MASTERY RANGE

KUCHYNĚ,
KTERÉ ŠÉFUJETE VY.

ZÍSKEJTE
VEČEŘI S KUCH
AŘEM
V HODNOTĚ

9.000 Kč

Letáková nabídka platí u vybraných kuchyňských studií
od 1. 8. 2017 do 31. 12. 2017.

AKCE PLATÍ
OD 4. 9. DO 31.
10. 2017

KUCHYNĚ, KTERÉ
ŠÉFUJETE VY.

Více info na
www.aegmastery.cz

MASTERY RANGE

ZÍSKEJTE VEČE
ŘI
S KUCHAŘEM
V HODNOTĚ

AEG Mastery range – to je čistý
nadčasový design, precizní zpracování
a nejvyspělejší funkce. Posuňte vaření
na vyšší úroveň se spotřebiči, které se
přizpůsobí vašim potřebám a chutím.
Dosahujte perfektních výsledků
v kuchyni, které šéfujete vy.

9.000 Kč

PROMO AKCE
Vybavte si kuchyň spotřebiči z řady AEG Mastery

A ZÍSKEJTE VEČEŘI SNŮ OD ŠPIČKOVÉHO KUCHAŘE
U VÁS DOMA NEBO SI VYBERTE JINÝ EXKLUZIVNÍ DÁREK
nebo
večeře snů až pro 10 osob
od špičkového kuchaře
u vás doma
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Jiří Hilgart
Finalista show MasterChef

nebo
voucher na nákup
surovin v hodnotě
až 6.000 Kč

slevový kupón na AEG
příslušenství v hodnotě
až 6.000 Kč

Platí od 4. 9. do 31. 10. 2017
pouze u vybraných prodejců.
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T R O U B Y V E S TAV N É

Populární metodu SousVide nejraději
využívám při přípravě mas, ryb a zeleniny.
Vakuum zachová výraznou chuť pokrmu,
jeho charakteristickou strukturu i vitamíny.
Mnoho lidí považuje vaření metodou
SousVide za komplikované a vhodné
jen pro profesionální kuchyně. Přitom
už dávno nejde o výsadu restaurací,
a to díky multifunkční parní troubě.

NAUČTE SE VAŘIT
V PARNÍ TROUBĚ
Kupte si multifunkční parní troubu
a získejte zdarma voucher
v hodnotě 2 500 Kč na speciální kurz vaření
zaměřený na tento typ trouby platný pro 1 osobu.

Jan Punčochář,
jeden z nejlepších českých šéfkuchařů
a držitel ocenění Zlatý kuchař
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Více informací a termíny
konání kurzů naleznete n a
www.aeg.cz/pecemevpare.
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Teplotní sonda
S teplotní sondou už nebude
žádný pokrm vysušený nebo
nedopečený. Sonda zapíchnutá
ve středu připravovaného jídla
dá troubě pokyn, aby se vypnula,
když vnitřní teplota pokrmu
dosáhne požadované úrovně.

SousVide
Při použití funkce SousVide, tedy vakuového
vaření, se jídla připravují při nižších teplotách,
díky čemuž jsou pokrmy chutnější a zdravější.
Vakuum uchová všechny vůně, chutě a živiny.

Senzor vlhkosti
Pokročilý senzor vlhkosti
automaticky nastaví
správné množství páry, čímž
zajistí šťavnatou texturu
a intenzivní chuť jídla.

SteamBoost
Vyzkoušejte pečení v páře
a horkém vzduchu. Díky této
kombinaci získáte dokonale
upečený pokrm s bohatou
chutí vašich potravin.

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

Teleskopické výsuvy
S teleskopickými výsuvy
se jídla do trouby vkládají
a vytahují bezpečně a snadno.

WELL DONE
MEDIUM
RARE

T R O U B Y V E S TAV N É

JAN PUNČOCHÁŘ
& PARNÍ TROUBA
S TECHNOLOGIÍ
SOUSVIDE

KUCHYNĚ, KTERÉ
ŠÉFUJETE VY.

SoftClosing
Technologie SoftClosing
zařídí, že se dvířka zavírají
lehce a tiše. Stačí je
mírně popostrčit a ony se
automaticky samy dovřou.

Parní čištění
Parní trouba se velmi snadno
čistí. Parní čištění dokáže bez
námahy vyčistit špínu a skvrny
jemným působením páry.
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Otočný ovladač s LCD displejem
S citlivým otočným ovladačem máte naprostou
kontrolu nad procesem vaření, nastaveními
času, teploty i funkce trouby. Aktuální nastavení se zobrazí okamžitě pouhým dotykem
na jasném barevném LCD displeji.

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

42 341 Kč

35 990 Kč

STEAMBAKE
BPK552320M
DESIGN HORIZON

A
1
2
3

XXL

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71
Displej a ovládání: zasunovací ovladače
Vybavení: 1 koláčový plech
na pečení – šedý smalt, 1 hluboký odkapávací
pekáč – šedý smalt, 1 běžný rošt chromovaný

Pyrolytické čištění
Pyrolytický systém Pyroluxe®Plus je nejúčinnějším způsobem čištění vůbec. Všechny zbytky jídel promění na jemný popel, který potom
snadno otřete. Už žádné chemické čištění.

18 990 Kč

6

Černý povrch
Jedinečný, čistě černý design skvěle ladí
se stylem každé kuchyně. Když je trouba
vypnutá, má její lesklý skleněný povrch
dokonale černou barvu.

19 988 Kč

16 990 Kč

A CELÝ

5

LET

39 988 Kč

STEAMBAKE
BCK552350M
DESIGN HORIZON
1
2
3

XXL

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71
Displej a ovládání: zasunovací ovladače
Vybavení: 1 koláčový plech
na pečení – šedý smalt, 1 hluboký odkapávací
pekáč – šedý smalt, 1 běžný rošt chromovaný

A

CATALUXE®

1
2
3

XXL

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

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

Pyrolytické čištění
Pyrolytický systém Pyroluxe®Plus je nejúčinnějším způsobem čištění vůbec. Všechny zbytky jídel promění na jemný popel, který potom
snadno otřete. Už žádné chemické čištění.

Katalytické čištění
Čisticí systém Cataluxe® využívá špičkovou
technologii katalytické vrstvy. Ta pohlcuje
mastnotu, která následně zoxiduje a odpaří
se při obyčejném ohřevu na 230 °C. Už žádná
dřina a čisticí prostředky.

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

A CELÝ
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LET

18 812 Kč

15 990 Kč

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

Funkce parní trouby SteamBoost

Multifunkční parní trouba nabízí mnoho způsobů přípravy jídla.
V následující tabulce najdete přehled těch nejpoužívanějších režimů,
díky nimž připravíte jídlo přesně podle svých představ.

Multifunkční parní trouba nabízí mnoho způsobů přípravy jídla. V následující
tabulce najdete přehled těch nejpoužívanějších režimů, díky nimž připravíte
jídlo přesně podle svých představ.

XXL

SYMBOL
REŽIMU

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

REŽIM

POPIS REŽIMU

POUŽITÍ

27 047 Kč

SENSECOOK
BEK542320M
DESIGN HORIZON
Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71
Displej a ovládání: zasunovací ovladače
Vybavení: 1 koláčový plech na pečení –
šedý smalt, 1 odkapávací pekáč –
šedý smalt, 1 běžný rošt chromovaný

Otočný ovladač s LCD displejem
S citlivým otočným ovladačem máte naprostou
kontrolu nad procesem vaření, nastaveními
času, teploty i funkce trouby. Aktuální nastavení se zobrazí okamžitě pouhým dotykem
na jasném barevném LCD displeji.

AquaCleaning
Trouba se snadno vyčistí od zbytků tuku
a částeček jídla díky systému AquaCleaning,
který na jejich uvolnění používá vlhkost.
SoftClosing
Technologie SoftClosing zařídí, že se dvířka
zavírají lehce a tiše. Stačí je mírně popostrčit
a ony se automaticky samy dovřou.

12 990 Kč

POPIS REŽIMU

POUŽITÍ

HORKÁ
PÁRA
INTERVAL
PLUS
(vysoká
vlhkost)

Pečení s 50% vlhkostí uvnitř
trouby. Nastavení teploty
od 50 °C do 130 °C.

Na pečení vetších kusů mas
(vepřové koleno, bůček, husa,
kachna, jehněčí), příprava paštiky.
Dále na ohřívání mas a příloh.

Na pečení větších kusů mas
(vepřové koleno, bůček, husa,
kachna, jehněčí), příprava paštiky.
Dále na ohřívání mas a příloh.

HORKÁ
PÁRA
INTERVAL
(nízká
vlhkost)

Pečení s 25% vlhkostí uvnitř
trouby. Nastavení teploty
od 50 °C do 230 °C.

Na pečení vepřové pečeně, žeber,
vepřového vrabce, sekané, kuřete,
rolády, karbanátků, pečiva. Dále
na ohřívání mas a příloh.

Pečení s 25% vlhkostí uvnitř
trouby. Nastavení teploty
od 50 °C do 230 °C.

Na pečení vepřové pečeně, žeber,
vepřového vrabce, sekané, kuřete,
rolády, karbanátků, pečiva. Dále
na ohřívání mas a příloh.

PRAVÝ
HORKÝ
VZDUCH

Pečení jako v horkovzdušné
troubě, možnost péct až ve třech
úrovních současně. Suché pečení
bez použití vody v zásobníku.
Nastavení teploty
od 30 °C do 230 °C.

Pečení a grilování všech druhů
steaků, ryb, zeleniny. K zapékání
brambor, těstovin a zeleniny.

PRAVÝ
HORKÝ
VZDUCH

Pečení jako v horkovzdušné
troubě, možnost péct až ve třech
úrovních současně. Suché pečení
bez použití vody v zásobníku.
Nastavení teploty
od 30 °C do 230 °C.

Pečení a grilování všech druhů
steaků, ryb, zeleniny. K zapékání
brambor, těstovin a zeleniny.

HORKÝ
VZDUCH
S PÁROU

Pečení horkým vzduchem, při
kterém se uzavře klapka trouby,
a tím je využívána vlastní
vlhkost surovin. Pečení v jedné
úrovni trouby. Nastavení teploty
od 160 °C do 230 °C.

Na pečení sladkého pečiva,
dortů, zákusků, menších kusů
mas. K zapékání brambor,
těstovin, zeleniny.

HORKÝ
VZDUCH
S PÁROU

Pečení horkým vzduchem, při
kterém se uzavře klapka trouby,
a tím je využívána vlastní
vlhkost surovin. Pečení v jedné
úrovni trouby. Nastavení teploty
od 160 °C do 230 °C.

Na pečení sladkého pečiva,
dortů, zákusků, menších kusů
mas. K zapékání brambor,
těstovin, zeleniny.

VYSOKÁ
VLHKOST
PRO

Pečení se 75% vlhkostí uvnitř
trouby. Nastavení teploty
od 50 °C do 130 °C.

Na pečení větších kusů mas.
Na přípravu jídel ve vodní lázni,
jako jsou krémy, pudinky,
nákypy a teriny.

STŘEDNÍ
VLHKOST
PRO

Pečení s 50% vlhkostí uvnitř
trouby. Nastavení teploty
od 50 °C do 200 °C.

NÍZKÁ
VLHKOST
PRO

VAŘENÍ
V PÁŘE

XXL

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

15 282 Kč

REŽIM

Na vaření knedlíků, rýže,
brambor, zeleniny, vajec,
mas a ryb. Na ohřívání všech
příloh včetně těstovin,
uzenin, mas a ryb.

Na vaření knedlíků, rýže, brambor,
zeleniny, vajec, mas a ryb.
Na ohřívání všech příloh včetně
těstovin, uzenin, mas a ryb.

A
1
2
3

SYMBOL
REŽIMU

Vaření v páře se 100% vlhkostí
uvnitř trouby. Nastavení teploty
od 50 °C do 99 °C.

Vaření v páře se 100% vlhkostí
uvnitř trouby. Nastavení teploty
od 50 °C do 99 °C.

VAŘENÍ
V PÁŘE

Pyrolytické čištění
Pyrolytický systém Pyroluxe®Plus je nejúčinnějším způsobem čištění vůbec. Všechny zbytky jídel promění na jemný popel, který potom
snadno otřete. Už žádné chemické čištění.

22 990 Kč

33 990 Kč

A

N

Teplotní sonda
S teplotní sondou už nebude žádný pokrm
vysušený nebo nedopečený. Sonda zapíchnutá ve středu připravovaného jídla dá troubě
pokyn, aby se vypnula, když vnitřní teplota
pokrmu dosáhne požadované úrovně.
Otočný ovladač s LCD displejem
S citlivým otočným ovladačem máte naprostou
kontrolu nad procesem vaření, nastaveními
času, teploty i funkce trouby. Aktuální nastavení se zobrazí okamžitě pouhým dotykem
na jasném barevném LCD displeji.

1
2
3

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71
Displej a ovládání: otočný
ovladač s LCD displejem
Vybavení: 1 koláčový plech na pečení –
šedý smalt, 1 hluboký odkapávací pekáč –
šedý smalt, 1 běžný rošt chromovaný

KURZY VAŘENÍ ZDARMA

SteamBoost
Vyzkoušejte pečení v páře a horkém vzduchu.
Díky této kombinaci získáte dokonale upečený
pokrm s bohatou chutí vašich potravin.

A

Funkce parní trouby SteamPro

T R O U B Y V E S TAV N É

Senzor vlhkosti
Pokročilý snímač vlhkosti automaticky nastaví
správné množství páry, čímž zajistí šťavnatou
texturu a intenzivní chuť jídla.

RUK A

RUK A

ZÁ

T R O U B Y V E S TAV N É

Senzor vlhkosti
Pokročilý snímač vlhkosti automaticky nastaví
správné množství páry, čímž zajistí šťavnatou
texturu a intenzivní chuť jídla.

N

XXL

ODUKT

SousVide
Při použití funkce SousVide, tedy vakuového
vaření, se jídla připravují při nižších teplotách,
díky čemuž jsou pokrmy chutnější a zdravější.
Vakuum uchová všechny vůně, chutě a živiny.

1
2
3

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 73/70
Displej a ovládání: otočný
ovladač s LCD displejem
Vybavení: 1 koláčový plech na pečení –
šedý smalt, 1 hluboký odkapávací pekáč –
šedý smalt, 1 běžný rošt z nerezové oceli

KURZY VAŘENÍ ZDARMA

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

22 341 Kč

XXL

A

PR

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71
Displej a ovládání: elektronické
dotykové ovládání
Vybavení: 1 koláčový plech
na pečení – šedý smalt, 1 hluboký odkapávací
pekáč – šedý smalt, 1 běžný rošt chromovaný

1
2
3

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 73/70
Displej a ovládání: elektronické
dotykové ovládání
Vybavení: 3 koláčové plechy na pečení –
šedý smalt, 1 hluboký odkapávací pekáč –
šedý smalt, 1 běžný rošt z nerezové oceli

SENSOR

SousVide
Při použití funkce SousVide, tedy vakuového
vaření, se jídla připravují při nižších teplotách,
díky čemuž jsou pokrmy chutnější a zdravější.
Vakuum uchová všechny vůně, chutě a živiny.

39 990 Kč

SENSECOOK
BPE742320B
DESIGN SPECIAL BLACK

SOUSVIDE

ODUKT

ODUKT

47 047 Kč

A

PR

PR

LET

XXL

KURZY VAŘENÍ ZDARMA

A CELÝ
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SENSOR

SENSECOOK
BPK842320M
DESIGN HORIZON

RUK A

1
2
3

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 73/70
Displej a ovládání: otočný
ovladač s LCD displejem
Vybavení: 1 koláčový plech na pečení –
šedý smalt, 1 hluboký odkapávací pekáč –
šedý smalt, 1 běžný rošt z nerezové oceli

N

SOUSVIDE

STEAMBOOST
BSK882320M
DESIGN HORIZON

ZÁ

A

STEAMPRO
BSK 792320M
DESIGN HORIZON

ZÁ

STEAMPRO
BSK892330M
DESIGN HORIZON
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DDE5980G
Typ odsavače: výsuvný z pracovní desky
Výkon (m 3/h):
max./min.: 350/160, intenzivní: 700
Hlučnost (dB(A)):
max./min.: 54/40, intenzivní: 70

Typ: mikrovlnná trouba
Vnitřní objem (l): 43
Displej a ovládání: elektronické
dotykové ovládání
Vybavení: 1 běžný rošt chromovaný

Dotykový displej
Díky velkému LCD displeji s dotykovým
ovládáním je nastavování tohoto kávovaru
snadné, rychlé a pohodlné.

Černý povrch
Jedinečný, čistě černý design skvěle ladí
se stylem každé kuchyně. Když je kávovar
vypnutý, má jeho lesklý skleněný povrch
dokonale černou barvu.

Nerezové provedení
Povrch z nerezové oceli je opatřen vrstvou
proti otiskům prstů. Zůstane tak čistý, lesklý,
skvělý na pohled a bez jediného mastného
otisku prstu.

LET

Dotykový displej
Velký LCD displej s dotykovým ovládáním vám
přináší délku, režim a teplotu přípravy jídla
na dosah prstů.

Výsuvný z pracovní desky
Tento odsavač par vyjíždí přímo zpod
pracovní desky, můžete jej tak plně integrovat
do své kuchyně.

N

5

LET

Breeze
Technologie Breeze zajistí dokonalé
a jedinečně tiché odsávání nežádoucích pachů.

52 929 Kč

16 459 Kč

41 165 Kč

18 812 Kč

44 990 Kč

13 990 Kč

34 990 Kč

15 990 Kč

COMBIQUICK
KMK861000M
DESIGN HORIZON

Typ: kompaktní trouba
Vnitřní objem (l): 43
Displej a ovládání: elektronické
dotykové ovládání
Vybavení: 1 koláčový plech na pečení –
šedý smalt, 1 odkapávací pekáč –
šedý smalt, 1 běžný rošt chromovaný

Typ: kompaktní trouba
Vnitřní objem (l): 43
Displej a ovládání: otočný ovladač
s LCD displejem
Vybavení: 1 koláčový plech na pečení –
šedý smalt, 1 odkapávací pekáč –
šedý smalt, 1 běžný rošt chromovaný

21 165 Kč

DBB5660HM

MBB1756S-M
Typ: mikrovlnná trouba
Vnitřní objem (l): 16,8
Ovládání: dotykové ovládání,
LED displej
Mikrovlnný výkon: 800 W, 5 úrovní

CM

Typ odsavače: komínový
Výkon (m 3/h):
max./min.: 336/176, intenzivní: 779
Hlučnost (dB(A)):
max./min.: 54/36, intenzivní: 72

LED

Kompaktní trouba
Kompaktní trouby vyžadují méně místa
a zároveň zachovávají funkce trouby,
bez kterých se dnes neobejdeme při přípravě
rychlých a zdravých pokrmů.

Digitální displej
Tato mikrovlnná trouba má jasný a dobře
čitelný digitální displej, takže máte kompletní
a jasný přehled o všech programech a zvolených nastaveních.

Dotykový displej
Velký LCD displej s dotykovým ovládáním vám
přináší délku, režim a teplotu přípravy jídla na
dosah prstů a poskytuje vám dotykový přístup
k 25 naprogramovaným receptům.

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

Otočný ovladač s LCD displejem
S citlivým otočným ovladačem máte naprostou
kontrolu nad procesem vaření, nastaveními
času, teploty i funkce trouby. Aktuální nastavení se zobrazí okamžitě pouhým dotykem
na jasném barevném LCD displeji.

Nerezové provedení
Povrch z nerezové oceli je opatřen vrstvou
proti otiskům prstů. Zůstane tak čistý, lesklý,
skvělý na pohled a bez jediného mastného
otisku prstu.

Breeze
Technologie Breeze zajistí dokonalé
a jedinečně tiché odsávání nežádoucích pachů.

18 990 Kč

11 753 Kč

9 990 Kč

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

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

Breeze
Technologie Breeze zajistí dokonalé
a jedinečně tiché odsávání nežádoucích pachů.

Dotykový displej
Díky velkému LCD displeji s dotykovým
ovládáním je nastavování tohoto odsavače
snadné, rychlé a pohodlné.

SilenceTech
Tato pokročilá technologie je navržena
pro nerušené vaření a snižuje úroveň hluku
na nejnižší možnou hranici.
14 106 Kč

11 990 Kč

Typ odsavače: výsuvný
Výkon (m 3/h):
max./min.: 537/256, intenzivní: 647
Hlučnost (dB(A)):
max./min.: 63/46, intenzivní: 67

CM

LED

Kompaktní a tenký odsavač
Tento kompaktní a tenký odsavač
je ideálním řešením do menších kuchyní.
Nízká spotřeba
Díky nízké spotřebě už se s tímto
odsavačem par nemusíte bát účtů
za elektřinu.

SilenceTech
Tato pokročilá technologie je navržena
pro nerušené vaření a snižuje úroveň hluku
na nejnižší možnou hranici.

Mikrovlnná funkce
Samostatná mikrovlnná trouba s grilem zaručí
rychlou přípravu těch nejlahodnějších pokrmů.
22 341 Kč

LED

60

CM

Kompaktní trouba
Kompaktní trouby vyžadují méně místa
a zároveň zachovávají funkce trouby,
bez kterých se dnes neobejdeme při přípravě
rychlých a zdravých pokrmů.

Černý povrch
Jedinečný, čistě černý design skvěle ladí
se stylem každé kuchyně. Když je trouba
vypnutá, má její lesklý skleněný povrch
dokonale černou barvu.

CM

DPB5650M
60

37

LED

Typ odsavače: komínový
Výkon (m 3/h):
max./min.: 352/175, intenzivní: 779
Hlučnost (dB(A)):
max./min.: 55/38, intenzivní: 73

Breeze
Technologie Breeze zajistí dokonalé
a jedinečně tiché odsávání nežádoucích pachů.
Udrží tak Vaši kuchyň stále svěží

SilenceTech
Tato pokročilá technologie je navržena
pro nerušené vaření a snižuje úroveň hluku
na nejnižší možnou hranici.

52 929 Kč

COMBIQUICK
KME761000B
DESIGN SPECIAL BLACK

90

CM

A CELÝ

ODUKT

Dotykový displej
Díky velkému LCD displeji s dotykovým
ovládáním je nastavování tohoto kávovaru
snadné, rychlé a pohodlné.

Mikrovlnná funkce
Samostatná mikrovlnná trouba s grilem zaručí
rychlou přípravu těch nejlahodnějších pokrmů.

LED

Typ odsavače: komínový
Výkon (m 3/h):
max./min.: 570/320, intenzivní: 700
Hlučnost (dB(A)):
max./min.: 54/51, intenzivní: 69

A CELÝ

5

DBB5960HM
90

CM

PR

Funkce pro cappucino
Kdykoliv se vám zachce cappuccina jako
z kavárny, využijte funkce pro jeho přípravu.
Získat profesionální chuť a vůni je téměř stejně
snadné jako vychutnat si je.

N

ODUKT

Funkce pro cappucino
Kdykoliv se vám zachce cappuccina jako
z kavárny, využijte funkce pro jeho přípravu.
Získat profesionální chuť a vůni je téměř
stejně snadné jako vychutnat si je.

DVB5960HB
90

O D S AVAČ E PA R

Typ: plně automatický vestavný kávovar
Výška (cm): 45
Ovládání (dB): elektronické
dotykové ovládání

QUICK&GRILL
KMK 721000M
DESIGN HORIZON

RUK A

CM

44 990 Kč

17 990 Kč

8

45

PR

KO M PA K TN Í S P OTŘ EB I Č E

Typ: plně automatický vestavný kávovar
Výška (cm): 45
Ovládání (dB): elektronické
dotykové ovládání

KKK884500M
DESIGN HORIZON

ZÁ

CM

RUK A

45

ZÁ

KKE884500B
DESIGN SPECIAL BLACK

12 929 Kč

10 990 Kč

8 224 Kč

6 990 Kč

9

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

VARNÁ PLOCHA
BEZ OMEZENÍ

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

VA R N É D E S K Y

VA R N É D E S K Y

Během vaření se často soustředím na
několik úkonů zároveň, a proto v kuchyni
potřebuji kvalitní spotřebiče, na které se
můžu spolehnout. To platí i pro varnou
desku – chci, aby byla prostorná, poradila
si s hrnci a pánvemi všech tvarů i velikostí,
disponovala intuitivním ovládáním
a bleskově reagovala na mé požadavky.
Těší mě, že se na trhu objevují produkty,
které má kritéria beze zbytku splňují.

Bridge
Funkce Bridge vám umožňuje
spojit dvě varné zóny do jedné
a vytvořit tak velkou zónu,
např. pro větší hrnce či pánve.

Jan Punčochář,
jeden z nejlepších českých šéfkuchařů
a držitel ocenění Zlatý kuchař

PowerBoost
Funkce PowerBoost
okamžitě zvýší výkon,
díky čemuž začne voda vřít
během pár sekund a pánev
bude okamžitě rozpálená.

PowerSlide
Funkce PowerSlide
umí vytvořit speciální
varné plochy
s předdefinovanými
teplotami. Díky tomu
lze snadno přejít
z varu na mírné vření,
aniž by bylo potřeba
měnit nastavení desky.
10

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

Stop+Go
Jediným stisknutím tlačítka
Stop+Go lze přípravu
jídla pozastavit a všechny
aktivní varné zóny tak
přepnout na nejnižší teplotu.
Jakmile je možné ve vaření
pokračovat, stačí opět jedním
dotykem obnovit původní
nastavení všech zón.

11

A CELÝ

5

LET

VA R N É D E S K Y

21 990 Kč

HK 754400FB
INDUKČNÍ VARNÁ DESK A
Rozměr Š x H (mm): 710 x 520
Ovládání: posuvné dotykové
DirectTouch, digitální ukazatel
pro každou zónu, vpředu vpravo
Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:
LP: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
LZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
SP: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
PZ: indukční, 2 300 / 3 600 W, 240 mm

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

71
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FlexiBridge
Čtyři samostatné segmenty varné desky
se mohou díky funkci FlexiBridge spojit
do různě velkých celků a vytvořit tak
velkou varnou plochu, jaká je zrovna třeba.
Propojením všech segmentů vznikne jedna
z největších varných ploch s výjimečně
rovnoměrným rozvodem tepla, která je ideální
pro nadstandardně velké hrnce.

22 341 Kč

18 990 Kč

HK654400XB
INDUKČNÍ VARNÁ DESK A
Rozměr Š x H (mm): 576 x 516
Ovládání: posuvné dotykové
DirectTouch, digitální ukazatel pro
každou zónu, ve středu vpředu
Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:
LP: indukční, 1 800 / 2 600 W, 180 mm
LZ: indukční, 1 800 / 2 600 W, 180 mm
PP: indukční, 1 800 / 2 600 W, 180 mm
PZ: indukční, 1 800 / 2 600 W, 180 mm

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

58
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Bridge
Funkce Bridge vám umožňuje spojit dvě varné
zóny do jedné a vytvořit tak velkou zónu,
např. pro větší hrnce či pánve.

Bridge
Funkce Bridge vám umožňuje spojit dvě varné
zóny do jedné a vytvořit tak velkou zónu,
např. pro větší hrnce či pánve.

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

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

18 812 Kč

17 635 Kč

15 990 Kč

14 990 Kč

Stop+Go
Jediným stisknutím tlačítka Stop+Go
lze přípravu jídla pozastavit a všechny aktivní
varné zóny tak přepnout na nejnižší teplotu.
Jakmile je možné ve vaření pokračovat, stačí
opět jedním dotykem obnovit původní
nastavení všech zón.

0 5 8

14

CM

AUTO

Rozměr Š x H (mm): 590 x 520
Ovládání: posuvné dotykové
DirectTouch, digitální ukazatel pro
každou zónu, vpředu vpravo
Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:
LP: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
LZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
PP: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
PZ: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm
N

5

LET

2

ECO
3

1

HK 7 74400FB
INDUKČNÍ VARNÁ DESK A

17 990 Kč

HK6542H0XB
INDUKČNÍ VARNÁ DESK A
Rozměr Š x H (mm): 576 x 516
Ovládání: posuvné dotykové
DirectTouch, digitální ukazatel pro
každou zónu, vpředu vpravo
Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:
LP: indukční, 2 300 / 3 700 W, 210 mm
LZ: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm
PP: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
PZ : indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

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

58
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DirectTouch
Systém DirectTouch umožňuje přesné
nastavení výkonu a ovládání každé zóny
zvlášť pouhým přejetím prstu.
21 165 Kč

17 990 Kč

HK654070XB
SKLOKERAMICK Á
VARNÁ DESK A

58
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Rozměr Š x H (mm): 576 x 516
Ovládání: posuvné dotykové
DirectTouch, digitální ukazatel pro
každou zónu, vpředu vpravo
Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:
LP: trojokruhová | 800 / 1 600 /
2 300 W, 120 x 175 x 210 mm
LZ: 1 200 W, 145 mm
PP: 1 200 W, 145 mm
PZ: dvojokruhová oválná |
1 500/2 400 W, 170 x 265 mm

Stop+Go
Jediným stisknutím tlačítka Stop+Go
lze přípravu jídla pozastavit a všechny aktivní
varné zóny tak přepnout na nejnižší teplotu.
Jakmile je možné ve vaření pokračovat,
stačí opět jedním dotykem obnovit
původní nastavení všech zón.

14

CM

3

1

STOP
+ GO

ECO

Multizóny
Tato vícezónová varná deska nabízí optimální
škálu možností při vaření: dva standardní
tepelné zdroje, trojokruhovou varnou zónu
a oválnou víceúčelovou zónu.
Provedení s rámečkem
Design této desky utváří zejména nerezový
rámeček, který se skvěle hodí do každé
kuchyně. Navíc se díky němu nemusíte bát,
že by došlo k uštípnutí nebo poškození desky.
DirectTouch
Systém DirectTouch umožňuje přesné
nastavení výkonu a ovládání každé zóny
zvlášť pouhým přejetím prstu.

9 400 Kč

7 990 Kč

10 DŮVODŮ,
PROČ SI VYBRAT INDUKČNÍ VARNOU DESKU AEG

AUTO

Bridge
Funkce Bridge vám umožňuje spojit dvě varné
zóny do jedné a vytvořit tak velkou zónu,
např. pro větší hrnce či pánve.

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

14 106 Kč

9
14

2

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

11 990 Kč

5
0

PureHob
Vypnutá deska má dokonale černý povrch,
patrné je pouze tlačítko zapínání a logo.
Nic neruší její minimalistický a čistý vzhled.
Zóny a jejich ovládání se objeví
až se zapnutím desky.

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

21 165 Kč

71

CM

Rozměr Š x H (mm): 710 x 520
Ovládání: kruhové dotykové posuvné
DirectTouch, digitální ukazatel
pro každou zónu, vlevo a vpravo
Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:
LP: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
LZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
PP: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
PZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm

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

A CELÝ

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

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

12

2
3

60

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ÚSPORA ČASU
Indukční technologie představuje ten nejrychlejší způsob vaření – dokáže přivést k varu 1 litr vody už za 2 minuty.
Většina modelů AEG má také funkci posílení výkonu, tzv. PowerBooster, kdy varná zóna dosáhne okamžitě nejvyšší
teploty.
ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOST
Není třeba rozehřívání – energie se přeměňuje na teplo vysoce efektivně. Navíc přesné ovládání teploty znamená,
že nedochází k zbytečnému plýtvání energií, což oceníte, až vám přijdou účty za elektřinu.
BEZPEČNOST
Všechny indukční varné desky AEG jsou vybaveny funkcí automatického rozpoznávání varné nádoby. Dokážou určit tvar
a velikost, takže zajistí, že se ohřívá pouze dno varné nádoby a okolní povrchy zůstanou bezpečně chladné na dotyk.
Deska neohřívá drobné předměty, například lžíce odložené nedopatřením na její povrch.
VYSOKÝ VÝKON
Indukční desky AEG disponují jedním z nejvyšších výkonů na trhu.

VA R N É D E S K Y

N

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

25 871 Kč

AUTO

HKP65410FB
INDUKČNÍ VARNÁ DESK A

RUK A

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

14

ZÁ

ECO
1

0 5 8

CM

Rozměr Š x H (mm): 766 x 516
Ovládání: posuvné dotykové
DirectTouch, digitální ukazatel pro
každou zónu, ve středu vpředu
Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:
LP: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
LZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
SZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
PP: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

RUK A

2
3
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ODUKT

ZÁ

AUTO

HKP85410XB
INDUKČNÍ VARNÁ DESK A
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0 5 8

CM

PR

N

PR

RUK A

Rozměr Š x H (mm): 896 x 516
Ovládání: posuvné dotykové
DirectTouch, digitální ukazatel pro
každou zónu, ve středu vpředu
Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:
LP: Indukční, 2300 / 3200 W, 220 mm
LZ: indukční, 2300 / 3200 W, 220 mm
SP: indukční, 1800 / 2800 / 3500
/ 3700 W, 180 x 280 mm
PP: indukční, 1400 / 2500 W, 145 mm
PZ: Indukční, 2300 / 3200 W, 210 mm

90

ZÁ

HKP95510XB
INDUKČNÍ VARNÁ DESK A

PŘESNÉ OVLÁDÁNÍ
Teplo můžete přizpůsobovat a kontrolovat precizně a s extrémní citlivostí. Můžete nastavit skutečně intenzivní teplo nebo
jemný ohřev. Navíc u většiny modelů AEG je každá varná zóna nezávisle řízena elektronickým ovládáním. Snadno a přesně
lze nastavit teplotu a požadovaný stupeň výkonu.
SNADNÉ ČIŠTĚNÍ
Povrch je dokonale plochý a extrémně odolný vůči škrábancům. Protože se deska ohřívá jen tam, kde je varná nádoba,
nedochází k připalování jídla, které na ni ukápne.
SPRÁVNÁ TEPLOTA OHŘEVU BĚHEM OKAMŽIKU
Při indukčním vaření můžete provádět malé úpravy teploty naprosto bez problémů, abyste dosáhli požadovaných
výsledků. Stačí posunout prst na ovládači a teplota se okamžitě změní. Můžete tak udržovat omáčku při ideální teplotě,
aniž by hrozilo, že se připálí.
PŘERUŠENÍ A POKRAČOVÁNÍ
Kdykoli potřebujete, jedním stisknutím tlačítka Stop+Go přípravu jídla pozastavíte – všechny aktivní varné zóny
se přepnou na nejnižší teplotu. Dalším stisknutím tlačítka můžete pokračovat, kde jste přestali.
KOMPATIBILITA VĚTŠINY MODERNÍCH PÁNVÍ A HRNCŮ
Pokud si nejste jisti, zda potřebujete k indukčnímu vaření nové varné nádoby, otestujte je pomocí magnetu.
Jestliže magnet přilne ke dnu, jedná se o správný typ materiálu pro indukční vaření.
FLEXIBILITA
Indukční desky AEG nabízí mnoho možností využití, např. funkce Bridge spojí dvě varné zóny do jedné (ideální pro
podélné nádoby), FlexiBridge se čtyřmi segmenty umožňuje zvolit si jejich vhodnou kombinaci a navíc dokáže spojit
všechny čtyři segmenty do jedné zóny a vytvořit tak jeden z největších varných povrchů na trhu s optimalizovanou
distribucí tepla. Pro náročné uživatele slouží vyspělé funkce ProCook nebo FreeZone.
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MYČK Y NÁDOBÍ

Rád sleduji dění a novinky na české
i slovenské gastronomické scéně. Jídlo mě
baví nejen jíst, ale i připravovat. Můžeme se
bavit i o vášni. Tu rozhodně necítím k mytí
nádobí, ale když má myčka na nádobí
takovou vychytávku, jako je technologie
ComfortLift, jde to i bez „ponižování“.
A já navíc šetřím záda.

MYTÍ NÁDOBÍ
NA NEJVYŠŠÍ
ÚROVNI

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

ComfortLift®
Unikátní systém myčky hladce nadzvedne
spodní koš na nádobí, takže už není potřeba
se při manipulaci s nádobím ohýbat.

Příborová zásuvka
Příborová zásuvka lépe využívá prostor a myčka
díky ní pojme až 15 sad nádobí. Kromě příborů lze
do zásuvky vložit i drobné nádobí či ji zaměnit za
plech na pečení. Široké horní sprchovací rameno navíc
zajistí, že budou příbory vždy dokonale umyté.

VS.

S TA N D A R D N Í
S P R C H OVAC Í R A M E N O

S AT E L I T N Í
S P R C H OVAC Í R A M E N O
MYČK Y NÁDOBÍ

LUKÁŠ HEJLÍK
& MYČKA S FUNKCÍ
COMFORTLIFT®

Lukáš Hejlík, herec

ProCleanTM
Pět sprchovacích rovin
a satelitní sprchovací
rameno s dvojí rotací
zabezpečují nejdůkladnější
umytí jakéhokoliv nádobí.
Voda se dostane
do každého koutu
i v přeplněné myčce.

14

Vnitřní osvětlení
Vnitřní osvětlení se zapne
vždy, když se myčka otevře.
Díky lepší viditelnosti
se lépe orientujete při
manipulaci s nádobím.

SoftGrips
Pro sklenice na víno, které
potřebují trochu více péče,
tu jsou držáky SoftGrips.

AirDry
Technologie AirDry otevře
dvířka na šířku 10 cm
několik minut poté,
co skončila fáze mytí a
začala fáze sušení. Nádobí
se prouděním vzduchu
přirozeně osuší
a zároveň se sníží
spotřeba energie.
15

FEE62800PM
MYČK A VESTAVNÁ 60 CM

10 DŮVODŮ,
PROČ SI KOUPIT MYČKU AEG MASTERY

A

9

KA N

LET

Nastavitelný horní koš
Horní koš nastavíte na dvě úrovně, a to i při
plné zátěži. Nemusíte již vyskládané nádobí
znova vyndavat.

Vnitřní osvětlení
Vnitřní osvětlení se zapne vždy,
když se myčka otevře. Větší visibilita
tak umožňuje lepší orientaci
při manipulaci s nádobím.

22 341 Kč

AirDry
Myčka s technologií AirDry s koncem cyklu
otevře dvířka o 10 centimetrů. Nádobí se
prouděním vzduchu přirozeně osuší
a zároveň se sníží spotřeba energie.
Satelitní rameno
Satelitní rameno myčky pracuje s dvojí rotací,
a proto má lepší výsledky a větší akční rádius.
Voda se dostane do všech míst a dokonale
umyje veškeré vložené nádobí.

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

18 812 Kč

18 990 Kč

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

MYČK Y NÁDOBÍ

Příborová zásuvka
Příborová zásuvka lépe využívá prostor
a myčka díky ní pojme až 15 sad nádobí.
Široké horní sprchovací rameno navíc zajistí,
že budou příbory vždy dokonale umyté.

RU

KA N

RU

KA N

RU

RUK A

ZÁ

KA N

RU

R

ZÁ

15 990 Kč

INVERT

10

10
LET

A

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

Satelitní rameno
Satelitní rameno myčky pracuje s dvojí rotací,
a proto má lepší výsledky a větší akční rádius.
Voda se dostane do všech míst a dokonale
umyje veškeré vložené nádobí.
ProZone
Program ProZone použije na horní a dolní koš
různé nastavení teploty a tlaku vody, čímž
zajistí dokonalé umytí všech druhů nádobí.

KA N

KA N

INVERT

RU

ZÁ

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

RU

KA N

RU

RUK A

ZÁ

KA N

RU

R

RUK A

ZÁ

ZÁ

R

5

LET

ComfortRails
Drážky hladce zasouvají koš do vaší
myčky nádobí bezhlučně. Drážky šetrně
zastaví koš bez rachocení talířů.
Lepší péče o vaše nádobí – a také tišší.

A

13

Šířka myčky (cm): 60
Počet programů / teplot: 5/4
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44
Rozměr V x Š x H (mm): 818 x 600 x 550
INVERT

10
LET

O
R M TO

A CELÝ

A

FSE53600Z
MYČK A PLNĚ
INTEGROVANÁ 60 CM

O

PROGRAM PROZONE PRO ROZMANITOU NÁPLŇ
Díky tomuto programu, který využívá různá nastavení pro horní a spodní koš, můžete mýt sklenice šetrně
a hrnce intenzivně – vše dohromady v jednom cyklu.

ComfortRails
Drážky hladce zasouvají koš do vaší
myčky nádobí bezhlučně. Drážky šetrně
zastaví koš bez rachocení talířů.
Lepší péče o vaše nádobí – a také tišší.

N

ODUKT

LET

ODUKT

5

LET

PR

A CELÝ

PR

N

ComfortLift®
Unikátní systém myčky hladce nadzvedne
spodní koš na nádobí, takže už není potřeba se
při manipulaci s nádobím ohýbat.

Šířka myčky (cm): 45
Počet programů / teplot: 7/4
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44
Rozměr V x Š x H (mm): 818 x 450 x 550

O
R M TO

LET

10

A

9

O

AUTO

A

LED

INVERT

O
R M TO

10

FSE83400P
MYČK A PLNĚ
INTEGROVANÁ 45 CM

15

O

INVERT

O
R M TO

A

LED

Šířka myčky (cm): 60
Počet programů / teplot: 8/5
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 39
Rozměr V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570

A

ZÁ

HOTOVO ZA POLOVIČNÍ ČAS
Funkce TimeSaver vám umožní inteligentně přizpůsobit program svým požadavkům.
Mycí cyklus můžete zkrátit dokonce až o 50 %, a to při srovnatelné účinnosti mytí.

FSK93700P
MYČK A PLNĚ
INTEGROVANÁ 60 CM

13

R

Šířka myčky (cm): 60
Počet programů / teplot: 8/5
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 39
Rozměr V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570

A

ZÁ

ZÁ

NEJLEPŠÍ PÉČE O KŘEHKÉ SKLO
Dejte sbohem ručnímu mytí křehkých skleniček. Naše šikovné příchytky SoftGrip udržují choulostivé sklenice se stopkou
jemně, ale pevně na svém místě během celého mycího cyklu. Měkké hroty SoftSpikes® zase zajišťují stabilní polohu sklenic.

FSK93800P
MYČK A PLNĚ
INTEGROVANÁ 60 CM

AirDry
Myčka s technologií AirDry s koncem cyklu
otevře dvířka o 10 centimetrů. Nádobí se
prouděním vzduchu přirozeně osuší
a zároveň se sníží spotřeba energie.

R

LET

R

KA N

ZÁ

RU

R

25 871 Kč

21 990 Kč

ZÁ

31 753 Kč

26 990 Kč

R

AirDry
Myčka s technologií AirDry s koncem cyklu
otevře dvířka o 10 centimetrů. Nádobí se
prouděním vzduchu přirozeně osuší
a zároveň se sníží spotřeba energie.

AirDry
Myčka s technologií AirDry s koncem cyklu
otevře dvířka o 10 centimetrů. Nádobí se
prouděním vzduchu přirozeně osuší
a zároveň se sníží spotřeba energie.

ZÁ

5

LET

LET

INVERT

10

R

A CELÝ

A

O
R M TO

N

AirDry
Myčka s technologií AirDry s koncem cyklu
otevře dvířka o 10 centimetrů. Nádobí se
prouděním vzduchu přirozeně osuší
a zároveň se sníží spotřeba energie.

INVERT

10

O

A

O
R M TO

A

LET

ODUKT

MYČK Y NÁDOBÍ

FEE63400PM
MYČK A VESTAVNÁ 45 CM
Šířka myčky (cm): 45
Počet programů / teplot: 7/3
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44
Rozměr V x Š x H (mm): 818 x 450 x 550

O

ComfortLift®
Unikátní systém myčky hladce nadzvedne
spodní koš na nádobí, takže už není potřeba se
při manipulaci s nádobím ohýbat.

10

PR

VYJÍMATELNÁ ZÁSUVKA NA PŘÍBORY
Vyjímatelná zásuvka na příbory (ale také např. šálky na espresso či dlouhé kuchyňské náčiní) je umístěna v horní části
mycího prostoru a nahrazuje příborový košík v dolním koši na nádobí. Spodní část je tak volná a vy do ní můžete naskládat
ještě více nádobí. Zásuvku můžete přenést k příborníku a jednoduše si do něj příbory vyskládat. Když zásuvku
na příbory vyjmete z myčky, můžete na její místo vložit pečicí plech, který už tak nemusíte mýt ručně.

FLEXIBILNÍ HORNÍ KOŠ
Horní koš je nastavitelný na dvě úrovně výšky, a to i při plné zátěži. Nemusíte tedy již naskládané nádobí znovu vyndávat
a snadno vložíte i velké hrnce, talíře nebo vysoké sklenice.

13

Šířka myčky (cm): 60
Počet programů / teplot: 7/5
Spotřeba vody (l): 10,2
Hlučnost (dB): 42
Rozměr V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570

INVERT

O
R M TO

LET

O

16

10

A

XXL

O
R M TO

9.
10.

INVERT

Příborová zásuvka
Příborová zásuvka lépe využívá prostor
a myčka díky ní pojme až 15 sad nádobí.
Široké horní sprchovací rameno navíc zajistí,
že budou příbory vždy dokonale umyté.

VĚTŠÍ PROSTOR XXL
Modely myček ProClean nabízejí v porovnání s myčkami se stejnou výškou více prostoru. Myčka pojme až 15 sad nádobí
a talíře až o průměru 34 cm.

PROGRAM AUTOSENSE PŘIZPŮSOBÍ NASTAVENÍ ÚROVNI ZNEČIŠTĚNÍ NÁDOBÍ
Program AutoSense využívá senzory, jejichž pomocí zjišťuje stupeň znečistění nádobí. Na základě vyhodnocených výsledků
pak zvolí nejlepší cyklus, aby se vše umylo důkladně a efektivně. Výsledkem je vysoký výkon a úsporné mytí
s minimální spotřebou energie, vody a času.

Šířka myčky (cm): 60
Počet programů / teplot: 8/5
Spotřeba vody (l): 10,2
Hlučnost (dB): 42
Rozměr V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570

A

LED
A

EXCELENTNÍ VÝSLEDKY MYTÍ
Satelitní sprchovací rameno a systém pěti sprchovacích úrovní jsou zárukou vynikajících výsledků.
Na rozdíl od tradičních sprchovacích ramen se satelitní rameno pohybuje různými směry,
aby voda pronikla i mezi těsně naskládané nádobí a důkladně ho umyla.

ÚSPORNÝ CHOD
Invertorový motor s prodlouženou zárukou 10 let (registrace na aeg.cz/invertor) zaručuje tichý a úsporný chod myčky.

FEE73600PM
MYČK A VESTAVNÁ 60 CM

15

O

5.
6.
7.
8.

VŽDY DOKONALE SUCHÉ NÁDOBÍ BEZE SKVRN
Nádobí budete mít při vyndávání vždy perfektně suché. Technologie AirDry využívá k dokončení sušení přirozený tok
vzduchu. S koncem cyklu otevře myčka dvířka o 10 cm a nádobí se prouděním vzduchu přirozeně osuší. Je tak jednoduše
zajištěno maximální usušení a zároveň účinné snížení výdajů za energii.

A

O

3.
4.

Šířka myčky (cm): 60
Počet programů / teplot: 6/4
Spotřeba vody (l): 10,2
Hlučnost (dB): 44
Rozměr V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570

O
R M TO

2.

FEE83700PM
MYČK A VESTAVNÁ 60 CM

13

O

1.

A

Energetická třída
Tato cenově dostupná myčka energetické
třídy A+++ šetří svým provozem
energii i peníze.

Energetická třída
Tato cenově dostupná myčka energetické
třídy A+++ šetří svým provozem
energii i peníze.

TimeBeam
Technologie TimeBeam promítá zbývající čas
jasným červeným světlem na podlahu.

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

35 282 Kč

28 224 Kč

18 812 Kč

17 635 Kč

29 990 Kč

23 990 Kč

15 990 Kč

14 990 Kč

17

LET

RUK A

A

178

FROSTMATIC

36dB

SCE81821LC
KO M B I N O VA N Á
CHLADNIČKA
S M R A ZN I Č KO U D O LE

NO FROST

39dB

FROSTMATIC

LCD

Objem chladničky (l): 186
Objem mrazničky (l): 72
Ovládání: dotykové s LCD displejem,
oddělené ovládání prostoru mrazničky
a chladničky, se dvěma termostaty
Rozměry V x Š x H (mm): 1 769 x 556 x 549

23 518 Kč

22 341 Kč

18 990 Kč

A

42

dB

LCD

Objem vinotéky (l): 138
Kapacita: 46 lahví typu Bordeaux
Ovládání: dotykové s LCD displejem
Rozměry V x Š x H (mm):
820 x 595 x 565

ALARM

LOW
FROST

CM

35dB

FROSTMATIC

LCD

FlexiShelf®
Díky flexibilní sklopné poličce FlexiShelf®
můžete v chladničce okamžitě vytvořit prostor
pro nadměrné a jinak atypické nádoby či lahve.

19 990 Kč

CM

COOLMATIC

178

SoftClosing
Technologie SoftClosing zařídí, že se dvířka
zavírají lehce a tiše. Stačí je mírně popostrčit
a ony se automaticky samy dovřou.

Funkce Dovolená
Minimalizuje spotřebu a chrání před pachy
a plísněmi během dovolené.

82

A

Dotykový displej
Velký LCD displej s dotykovým ovládáním vám
přináší délku, režim a teplotu přípravy jídla na
dosah prstů a poskytuje vám dotykový přístup
k 25 naprogramovaným receptům.

Coolmatic
Funkce Coolmatic rychle zchladí čerstvé
potraviny na potřebnou teplotu. Poté se vrátí
ke standardnímu nastavení.

SWB66001DG
VINOTÉK A

LOW
FROST

CM

ALARM

CM

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

A CELÝ

5

COOLMATIC

178

SWB63001DG
VINOTÉK A

A

82
CM

44dB

LCD

Objem vinotéky (l): 56
Kapacita: 18 lahví typu Bordeaux
Ovládání: dotykové s LCD displejem
Rozměry V x Š x H (mm):
820 x 294 x 565

A CELÝ

ZÁ

N

5

LET

ODUKT

18

25 871 Kč

SoftClosing
Technologie SoftClosing zařídí, že se dvířka
zavírají lehce a tiše. Stačí je mírně popostrčit
a ony se automaticky samy dovřou.

21 990 Kč

Objem chladničky (l): 188
Objem mrazničky (l): 72
Ovládání: elektronické s LED indikací
Rozměry V x Š x H (mm): 1 769 x 556 x 549

Nulová zóna
V samostatných zásuvkách
„nulová zóna“ (ZeroZone) je
nižší teplota a větší vlhkost,
čímž jsou zajištěny ideální
podmínky pro skladování
potravin, jako jsou např.
sýry, ovoce či zelenina.
Potraviny tak zůstanou
déle čerstvé a chutné.

N

FlexiShelf®
Díky flexibilní sklopné poličce FlexiShelf®
můžete v chladničce okamžitě vytvořit prostor
pro nadměrné a jinak atypické nádoby či lahve.

SCB61824LF
KO M B I N O VA N Á
CHLADNIČKA
S M R A ZN I Č KO U D O LE

Static LowFrost
Technologie Static LowFrost
redukuje tvorbu námrazy.
Protože jsou mrazicí
spirály rozmístěny po
celém vnitřním prostroru
mrazničky, nemusí se
tak často odmrazovat.
Navíc ušetříte, jelikož
tato technologie je méně
energeticky náročná.

LCD

Objem chladničky (l): 192
Objem mrazničky (l): 61
Ovládání: dotykové s LCD displejem,
oddělené ovládání prostoru mrazničky
a chladničky, se dvěma termostaty
Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 540 x 549

A

PR

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

34dB

FROSTMATIC

Static LowFrost
Technologie Static LowFrost redukuje
tvorbu námrazy. Protože jsou mrazicí spirály
rozmístěny po celém vnitřním prostroru
mrazničky, nemusí se tak často odmrazovat.
Navíc ušetříte, jelikož technologie je méně
energeticky náročná.

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

FRESHZONE®
Zásuvka FreshZone® má o 15 % nižší teplotu oproti ostatnímu prostoru
v chladničce a je tak ideální pro skladování čerstvého masa a ryb.

ALARM

SCE81826TS
KO M B I N O VA N Á
CHLADNIČKA
S M R A ZN I Č KO U D O LE

LOW
FROST

CM

V E S TAV N É C H L A D N I Č K Y A V I N O T É K Y

CHLAZENÍ

LOWFROST
Technologie LowFrost zabraňuje rychlé námraze
a odmrazení je s ní rychlejší a pohodlnější.

CustomFlex®
Vnitřní uspořádání dveří CustomFlex® nabízí naprostou
flexibilitu díky vyjímatelným přihrádkám různých velikostí.
Dveře chladničky jsou tak přehledně a logicky využité.

COOLMATIC

178

ODUKT

TWINTECH® NOFROST - BEZNÁMRAZOVÁ TECHNOLOGIE
Technologie TwinTech® je inspirována profesionálními chladicími zařízeními.
Chlazení chladicí a mrazicí části zajišťují dva samostatné okruhy. Potraviny
uložené v chladničce se tak nevysuší suchým vzduchem z mrazničky
a v mrazničce se netvoří námraza. Potraviny si uchovají déle čerstvou chuť
a vzhled a mrazničku není třeba odmrazovat.

Objem chladničky (l): 186
Objem mrazničky (l): 72
Ovládání: dotykové s LCD displejem,
oddělené ovládání prostoru mrazničky
a chladničky, se dvěma termostaty
Rozměry V x Š x H (mm): 1 769 x 556 x 549

A

PR

CUSTOMFLEX®
Skladovací systém CustomFlex® je ideálním řešením, jak si pomocí různě
velkých vyjímatelných přihrádek zorganizovat prostor na vnitřní straně
dveří přesně podle svých potřeb.

SCE81831LC
KO M B I N O VA N Á
CHLADNIČKA
S M R A ZN I Č KO U D O LE

RUK A

PŘIZPŮSOBÍ SE
VAŠÍ CHUTI

ZÁ

TO NEJLEPŠÍ
Z CHLADNIČEK AEG

FlexiShelf®
Díky flexibilní sklopné
poličce FlexiShelf®
můžete v chladničce
okamžitě vytvořit prostor
pro nadměrné a jinak
atypické nádoby či lahve.

CustomFlex®
Vnitřní uspořádání dveří CustomFlex® nabízí
naprostou flexibilitu díky vyjímatelným přihrádkám různých velikostí. Dveře chladničky
jsou tak přehledně a logicky využité.
Static LowFrost
Technologie Static LowFrost redukuje
tvorbu námrazy. Protože jsou mrazicí spirály
rozmístěny po celém vnitřním prostroru
mrazničky, nemusí se tak často odmrazovat.
Navíc ušetříte, jelikož technologie je méně
energeticky náročná.

19 988 Kč

16 990 Kč

Frostmatic
Funkce Frostmatic zapne maximální
mrazicí výkon, aby se čerstvé potraviny
co nejrychleji zmrazily. Poté se vrátí
ke standardnímu nastavení.

UV sklo jako ochrana
Díky UV filtru v prosklených dveřích nových
AEG vinoték je vaše víno ochráněno před
slunečním zářením.

UV sklo jako ochrana
Díky UV filtru v prosklených dveřích nových
AEG vinoték je vaše víno ochráněno před
slunečním zářením.

LCD displej
Chladnička se ovládá pouhým přejetím prstu
po pokročilém dotykovém ovládání. Displej
navíc přehledně zobrazuje informace
o aktuálním nastavení.

LCD displej
Chladnička se ovládá pouhým přejetím prstu
po pokročilém dotykovém ovládání. Displej
navíc přehledně zobrazuje informace
o aktuálním nastavení.

27 047 Kč

21 165 Kč

22 990 Kč

17 990 Kč

19

LCD

17 990 Kč

Objem chladničky (l): 348
Objem mrazničky (l): 179
Ovládání: dotykové s LCD displejem
Rozměry V x Š x H (mm):
1780 x 912 x 738

COOLMATIC

ALARM

CM

FROSTMATIC

44dB

LCD

Šířka myčky (cm): 60
Počet programů / teplot: 8/5
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 39
Rozměr V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570

KA N

RU

ZÁ

R UK A

SCE81826TS
KO M B I N O VA N Á
CHLADNIČKA
S M R A ZN I Č KO U D O LE

13

LED

Objem chladničky (l): 192
Objem mrazničky (l): 61
Ovládání: dotykové s LCD displejem,
oddělené ovládání prostoru mrazničky
a chladničky, se dvěma termostaty
Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 540 x 549

5

LET

ComfortLift®
Unikátní systém myčky hladce nadzvedne
spodní koš na nádobí, takže už není potřeba se
při manipulaci s nádobím ohýbat.

N

5

LET

ComfortRails
Drážky hladce zasouvají koš do vaší
myčky nádobí bezhlučně. Drážky šetrně
zastaví koš bez rachocení talířů.
Lepší péče o vaše nádobí – a také tišší.

AUTO

2

ECO
3

1

RUK A

ZÁ

22 341 Kč

18 990 Kč

A
COOLMATIC

ALARM

178
CM

FROSTMATIC

DVB5960HB
O D S AVA Č PA R

NO FROST

39dB

FlexiBridge
Čtyři samostatné segmenty varné desky
se mohou díky funkci FlexiBridge spojit
do různě velkých celků a vytvořit tak
velkou varnou plochu, jaká je zrovna třeba.
Propojením všech segmentů vznikne jedna
z největších varných ploch s výjimečně
rovnoměrným rozvodem tepla, která je ideální
pro nadstandardně velké hrnce.
PowerSlide
Funkce PowerSlide umí vytvořit speciální varné plochy s předdefinovanými teplotami. Díky
tomu lze snadno přejít z varu na mírné vření,
aniž by bylo potřeba měnit nastavení desky.

Typ odsavače: komínový
Výkon (m 3/h):
max./min.: 570/320, intenzivní: 700
Hlučnost (dB(A)):
max./min.: 54/51, intenzivní: 69

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

60
CM

LED

LCD
N

A CELÝ

5

LET

Coolmatic
Funkce Coolmatic rychle zchladí čerstvé
potraviny na potřebnou teplotu. Poté se vrátí
ke standardnímu nastavení.

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

FreshZone®
Zásuvka FreshZone® má o 15 % nižší teplotu
oproti ostatnímu prostoru v chladničce a je tak
ideální pro skladování čerstvého masa a ryb.

5

LET

Otočný ovladač s LCD displejem
S citlivým otočným ovladačem máte naprostou
kontrolu nad procesem vaření, nastaveními
času, teploty i funkce trouby. Aktuální nastavení se zobrazí okamžitě pouhým dotykem
na jasném barevném LCD displeji.

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

A CELÝ

ODUKT

A CELÝ

A CELÝ

39 990 Kč

PR

LET

N

ODUKT

10

N

A

47 047 Kč

INVERT

ODUKT

FreshZone®
Zásuvka FreshZone® má o 15 % nižší teplotu
oproti ostatnímu prostoru v chladničce a je tak
ideální pro skladování čerstvého masa a ryb.

LET

14

PR

A

Dávkovač vody a ledu
Dávkovač vody a ledu pro svůj efektivní chod
využívá profesionálních technologií. Pomocí
ovládacího panelu zvolíte dávkování vody
či ledu a pak stačí stisknout páčku.

SousVide
Při použití funkce SousVide, tedy vakuového
vaření, se jídla připravují při nižších teplotách,
díky čemuž jsou pokrmy chutnější a zdravější.
Vakuum uchová všechny vůně, chutě a živiny.
Senzor vlhkosti
Pokročilý snímač vlhkosti automaticky nastaví
správné množství páry, čímž zajistí šťavnatou
texturu a intenzivní chuť jídla.

9.000 Kč

FSK93800P
MYČK A PLNĚ
INTEGROVANÁ 60 CM

NO FROST

5

0 5 8

CM

KURZY VAŘENÍ ZDARMA

A CELÝ

A ZÍSKEJTE VE
ČEŘI
S KUCHAŘEM
V HODNOTĚ

PR

20

A

178

N

77

Rozměr Š x H (mm): 766 x 516
Ovládání: posuvné dotykové
DirectTouch, digitální ukazatel pro
každou zónu, ve středu vpředu
Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:
LP: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
LZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
SZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
PP: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

1
2
3

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 73/70
Displej a ovládání: otočný
ovladač s LCD displejem
Vybavení: 1 koláčový plech na pečení –
šedý smalt, 1 hluboký odkapávací pekáč –
šedý smalt, 1 běžný rošt z nerezové oceli

KUPTE SI
PRODUKTY Z
ŘADY
AEG MASTERY

O
R M TO

18 990 Kč

Zaregistrujte svůj nákup na www.aeg.cz/prodlouzenezaruky
a získejte certifikát s 5letou zárukou.

FreshZone®
Zásuvka FreshZone® má o 15 % nižší teplotu
oproti ostatnímu prostoru v chladničce a je tak
ideální pro skladování čerstvého masa a ryb.

Přímý přístup, který šetří energii
Domácí bar umožňuje přístup
k vašim studeným nápojům bez otevírání
plných dveří chladničky, čímž zabraňuje
unikání chladného vzduchu a šetří energii.

TwinTech® Nofrost
– Beznámrazová Technologie
Technologie TwinTech® je inspirována
profesionálními chladicími zařízeními. Chlazení
chladicí a mrazicí části zajišťují dva samostatné
okruhy. Potraviny uložené v chladničce se tak
nevysuší suchým vzduchem z mrazničky
a v mrazničce se netvoří námraza.
Freestore® a MultiFlow
Systémy FreeStore® a MultiFlow se starají
o to, aby v chladničce panovala ideální teplota
a vlhkost a vzduch rovnoměrně cirkuloval
kolem uložených surovin – ať už jsou uloženy
v chladničce vpředu, vzadu, nahoře nebo dole,
vydrží perfektně čerstvé po delší dobu.

22 341 Kč

TwinTech® Nofrost
– Beznámrazová Technologie
Technologie TwinTech® je inspirována
profesionálními chladicími zařízeními. Chlazení
chladicí a mrazicí části zajišťují dva samostatné
okruhy. Potraviny uložené v chladničce se tak
nevysuší suchým vzduchem z mrazničky
a v mrazničce se netvoří námraza.

SENSOR

S E T Y V E S TAV N Ý C H S P O T Ř E B I Č Ů

43dB

LCD

HKP85410XB
INDUKČNÍ VARNÁ DESK A

RUK A

FROSTMATIC

21 165 Kč

RM B 8 6111NX
AMERICKÁ
KO M B I N O VA N Á
CHLADNIČKA

NO FROST

Spotřebiče AEG disponují inovativními technologiemi
a vyspělými funkcemi, abyste se na ně mohli vždy,
když připravujete menu plné lahodných pokrmů, spolehnout.
Prodlužte si standardní dobu záruky na vaše domácí spotřebiče.
U vybraných modelů spotřebičů AEG nyní nabízíme prodlouženou
záruku 5 let na kompletní spotřebič.

SOUSVIDE

ZÁ

COOLMATIC

CM

PŘIZPŮSOBÍ SE VAŠÍ CHUTI

A

O

Objem chladničky (l): 228
Objem mrazničky (l): 91
Ovládání: dotykové s LCD displejem,
díky systému TwinTech® s oddělenou chladící
a mrazící částí potraviny déle vydrží čerstvé
Rozměry V x Š x H (mm):
2 005 x 595 x 647

A

200

5-TI LETÁ ZÁRUKA

ZÁ

RCB63726OX
KO M B I N O VA N Á
CHLADNIČKA
S M R A ZN I Č KO U D O LE
NOFROST

43dB

FROSTMATIC

STEAMPRO
BSK892330M
TROUBA VESTAVNÁ

DOPORUČENÝ SET SPOTŘEBIČŮ

ODUKT

16 990 Kč

FreshZone®
Zásuvka FreshZone® má o 15 % nižší teplotu
oproti ostatnímu prostoru v chladničce a je tak
ideální pro skladování čerstvého masa a ryb.

CustomFlex®

NO FROST

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

Freestore® a MultiFlow
Systémy FreeStore® a MultiFlow se starají
o to, aby v chladničce panovala ideální teplota
a vlhkost a vzduch rovnoměrně cirkuloval
kolem uložených surovin – ať už jsou uloženy
v chladničce vpředu, vzadu, nahoře nebo dole,
vydrží perfektně čerstvé po delší dobu.
19 988 Kč

CM

PR

TwinTech® Nofrost
– Beznámrazová Technologie
Technologie TwinTech® je inspirována
profesionálními chladicími zařízeními. Chlazení
chladicí a mrazicí části zajišťují dva samostatné
okruhy. Potraviny uložené v chladničce se tak
nevysuší suchým vzduchem z mrazničky
a v mrazničce se netvoří námraza.

Objem chladničky (l): 192
Objem mrazničky (l): 91
Ovládání: dotykové s LCD displejem,
díky systému TwinTech® s oddělenou chladící
a mrazící částí potraviny déle vydrží čerstvé
Rozměry V x Š x H (mm):
1 845 x 595 x 647

COOLMATIC

185

RUK A

LCD

A

ZÁ

43dB

FROSTMATIC

RCB63326OX
KO M B I N O VA N Á
CHLADNIČKA
S M R A ZN I Č KO U D O LE
NOFROST

RUK A

NO FROST

ZÁ

CM

ODUKT

VOLNĚ STOJÍCÍ CHLADNIČKY

COOLMATIC

185

PR

Objem chladničky (l): 192
Objem mrazničky (l): 91
Ovládání: dotykové s LCD displejem,
díky systému TwinTech® s oddělenou chladící
a mrazící částí potraviny déle vydrží čerstvé
Rozměry V x Š x H (mm):
1 845 x 595 x 647

A

R

RCB63326OW
KO M B I N O VA N Á
CHLADNIČKA
S M R A ZN I Č KO U D O LE
NOFROST

Hob2Hood
Díky funkci Hob2Hood komunikuje odsavač
par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také
nastaví odtah podle intenzity vašeho vaření.
Odsavač par lze ovládat i manuálně.
Breeze
Technologie Breeze zajistí dokonalé
a jedinečně tiché odsávání nežádoucích pachů.
Udrží tak Vaši kuchyň stále svěží

Funkce Dovolená
Minimalizuje spotřebu a chrání před pachy
a plísněmi během dovolené.

47 047 Kč

35 282 Kč

23 518 Kč

18 812 Kč

39 990 Kč

29 990 Kč

19 990 Kč

15 990 Kč

Dotykový displej
Díky velkému LCD displeji s dotykovým
ovládáním je nastavování tohoto odsavače
snadné, rychlé a pohodlné.

21

Černá barva působí v moderním interiéru
velice elegantně a v kontrastu s jinými barvami dodává styl
a noblesu. AEG nabízí kuchyňské spotřebiče v černém
provedené v každé své produktové linii. Jednotlivé
modely jsou vybaveny nejnovějšími technologiemi, které
povyšují domácí vaření na profesionální úroveň.

S E T Y V E S TAV N Ý C H S P O T Ř E B I Č Ů

CM

DOPORUČENÝ SET SPOTŘEBIČŮ

Abyste při vaření dosáhli i náročných cílů,
potřebujete mít k dispozici spotřebiče,
na něž se můžete spolehnout. Pokročilé technologie vás
za každých okolností posunou blíže k těm nejlahodnějším
pokrmům. Nabídnou vám vše, co potřebujete – precizní
ovládání, skvělý výkon při nízké spotřebě energie, rychlost
a vysokou míru samostatnosti a to vše za skvělou cenu.

ECO

Funkce pro cappucino
Kdykoliv se vám zachce cappuccina jako
z kavárny, využijte funkce pro jeho přípravu.
Získat profesionální chuť a vůni je téměř
stejně snadné jako vychutnat si je.
Dotykový displej
Díky velkému LCD displeji s dotykovým
ovládáním je nastavování tohoto kávovaru
snadné, rychlé a pohodlné.

21 165 Kč

52 929 Kč

44 990 Kč

A
XXL

9.000 Kč

COMBIQUICK
KME761000B
TROUBA VESTAVNÁ

FSE53600Z
MYČK A PLNĚ
INTEGROVANÁ 60 CM

Vnitřní objem (l): 43
Displej a ovládání: elektronické
dotykové ovládání
Vybavení: 1 koláčový plech na pečení –
šedý smalt, 1 odkapávací pekáč –
šedý smalt, 1 běžný rošt chromovaný

Šířka myčky (cm): 60
Počet programů / teplot: 5/4
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44
Rozměr V x Š x H (mm): 818 x 600 x 550

9 990 Kč

22

22 341 Kč

18 990 Kč

Černý povrch
Jedinečný, čistě černý design skvěle ladí
se stylem každé kuchyně. Když je trouba
vypnutá, má její lesklý skleněný povrch
dokonale černou barvu.

KA N

RU

LET

ZÁ

11 753 Kč

Černý povrch
Jedinečný, čistě černý design skvěle ladí
se stylem každé kuchyně. Když je zásuvka
vypnutá, má její lesklý skleněný povrch
dokonale černou barvu.

10

Dotykový displej
Velký LCD displej s dotykovým ovládáním vám
přináší délku, režim a teplotu přípravy jídla na
dosah prstů a poskytuje vám dotykový přístup
k 25 naprogramovaným receptům.

Pyrolytické čištění
Pyrolytický systém Pyroluxe®Plus je nejúčinnějším způsobem čištění vůbec. Všechny zbytky jídel promění na jemný popel, který potom
snadno otřete. Už žádné chemické čištění.

21 165 Kč

17 990 Kč

Černý povrch
Jedinečný, čistě černý design skvěle ladí
se stylem každé kuchyně. Když je trouba
vypnutá, má její lesklý skleněný povrch
dokonale černou barvu.

13

SCE81821LC
KO M B I N O VA N Á
CHLADNIČKA
S M R A ZN I Č KO U D O LE

XXL

Objem chladničky (l): 186
Objem mrazničky (l): 72
Ovládání: dotykové s LCD displejem,
oddělené ovládání prostoru mrazničky
a chladničky, se dvěma termostaty
Rozměry V x Š x H (mm): 1 769 x 556 x 549

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

A
COOLMATIC

ALARM

178

35dB

Dotykový displej
Velký LCD displej s dotykovým ovládáním vám
přináší délku, režim a teplotu přípravy jídla na
dosah prstů a poskytuje vám dotykový přístup
k 25 naprogramovaným receptům.

Energetická třída
Tato cenově dostupná myčka energetické
třídy A+++ šetří svým provozem
energii i peníze.

SoftClosing
Technologie SoftClosing zařídí, že se dvířka
zavírají lehce a tiše. Stačí je mírně popostrčit
a ony se automaticky samy dovřou.

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

FlexiShelf®
Díky flexibilní sklopné poličce FlexiShelf®
můžete v chladničce okamžitě vytvořit prostor
pro nadměrné a jinak atypické nádoby či lahve.

17 635 Kč

22 341 Kč

18 990 Kč
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AUTO

STOP
+ GO

2

ECO
3

1

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

14 106 Kč

11 990 Kč

Typ odsavače: komínový
Výkon (m 3/h):
max./min.: 352/175, intenzivní: 779
Hlučnost (dB(A)):
max./min.: 55/38, intenzivní: 73

Stop+Go
Jediným stisknutím tlačítka Stop+Go
lze přípravu jídla pozastavit a všechny aktivní
varné zóny tak přepnout na nejnižší teplotu.
Jakmile je možné ve vaření pokračovat,
stačí opět jedním dotykem obnovit
původní nastavení všech zón.

90
CM

LED

LCD

AirDry
Myčka s technologií AirDry s koncem cyklu
otevře dvířka o 10 centimetrů. Nádobí se
prouděním vzduchu přirozeně osuší
a zároveň se sníží spotřeba energie.

14 990 Kč

0 5 8

CM

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

DBB5960HM
O D S AVA Č PA R

LOW
FROST

CM

FROSTMATIC

58

Rozměr Š x H (mm): 576 x 516
Ovládání: posuvné dotykové
DirectTouch, digitální ukazatel pro
každou zónu, vpředu vpravo
Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:
LP: indukční, 2 300 / 3 700 W, 210 mm
LZ: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm
PP: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
PZ : indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

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

19 988 Kč

INVERT

O
R M TO

Skvělé i pro rozmrazení
Ohřívací zásuvka je také ideální pro rychlé
rozmrazení i těch nejchoulostivějších pokrmů.
Skvělé pro chvíle, kdy zapomenete něco
vyndat z mrazáku!

Kompaktní trouba
Kompaktní trouby vyžadují méně místa
a zároveň zachovávají funkce trouby,
bez kterých se dnes neobejdeme při přípravě
rychlých a zdravých pokrmů.

1
2
3

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71
Displej a ovládání: zasunovací ovladače
Vybavení: 1 koláčový plech
na pečení – šedý smalt, 1 hluboký odkapávací
pekáč – šedý smalt, 1 běžný rošt chromovaný

16 990 Kč

O

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

A

HK6542H0XB
INDUKČNÍ VARNÁ DESK A

A

Pyrolytické čištění
Pyrolytický systém Pyroluxe®Plus je nejúčinnějším způsobem čištění vůbec. Všechny zbytky jídel promění na jemný popel, který potom
snadno otřete. Už žádné chemické čištění.

A ZÍSKEJTE VE
ČEŘI
S KUCHAŘEM
V HODNOTĚ

A

Skvělá cirkulace tepla pro ohřev nádobí
Vysoce výkonný ventilátor uvnitř ohřívací
zásuvky rovnoměrně šíří teplo a uchovává
tak potraviny a talíře v celé zásuvce
při stálé teplotě.

STEAMBAKE
BPK552320M
TROUBA VESTAVNÁ

KUPTE SI
PRODUKTY Z
ŘADY
AEG MASTERY

Černý povrch
Jedinečný, čistě černý design skvěle ladí
se stylem každé kuchyně. Když je kávovar
vypnutý, má jeho lesklý skleněný povrch
dokonale černou barvu.

17 990 Kč

1
2
3

DOBRÝ POMĚR CENA/VÝKON

1

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

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71
Displej a ovládání: elektronické
dotykové ovládání
Vybavení: 1 koláčový plech
na pečení – šedý smalt, 1 hluboký odkapávací
pekáč – šedý smalt, 1 běžný rošt chromovaný

45

2
3

Bridge
Funkce Bridge vám umožňuje spojit dvě varné
zóny do jedné a vytvořit tak velkou zónu,
např. pro větší hrnce či pánve.

SENSECOOK
BPE742320B
TROUBA VESTAVNÁ

Typ: vestavná ohřívací zásuvka
Výška (cm): 14
Kapacita: max. 6 kusů
nádobí běžné velikosti

STOP
+ GO

PureHob
Vypnutá deska má dokonale černý povrch,
patrné je pouze tlačítko zapínání a logo.
Nic neruší její minimalistický a čistý vzhled.
Zóny a jejich ovládání se objeví
až se zapnutím desky.

A ZÍSKEJTE VE
ČEŘI
S KUCHAŘEM
V HODNOTĚ

KDE911422B
OHŘÍVACÍ ZÁSUVK A

AUTO

14

KKE884500B
K ÁVOVAR
Typ: plně automatický vestavný kávovar
Výška (cm): 45
Ovládání (dB): elektronické
dotykové ovládání

Rozměr Š x H (mm): 710 x 520
Ovládání: kruhové dotykové posuvné
DirectTouch, digitální ukazatel
pro každou zónu, vlevo a vpravo
Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:
LP: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
LZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
PP: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
PZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm

KUPTE SI
PRODUKTY Z
ŘADY
AEG MASTERY

9.000 Kč

0

9

S E T Y V E S TAV N Ý C H S P O T Ř E B I Č Ů

SPECIAL BLACK

5

71

CM

R

DOPORUČENÝ SET SPOTŘEBIČŮ

HK 7 74400FB
INDUKČNÍ VARNÁ DESK A

Hob2Hood
Díky funkci Hob2Hood komunikuje odsavač
par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také
nastaví odtah podle intenzity vašeho vaření.
Odsavač par lze ovládat i manuálně.
Breeze
Technologie Breeze zajistí dokonalé
a jedinečně tiché odsávání nežádoucích pachů.
SilenceTech
Tato pokročilá technologie je navržena
pro nerušené vaření a snižuje úroveň hluku
na nejnižší možnou hranici.
14 106 Kč

11 990 Kč
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KO L E KC E M A S T E R Y C O L L E C T I O N
| S A D A N Á D O B P R O Z D R AV É VA Ř E N Í V PÁ Ř E

Tato vysoce kvalitní sada nerezových nádob se skládá ze dvou částí, které mohou být použity buď samostatně,
nebo společně. Pokud je použijete spolu, drobné otvory umožňují cirkulaci páry kolem pokrmu, a přitom pokrm oddělují
od nadbytečné vody. Nádoby se dají použít při přípravě všech typů pokrmů, od ryb přes maso až po rýži a zeleninu.

P O H L C O VA Č PA C H Ů V C H L A D N I Č C E

Vychutnejte si čerstvě napečené bagety
a croissanty s dokonalou zlatavou kůrkou
a vláčnou a hebkou střídkou. Otvory v hliníkovém
plechu umožňují cirkulaci tepla a páry kolem těsta
a zabezpečují vytvoření křupavé kůrky, přičemž
zachovávají vnitřek vláčný a nadýchaný. Ideální také
k sušení potravin, jako jsou nakrájená jablka
nebo zelenina.

Svěží chladnička s přirozenou vůní

Číslo PNC: 902979493

Zaplňte chladničku lahodnými potravinami
a vychutnávejte si svěží vůni. Pohlcovač pachů
eliminuje z chladničky nežádoucí pachy pocházející
z ryb, masa, sýrů a jiných potravin se silným aromatem.
Postupně uvolňuje netoxický, aktivní prostředek, který
neobsahuje parfém. Rychle absorbuje nežádoucí
pachy a účinnost si uchovává až 3 měsíce.

S A D A Č I S T I Č Ů VA R N ÝC H D E S E K

Kompletní sada pro důkladné čištění vaší
sklokeramické nebo indukční varné desky,
aby zůstala déle jako nová. Sada obsahuje:
2 láhve čisticího prostředku na sklokeramickou
desku, který odstraňuje skvrny a zanechává
ochranný film pro jednodušší další čištění,
1 škrabku na varnou desku k odstraňování
připečených zbytků bez rizika poškrábání
povrchu a jeden měkký hadřík s jedinečným
vzorem vhodný k hloubkovému čištění
a leštění, který lze prát v pračce.

Číslo PNC: 902979717
Účinnost až 3 měsíce.
Dá se použít v jakékoliv chladničce.
Objem:

250 ml

Označení modelu:

A6KD0101

Katalogová cena:

125 Kč

Nepřilnavý povrch se snadno čistí.
Číslo PNC: 902979553

Navržen pro použití v parních troubách AEG.

2 nádoby (1 celistvá, 1 děrovaná)

Rozměry:

Navrženo pro použití v parních troubách AEG.

Číslo PNC: 902979472

46.6 x 38.5 cm

Bezpečně vyčistí a vyleští sklokeramické
a indukční varné desky.

Označení modelu: A9OZBT10

Vhodné do myčky nádobí

Katalogová cena: 1 495 Kč

Zanechává ochranný film a zajišťuje péči
o varnou desku.

KO L E KC E M A S T E R Y C O L L E C T I O N
| PLECH PEČICÍ

Obsahuje 2 krémové čisticí prostředky na ocel,
1 škrabku na sklokeramické povrchy a 1 hadřík

Plech na pečení s maximální flexibilitou

Označení modelu: A6IK4101

Označení modelu: A9OBGC23

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Katalogová cena: 1 995 Kč

KO L E KC E M A S T E R Y C O L L E C T I O N | N Á D O B Í D O PA R N Í T R O U B Y

Parní příprava pokrmů se považuje za zdravý a rychlý způsob vaření, při kterém se nejlépe zachová jedinečná chuť
a konzistence ingrediencí. Pozvedněte své kulinářské umění na vyšší úroveň a používejte stejné nástroje jako špičkoví
šéfkuchaři. Drobné otvory v nádobách umožňují cirkulaci páry kolem pokrmu, a přitom pokrm oddělují od nadbytečné vody.
Tato vysoce kvalitní sada sestává z nádob rozmanitých velikostí na přípravu všech typů pokrmů: od ryb přes maso
až po rýži a zeleninu.

Katalogová cena: 495 Kč

Jeden velký plech se 4 nastavitelnými příčkami.
Šetří prostor v troubě, čas, a navíc redukuje
množství nádobí, které je třeba umýt.

CHRAŇTE SVÉ SKLO

Číslo PNC: 944189375

Číslo PNC: 902979474

Umožňuje péct různé ingredience
a pokrmy najednou.

8 kusů, nerez

Nepřilnavý povrch se snadno čistí.

Navrženo pro použití v parních troubách AEG.

Rozměry:

Vhodné do myčky nádobí

Označení modelu: CTGRDA-AP

Označení modelu: A9OZS10

Katalogová cena: 1 495 Kč

S košíkem na sklo můžete v myčce bez obav mýt
i ty nejchoulostivější a nejvzácnější skleničky. Košík
na sklo se vyznačuje větší kapacitou a flexibilitou než
ostatní systémy pro použití v myčce, pojme až 8 sklenic
na víno a přidržuje je jemně, ale pevně, aby se jim nic
nestalo. Nyní můžete používat a mýt své nejkrásnější
sklenice tak často, jak se vám zlíbí. Univerzální
a vhodný pro všechny myčky nádobí o rozměrech
60 a 45 cm. Když ho nepoužíváte, můžete ho
sklopit do plochého tvaru a jednoduše odložit.

46.5 x 38.5 x 2 cm

SADA PŘÍSLUŠEN ST VÍ PRO CHL ADNIČKU

Sada na čištění parní trouby představuje kompletní sestavu vysoce
kvalitních prostředků na údržbu parní trouby, aby špičkově fungovala
a výborně vypadala. Souprava obsahuje 1 odvápňovací prostředek pro
parní trouby, 1 krémový čisticí prostředek, který odstraňuje mastnotu
a připálené zbytky jídel, a 1 měkký hadřík s jedinečným vzorem
pro hloubkové čištění a leštění bez rizika poškrábání povrchu.

Číslo PNC: 902979496
Odvápňovací prostředek pro parní trouby umožňuje hloubkové
odstranění vodního kamene z trouby a celého systému.
Krémový čisticí prostředek pro trouby odstraňuje odolný tuk a zbytky.
Speciálně navržený hadřík pro účinné čištění i těch nejodolnějších nečistot.
Označení modelu: A6OK3101
Katalogová cena: 355 Kč

24

Dá se sklopit pro
snadnější skladování.

D R Ž Á K S K L E N E K D O M YČ K Y N Á D O B Í

Katalogová cena: 3 995 Kč

Č I S T I C Í S A D A P R O PA R N Í T R O U B Y

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PLECH NA DROBNÉ PEČIVO

Optimální péče o chladničky
Kompletní sada pro péči a údržbu vaší chladničky, jakou
si tento vytížený spotřebič zaslouží. Uchová chladničku
déle jako novou. Sestává z následujících výrobků:
1 podložka pro zachování čerstvosti, která zajišťuje volnou cirkulaci
vzduchu v zásuvce na zeleninu a zabraňuje tvorbě zápachu a plísní,
1 pohlcovač pachů do chladničky pro neutralizaci zápachu,
1 měkký hadřík vhodný na praní se speciálním vzorem
k hloubkovému čištění a odstraňování skvrn,
1 sprej na čištění chladničky, na neutralizaci pachů
a jednoduché odstraňování nečistot.

Číslo PNC: 902979716
Objem spreje:

250 ml

Číslo PNC: 902979555

Označení modelu: A6KK4105

Univerzální, vhodný pro všechny myčky nádobí
s rozměry 60 a 45 cm.

Katalogová cena: 445 Kč

Snadné používání.
Dá se sklopit pro snadnější skladování.
Rozměry:

33 x 26 x 21.6 cm

Označení modelu: A9SZGB01
Katalogová cena: 695 Kč
25

VARNÉ DESKY
60

0 5 8

14

CM

MULTIFUNKČNÍ TROUBY

Šířka

Posuvné
ovládání

5

9

0

14

Kruhové
ovládání
STOP
+ GO

-30 %*

A

SOUSVIDE

Energetická
třída

Funkce
SousVide

1
2
3

SENSOR

Senzor
vlhkosti

Funkce
pára

Teplotní
sonda

Teleskopické
výsuvy

Jemné
dovírání dvířek

Možnost pečení
na 3 úrovních

Chladné
na dotyk

Automatické
zahřátí

Funkce
Hob2Hood

Funkce
Stop+Go

AUTO

Funkce
Bridge

XXL

Nerez s ochranou
proti otiskům prstů

Pyrolytické
čištění

Katalytické
čištění

Funkce
SteamBake

Ventilátor + kruhové
ohřevné těleso

XXL
prostor

Trojitý
hřebenový hořák

Mikrovlny

Automatické
zapalování

Linové
podpěry

Detekce
hrnců a pánví

Funkce
PowerSlide

ProFry
Senzor

Funkce
PowerBoost

Časovač Eco: maximální využití tepla

Funkce
FlexiZone

Trojitá
zóna

Dvojitá
zóna

Hořák

INDUCTION

CRYSTAL
LINE

Indukční
varná deska

Modulární systém
CrystalLine

SoftSpikes®

Držáky
SoftGrip

Vyjímatelná zásuvka
na příbory

2

ECO
3

1

Ukazatel
zbytkového tepla

AUTOMATIC
IGNITION

CATALUXE®

Funkce
FlexiBridge

Bezpečnostní
termopojistka

MYTÍ
KÁVOVARY

MIKROVLNNÉ TROUBY

45

45

CM

Výška

CM

Multicup

Dotykové
ovládání

Nerez s ochranou
proti otiskům prstů

Výška

Mikrovlny

Nerez s ochranou
proti otiskům prstů

Gril

A
-30%*

13

Energetická
třída

Počet jídelních sad

ComfortLift®

ComfortRails

Invertor motor

Interní osvětlení

Indikace zbývajícího
času na podlaze

Beam on Floor:
dvoubarevný
indikátor na podlaze

CHLAZENÍ
LED

60
CM

Komínový
odtah vzduchu

Vnitřní
cirkulace vzduchu

Funkce
Breeze

Dotykové
ovládání

LED
osvětlení

Funkce
Hob2Hood

A
-30%*

Energetická
třída

ALARM

Vizuální
a akustický alarm
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AirDry

Rozmrazování

ODSAVAČE
Šířka

Satelitní sprchovací
rameno

178
CM

Výška

NO FROST

LOW
FROST

Funkce
NoFrost

Funkce
LowFrost

SoftClosing

FlexiShelf

Technologie
DynamicAir

COOLMATIC

FROSTMATIC

Funkce
Coolmatic

Funkce
Frostmatic

52dB
CustomFlex®

Hlučnost

LCD

LCD displej
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Electrolux, s. r. o.
Budějovická 778/3 140 21 Praha 4
Zákaznická linka: 261 302 261
Bezplatná informační linka: 800 302 111
www.aeg.cz
/aegceskarepublika
Textové informace a uvedené hodnoty v tomto katalogu mohou obsahovat chyby.
Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku může docházet
i k malým změnám v prodávaných výrobcích a v jejich vlastnostech.

Využijte váš spotřebič naplno
Díky aplikaci My AEG máte doslova na dosah ruky stovky
skvělých receptů a tipů, jaký zvolit správný program
na křehký koláč od babičky. Najdete zde také mnoho
užitečných rad, jak odstranit skvrny z oblečení a jak
pečovat o jemné materiály. Navíc již nebudete muset luštit
význam pracích štítků. Potřebujete návod k použití nebo
kontaktovat servis? Žádný problém. Stáhněte si aplikaci
a využívejte všechny výhody ještě dnes.

Stáhněte si aplikaci My AEG.

Google Play

Apple Store

