na dvierkach Osvetlenie LED Systém FrostFree Funkcia Rýchle zmrazenie

Energetická trieda A+
Alarm s výstražným 
ukazovateľom

Vnútorné osvetlenie
4-hviezdičkový mraziaci 
priestor TWINTECH®

Beznámrazová 
technológia TwinTech®

Technológia LowFrost
SHOPPING

Funkcia Nákup Režim Dovolenka Dvierka CustomFlex

Varenie

Energetická trieda A – 20 % Energetická trieda A – 10 % Mikrovlny
Antikoro s ochranou 
proti odtlačkom prstov

Indukčné varné zóny

Automatické zapaľovanie 
plameňa

Ventilátor + kruhové 
ohrevné teleso

Gril Detská poistka
Posuvné dotykové 
ovládanie DirectAccess

Teleskopické výjazdy Vnútorné osvetlenie Chladné dvierka Horný ohrev + dolný ohrev
Čistenie rúry: 
katalytický povrch

Šírka 60 cm Šírka 50 cm
Samočistiaca 
pyrolitická rúra

74 litrov

Umývanie

Energetická trieda A+++ Energetická trieda A++ Energetická trieda A+ A Energetická trieda A Účinnosť sušenia A

MultiTab Vnútorné osvetlenie
Funkcia automatického 
vypnutia

Automatický program Funkcia Posunutý štart

Program na ochranu skla Rýchle umývanie

Komplexná ochrana proti 
škodám spôsobeným 
vodou/ochrana proti 
vytopeniu

Intenzívny program 70 °C
Vyberateľná zásuvka 
na príbor

Satelitné sprchovacie 
rameno RealLife® Priestor RealLife® Elektronické ovládanie 13 13 súprav riadu SoftSpikes

SoftGrip TimeManager
INVERTOR

Motor invertor 15 15 súprav riadu

Pranie

Energetická trieda
A+++ – 50 %

Energetická trieda
A+++ – 20 %

Energetická trieda
A+++ – 10 %

Energetická trieda A+++ Energetická trieda A++

Energetická 
trieda A+ A Energetická

trieda A
10
KG

Max. množstvo bielizne
10 kg

9
KG

Max. množstvo bielizne
9 kg

8
KG

Max. množstvo bielizne
8 kg

Max. množstvo bielizne
7 kg

Max. množstvo bielizne
6,5 kg

Max. množstvo bielizne
5 kg

1600 Maximálna rýchlosť 
odstreďovania:
1600 ot./min.

Maximálna rýchlosť 
odstreďovania:
1400 ot./min.

Maximálna rýchlosť 
odstreďovania:
1300 ot./min.

Maximálna rýchlosť 
odstreďovania:
1200 ot./min.

Maximálna rýchlosť 
odstreďovania:
1000 ot./min. 

 SYSTÉM 
ULTRAMIX

UltraMix
MOTOR 

ECOINVERTER

Motor EcoInverter

INVERTOR
Motor invertor TimeManager DirectSpray Parné programy ...h Funkcia FinishIn

Displej LCD ?
KG

Senzor hmotnosti Vnútorné osvetlenie

Sušenie

9
KG

Max. množstvo bielizne 
9 kg

8
KG

Max. množstvo bielizne 
8 kg

Vnútorné osvetlenie Program na vlnu
Špeciálny jemný program 
Hodváb

Program Jednoduché 
žehlenie

Posunutý štart Displej LCD
INVERTOR

Motor invertor

ROKOV
ZÁRUKY
NA INVERTOR MOTOR

PRE ZÍSKANIE CERTIFIKÁTU ZÁRUKY JE TREBA VÝROBOK
REGISTROVAŤ NA WWW.ELECTROLUX.SK/MOTOR-INVERTOR

VYŠŠÍ VÝKON

TICHÝ CHOD

Motor invertor je podstatným 
vylepšením klasického motora, ktorý 
prenáša elektrinu na rotor uhlíkmi. 
Tie sa opotrebovávajú, treba ich meniť 
a spôsobujú značné trenie a iskrenie. 
Motor invertor je priamo elektronicky 
riadený a nepoužíva uhlíky, navyše tu 
dochádza k plynulej priamej regulácii. 
Spotrebič vďaka tomu dosahuje 
skvelé výsledky – v tichosti a pri 
minimálnej spotrebe energie.

Tichý, výkonný a spoľahlivý
Pri klasických motoroch sa elektrina 
prenáša na rotor cez uhlíky, ktoré sa 
používaním opotrebovávajú. Vzniká 
potom bočné trenie, ktoré znižuje 
účinnosť motorov, zvyšuje hlučnosť 
a spôsobuje tiež rýchlejšie starnutie 
spotrebiča. Na prevádzku motora 
invertor však nie sú potrebné uhlíky. 
Ten je elektronicky ovládaný priamo, 
čo umožňuje plynulý a hladký chod. 
Spotrebiče s invertorovými motormi 
dosahujú skvelé výsledky – sú tiché, 
spoľahlivé a majú dlhšiu životnosť.

Profesionálne spotrebiče Electrolux 
bežne využívajú motory invertor.
Teraz vám prinášame spotrebiče do 
domácnosti, vďaka ktorým môžete 
profi tovať z našich skúseností s touto 
technológiou. Vkladanie našich 
profesionálnych skúseností do 
domácich spotrebičov je poslaním 
nášho nového radu Inspiration 
– inšpirácia profesionálnymi 
spotrebičmi.

Predĺžená 10-ročná (2 + 8 rokov) 
záruka sa vzťahuje na invertor motor, 
ktorý sa nachádza v spotrebičoch 
značky Electrolux nasledujúcich 
produktových kategórií: práčky, 
sušičky, umývačky a odsávače pár.

Záruka 10 rokov (2 + 8 rokov) na 
motor invertor sa vzťahuje na modely 
výrobkov, v ktorých sa motor invertor 
nachádza, boli do Slovenskej 
republiky dovezené spoločnosťou 
Electrolux Slovakia, s. r. o., 
a kúpené po 1. 11. 2012.
Akcia je platná do odvolania.

Viac informácií nájdete na www.electrolux.sk.

Motory našich spotrebičov sme podstatne vylepšili, 
preto vám teraz na ne ponúkame 10-ročnú záruku.

Poznámky
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Chladenie

Energetická trieda A+++
Dynamické chladenie 
(ventilácia)

Alarm so zvukovou 
signalizáciou

Antikoro s ochranou 
proti odtlačkom prstov

Elektronické ovládanie

Energetická trieda A++ Displej LCD na dvierkach Osvetlenie LED Systém FrostFree Funkcia Rýchle zmrazenie

Energetická trieda A+
Alarm s výstražným 
ukazovateľom

Vnútorné osvetlenie
4-hviezdičkový mraziaci 
priestor TWINTECH®

Beznámrazová 
technológia TwinTech®

Technológia LowFrost
SHOPPING

Funkcia Nákup Režim Dovolenka Dvierka CustomFlex

Varenie

Energetická trieda A – 20 % Energetická trieda A – 10 % Mikrovlny
Antikoro s ochranou  
proti odtlačkom prstov

Indukčné varné zóny

Automatické zapaľovanie 
plameňa

Ventilátor + kruhové 
ohrevné teleso

Gril Detská poistka
Posuvné dotykové  
ovládanie DirectAccess

Teleskopické výjazdy Vnútorné osvetlenie Chladné dvierka Horný ohrev + dolný ohrev
Čistenie rúry:  
katalytický povrch

Šírka 60 cm Šírka 50 cm
Samočistiaca  
pyrolitická rúra

74 litrov

Umývanie

Energetická trieda A+++ Energetická trieda A++ Energetická trieda A+ A Energetická trieda A Účinnosť sušenia A

MultiTab Vnútorné osvetlenie
Funkcia automatického 
vypnutia

Automatický program Funkcia Posunutý štart

Program na ochranu skla Rýchle umývanie

Komplexná ochrana proti 
škodám spôsobeným 
vodou/ochrana proti 
vytopeniu

Intenzívny program 70 °C
Vyberateľná zásuvka 
na príbor

Satelitné sprchovacie 
rameno RealLife® Priestor RealLife® Elektronické ovládanie 13 13 súprav riadu SoftSpikes

SoftGrip TimeManager
INVERTOR

Motor invertor 15 15 súprav riadu

Pranie

Energetická trieda
A+++ – 50 %

Energetická trieda
A+++ – 20 %

Energetická trieda
A+++ – 10 %

Energetická trieda A+++ Energetická trieda A++

Energetická 
trieda A+ A Energetická

trieda A
10
KG

Max. množstvo bielizne
10 kg

9
KG

Max. množstvo bielizne
9 kg

8
KG

Max. množstvo bielizne
8 kg

Max. množstvo bielizne
7 kg

Max. množstvo bielizne
6,5 kg

Max. množstvo bielizne
5 kg

1600 Maximálna rýchlosť 
odstreďovania:
1600 ot./min.

Maximálna rýchlosť 
odstreďovania:
1400 ot./min.

 
Maximálna rýchlosť 
odstreďovania:
1300 ot./min.

Maximálna rýchlosť 
odstreďovania:
1200 ot./min.

Maximálna rýchlosť 
odstreďovania:
1000 ot./min. 

 SYSTÉM 
ULTRAMIX

UltraMix
MOTOR 

ECOINVERTER

Motor EcoInverter

INVERTOR
Motor invertor TimeManager DirectSpray Parné programy ...h Funkcia FinishIn

Displej LCD ?
KG

Senzor hmotnosti Vnútorné osvetlenie

Sušenie

9
KG

Max. množstvo bielizne 
9 kg

8
KG

Max. množstvo bielizne 
8 kg

Vnútorné osvetlenie Program na vlnu
Špeciálny jemný program 
Hodváb

Program Jednoduché 
žehlenie

Posunutý štart Displej LCD
INVERTOR

Motor invertor

ROKOV
ZÁRUKY
NA INVERTOR MOTOR

PRE ZÍSKANIE CERTIFIKÁTU ZÁRUKY JE TREBA VÝROBOK
REGISTROVAŤ NA WWW.ELECTROLUX.SK/MOTOR-INVERTOR

VYŠŠÍ VÝKON

TICHÝ CHOD

Motor invertor je podstatným 
vylepšením klasického motora, ktorý 
prenáša elektrinu na rotor uhlíkmi.  
Tie sa opotrebovávajú, treba ich meniť 
a spôsobujú značné trenie a iskrenie. 
Motor invertor je priamo elektronicky 
riadený a nepoužíva uhlíky, navyše tu 
dochádza k plynulej priamej regulácii. 
Spotrebič vďaka tomu dosahuje 
skvelé výsledky – v tichosti a pri 
minimálnej spotrebe energie.

Tichý, výkonný a spoľahlivý
Pri klasických motoroch sa elektrina 
prenáša na rotor cez uhlíky, ktoré sa 
používaním opotrebovávajú. Vzniká 
potom bočné trenie, ktoré znižuje 
účinnosť motorov, zvyšuje hlučnosť 
a spôsobuje tiež rýchlejšie starnutie 
spotrebiča. Na prevádzku motora 
invertor však nie sú potrebné uhlíky. 
Ten je elektronicky ovládaný priamo, 
čo umožňuje plynulý a hladký chod. 
Spotrebiče s invertorovými motormi 
dosahujú skvelé výsledky – sú tiché, 
spoľahlivé a majú dlhšiu životnosť.

Profesionálne spotrebiče Electrolux 
bežne využívajú motory invertor.
Teraz vám prinášame spotrebiče do 
domácnosti, vďaka ktorým môžete 
profitovať z našich skúseností s touto 
technológiou. Vkladanie našich 
profesionálnych skúseností do 
domácich spotrebičov je poslaním 
nášho nového radu Inspiration 
– inšpirácia profesionálnymi 
spotrebičmi.

Predĺžená 10-ročná (2 + 8 rokov) 
záruka sa vzťahuje na invertor motor, 
ktorý sa nachádza v spotrebičoch 
značky Electrolux nasledujúcich 
produktových kategórií: práčky, 
sušičky, umývačky a odsávače pár.

Záruka 10 rokov (2 + 8 rokov) na 
motor invertor sa vzťahuje na modely 
výrobkov, v ktorých sa motor invertor 
nachádza, boli do Slovenskej 
republiky dovezené spoločnosťou 
Electrolux Slovakia, s. r. o.,  
a kúpené po 1. 11. 2012.
Akcia je platná do odvolania.

Viac informácií nájdete na www.electrolux.sk.

Motory našich spotrebičov sme podstatne vylepšili, 
preto vám teraz na ne ponúkame 10-ročnú záruku.
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