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Image

VIB / device
designation
KSV29VW30
Monoklimatická
chladnička
bílá

Brief description

Price / EAN code

Chladnička v energetické třídě A++ s přihrádkou CrisperBox:
uchová ovoce a zeleninu déle čerstvé.

• Energetická třída A + +: chladí zvláště efektivně.
• přihrádka CrisperBox: ovoce a zelenina zůstane déle čerstvá díky
regulaci vlhkosti.

• LED osvětlení: vnitřní prostor je rovnoměrně osvětlen, bez
oslnění. Vydrží po celou dobu životnosti spotřebiče.

• Držák na láhve: praktické a elegantní uskladnění všech typů láhví.
• Police EasyAccess Shelf: výsuvná skleněná odkládací plocha pro
pohodlné ukládání potravin a dokonalý přehled.

• Chladicí přístroje s úhlem otevření dveří jen 90 ° mohou být
umístěny těsně u zdi či ve vhodném výklenku.

'!2E20AC-g fajc!
KSW38940
vinotéka

XXL vinotéka s 2 regulovatelnými teplotními zónami: maximum
prostoru pro uskladnění Vašeho vína při správné teplotě.

• 2 vnitřní digitální teploměry: přesné sledování teploty, pro
dosažení optimální teploty při skladování a následné konzumaci.

• Velká skladovací kapacita: poskytuje velký prostor pro uskladnění
až 197 lahví vína.

• Elektronická regulace teploty: přehledné a snadné nastavení
požadované teploty.

• Široký rozsah od +5° C do +22° C: umožňuje dokonalou kontrolu
teploty.

• Tónovaná skla dveří s ochranou proti UV záření: chrání kvalitu
vína a nabízí dobrý přehled.

• Přihrádky z dubového dřeva: dokonalé uskladnění kvalitních vín.

'!2E20AC-dhgeig!
KSW36PI30
Monoklimatická
chladnička
Do dveří
integrovaný výdej
pitné vody
Dveře nerez
s povrchem
AntiFingerPrint

A++ chladnička s výdejníkem vody a HydroFresh Boxem: velmi
efektivní - uchová Vaše ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvé.

• Dávkovač vody s AquaStop: vydává studenou vodu, záruka se
nevztahuje na poškození vodou.

• Energetická třída A++: chladí zvláště efektivně.
• Zásobník HydroFresh Box: uchová ovoce a zeleninu až 2x déle
čerstvé díky zajištění optimální vlhkosti uvnitř.

• Přihrádka ve dveřích EasyLift: jednoduše výškově nastavitelná
přihrádka. Umožňuje ﬂexibilitu vnitřního prostoru.

• Polička FlexShelf: rozkládací polička zajistí více prostoru,
kdykoliv když je třeba.

• Chladicí přístroje s úhlem otevření dveří jen 90 ° mohou být
umístěny těsně u zdi či ve vhodném výklenku.

• AirFresh ﬁltr: neutralizuje nežádoucí pachy, vzduch uvnitř
spotřebiče zůstane svěží.

'!2E20AC-hc iab!
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Image

VIB / device
designation
KDV29VW30
Chadnička s
mrazákem
bílá

Brief description

Price / EAN code

Chladnička s mrazicím prostorem nahoře v provedení A++ a
přihrádkou CrisperBox: velmi účinně chladí, navíc uchová ovoce
a zeleninu déle čerstvé ve speciální, oddělené přihrádce.

• Energetická třída A++: chladí zvláště efektivně.
• přihrádka CrisperBox: ovoce a zelenina zůstane déle čerstvá díky
regulaci vlhkosti.

• Technologie LowFrost: méně časté odmrazování díky pomalejší
tvorbě námrazy. Šetří Váš čas a elektrickou energii.

• LED osvětlení: vnitřní prostor je rovnoměrně osvětlen, bez
oslnění. Vydrží po celou dobu životnosti spotřebiče.

'!2E20AC-gca ga!
KDE33AL40
Chadnička s
mrazákem
InoxLook

Chladnička s mrazicím prostorem v provedení A+++ a přihrádkou
ChillerBox: uchová maso a ryby až 2x déle čerstvé.

• Energetická třída A +++: nejefektivnější chlazení.
• Přihrádka ChillerBox: teplota uvnitř je nižší než-li ve zbytku
chladničky - uchová maso a ryby až 2x déle čerstvé.

• přihrádka CrisperBox: ovoce a zelenina zůstane déle čerstvá díky
regulaci vlhkosti.

• Technologie LowFrost: méně časté odmrazování díky pomalejší
tvorbě námrazy. Šetří Váš čas a elektrickou energii.

• Police FlexShelf: rozkládací police zajistí více prostoru, když je
třeba.

'!2E20AC-gdcbce!
KGV33VL31S
Kombinace
chladnička/
mraznička
InoxLook
Classic

Kombinace chladnička / mraznička v energetické třídě A++ s
přihrádkou CrisperBox: velmi účinná, navíc uchová ovoce a
zeleninu déle čerstvé.

• Energetická třída A++: chladí zvláště efektivně.
• přihrádka CrisperBox: ovoce a zelenina zůstane déle čerstvá díky
regulaci vlhkosti.

• Technologie LowFrost: méně časté odmrazování díky pomalejší
tvorbě námrazy. Šetří Váš čas a elektrickou energii.

• LED osvětlení: vnitřní prostor je rovnoměrně osvětlen, bez
oslnění. Vydrží po celou dobu životnosti spotřebiče.

• Přihrádka BigBox: prostorná mrazicí přihrádka pro uskladnění
zvláště objemných potravin.

• VarioZone: variabilní skladovací prostor v mrazničce - veškeré
police z bezpečnostního skla a přihrádky jsou vyjímatelné.

'!2E20AC-ia idh!
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Image

VIB / device
designation
KGV33VW31S
Kombinace
chladnička/
mraznička
bílá
Classic

Brief description

Price / EAN code

Kombinace chladnička / mraznička v energetické třídě A++ s
přihrádkou CrisperBox: velmi účinná, navíc uchová ovoce a
zeleninu déle čerstvé.

• Energetická třída A++: chladí zvláště efektivně.
• přihrádka CrisperBox: ovoce a zelenina zůstane déle čerstvá díky
regulaci vlhkosti.

• Technologie LowFrost: méně časté odmrazování díky pomalejší
tvorbě námrazy. Šetří Váš čas a elektrickou energii.

• LED osvětlení: vnitřní prostor je rovnoměrně osvětlen, bez
oslnění. Vydrží po celou dobu životnosti spotřebiče.

• Přihrádka BigBox: prostorná mrazicí přihrádka pro uskladnění
zvláště objemných potravin.

• VarioZone: variabilní skladovací prostor v mrazničce - veškeré
police z bezpečnostního skla a přihrádky jsou vyjímatelné.

'!2E20AC-ia ie !
KGV36UW30
Dveře bílá
Kombinace
chladnička/
mraznička

Kombinace chladnička/mraznička s A++ a přihrádkou VitaFresh
Box: velice úsporná na spotřebu - udrží ovoce a zeleninu déle
plné vitamínů a čerstvé.

• Energetická účinnost A++: chladí velice úsporně.
• VitaFresh Box: ovoce a zelenina zůstanou déle čerstvé díky
regulaci vlhkosti.

• LowFrost: rychlejší odmrazování díky redukované tvorbě ledu - to
ušetří práci a je energeticky úsporné.

• LED osvětlení: rovnoměrné a neoslnivé nasvícení chladicího
prostoru, po celou dobu životnosti spotřebiče.

• Mrazicí přihrádka BigBox: ke stohování zamrazovacích krabiček
nebo velkých kusů potravin.

• VarioZone: více ﬂexibility díky variabilně ukládací skleněné
poličky a přihrádky v mrazicím prostoru.

'!2E20AC-ia ef !
KGV36VL32
InoxLook
Kombinace
chladnička/
mraznička
Classic

Kombinace chladnička / mraznička v energetické třídě A++ s
přihrádkou CrisperBox: velmi účinná, navíc uchová ovoce a
zeleninu déle čerstvé.

• Energetická třída A++: chladí zvláště efektivně.
• přihrádka CrisperBox: ovoce a zelenina zůstane déle čerstvá díky
regulaci vlhkosti.

• Technologie LowFrost: méně časté odmrazování díky pomalejší
tvorbě námrazy. Šetří Váš čas a elektrickou energii.

• LED osvětlení: vnitřní prostor je rovnoměrně osvětlen, bez
oslnění. Vydrží po celou dobu životnosti spotřebiče.

• Přihrádka BigBox: prostorná mrazicí přihrádka pro uskladnění
zvláště objemných potravin.

• VarioZone: variabilní skladovací prostor v mrazničce - veškeré
police z bezpečnostního skla a přihrádky jsou vyjímatelné.

'!2E20AC-hj fic!
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Image

VIB / device
designation
KGV36EW32
bílá
Kombinace
chladnička/
mraznička
EXCLUSIV

Brief description

Price / EAN code

Kombinace chladnička/mraznička s A++ a přihrádkou VitaFresh
Box: velice úsporná na spotřebu - udrží ovoce a zeleninu déle
plné vitamínů a čerstvé.

• Energetická účinnost A++: chladí velice úsporně.
• VitaFresh Box: ovoce a zelenina zůstanou déle čerstvé díky
regulaci vlhkosti.

• LowFrost: rychlejší odmrazování díky redukované tvorbě ledu - to
ušetří práci a je energeticky úsporné.

• LED osvětlení: rovnoměrné a neoslnivé nasvícení chladicího
prostoru, po celou dobu životnosti spotřebiče.

• Mrazicí přihrádka BigBox: ke stohování zamrazovacích krabiček
nebo velkých kusů potravin.

• VarioZone: více ﬂexibility díky variabilně ukládací skleněné
poličky a přihrádky v mrazicím prostoru.

'!2E20AC-ia ifb!
KGV39VW31
bílá
Kombinace
chladnička/
mraznička
Classic

Kombinace chladnička / mraznička v energetické třídě A++ s
přihrádkou CrisperBox: velmi účinná, navíc uchová ovoce a
zeleninu déle čerstvé.

• Energetická třída A++: chladí zvláště efektivně.
• přihrádka CrisperBox: ovoce a zelenina zůstane déle čerstvá díky
regulaci vlhkosti.

• Technologie LowFrost: méně časté odmrazování díky pomalejší
tvorbě námrazy. Šetří Váš čas a elektrickou energii.

• LED osvětlení: vnitřní prostor je rovnoměrně osvětlen, bez
oslnění. Vydrží po celou dobu životnosti spotřebiče.

• Přihrádka BigBox: prostorná mrazicí přihrádka pro uskladnění
zvláště objemných potravin.

• VarioZone: variabilní skladovací prostor v mrazničce - veškeré
police z bezpečnostního skla a přihrádky jsou vyjímatelné.

'!2E20AC-hjijcj!
KGV39UL30
InoxLook
Kombinace
chladnička/
mraznička
Classic

Kombinace chladnička / mraznička v energetické třídě A++ s
přihrádkou CrisperBox: velmi účinná, navíc uchová ovoce a
zeleninu déle čerstvé.

• Energetická třída A++: chladí zvláště efektivně.
• přihrádka CrisperBox: ovoce a zelenina zůstane déle čerstvá díky
regulaci vlhkosti.

• Technologie LowFrost: méně časté odmrazování díky pomalejší
tvorbě námrazy. Šetří Váš čas a elektrickou energii.

• LED osvětlení: vnitřní prostor je rovnoměrně osvětlen, bez
oslnění. Vydrží po celou dobu životnosti spotřebiče.

• Přihrádka BigBox: prostorná mrazicí přihrádka pro uskladnění
zvláště objemných potravin.

• VarioZone: variabilní skladovací prostor v mrazničce - veškeré
police z bezpečnostního skla a přihrádky jsou vyjímatelné.

'!2E20AC-hjijfa!
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Image

VIB / device
designation
KGE36AW42
bílá
Kombinace
chladnička/
mraznička
Comfort

Brief description

Price / EAN code

Chladnička s mrazicím prostorem v provedení A+++ a přihrádkou
ChillerBox: uchová maso a ryby až 2x déle čerstvé.

• Energetická třída A+++: nejefektivnější chlazení.
• Přihrádka ChillerBox: teplota uvnitř je nižší než-li ve zbytku
chladničky - uchová maso a ryby až 2x déle čerstvé.

• Technologie LowFrost: méně časté odmrazování díky pomalejší
tvorbě námrazy. Šetří Váš čas a elektrickou energii.

• přihrádka CrisperBox: ovoce a zelenina zůstane déle čerstvá díky
regulaci vlhkosti.

• VarioZone: variabilní skladovací prostor v mrazničce - veškeré
police z bezpečnostního skla a přihrádky jsou vyjímatelné.

'!2E20AC-hjcjij!
KGE36AI42
nerez s povrchem
AntiFingerPrint
Kombinace
chladnička/
mraznička
Comfort

Chladnička s mrazicím prostorem v provedení A+++ a přihrádkou
ChillerBox: uchová maso a ryby až 2x déle čerstvé.

• Energetická třída A+++: nejefektivnější chlazení.
• Přihrádka ChillerBox: teplota uvnitř je nižší než-li ve zbytku
chladničky - uchová maso a ryby až 2x déle čerstvé.

• Technologie LowFrost: méně časté odmrazování díky pomalejší
tvorbě námrazy. Šetří Váš čas a elektrickou energii.

• přihrádka CrisperBox: ovoce a zelenina zůstane déle čerstvá díky
regulaci vlhkosti.

• VarioZone: variabilní skladovací prostor v mrazničce - veškeré
police z bezpečnostního skla a přihrádky jsou vyjímatelné.

• Ovládací panel TouchControl: pohodlná regulace teploty a
aktivace všech funkcí pomocí dotykových polí na panelu.

'!2E20AC-hjcjfi!
KGE39DW40
bílá
Kombinace
chladnička/
mraznička
Comfort

Chladnička s mrazicím prostorem v provedení A+++ a přihrádkou
ChillerBox: uchová maso a ryby až 2x déle čerstvé.

• Energetická třída A+++: nejefektivnější chlazení.
• Přihrádka ChillerBox: teplota uvnitř je nižší než-li ve zbytku
chladničky - uchová maso a ryby až 2x déle čerstvé.

• Technologie LowFrost: méně časté odmrazování díky pomalejší
tvorbě námrazy. Šetří Váš čas a elektrickou energii.

• přihrádka CrisperBox: ovoce a zelenina zůstane déle čerstvá díky
regulaci vlhkosti.

• VarioZone: variabilní skladovací prostor v mrazničce - veškeré
police z bezpečnostního skla a přihrádky jsou vyjímatelné.

'!2E20AC-hjdbai!
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Image

VIB / device
designation
KGE39AL42
InoxLook
Kombinace
chladnička/
mraznička
Comfort

Brief description

Price / EAN code

Chladnička s mrazicím prostorem v provedení A+++ a přihrádkou
ChillerBox: uchová maso a ryby až 2x déle čerstvé.

• Energetická třída A+++: nejefektivnější chlazení.
• Přihrádka ChillerBox: teplota uvnitř je nižší než-li ve zbytku
chladničky - uchová maso a ryby až 2x déle čerstvé.

• Technologie LowFrost: méně časté odmrazování díky pomalejší
tvorbě námrazy. Šetří Váš čas a elektrickou energii.

• přihrádka CrisperBox: ovoce a zelenina zůstane déle čerstvá díky
regulaci vlhkosti.

• VarioZone: variabilní skladovací prostor v mrazničce - veškeré
police z bezpečnostního skla a přihrádky jsou vyjímatelné.

'!2E20AC-hjdagb!
KGE39BI41
nerez s povrchem
AntiFingerPrint
Kombinace
chladnička/
mraznička
Comfort

Chladnička s mrazicím prostorem v provedení A+++ a přihrádkou
ChillerBox: uchová maso a ryby až 2x déle čerstvé.

• Energetická třída A+++: nejefektivnější chlazení.
• Přihrádka ChillerBox: teplota uvnitř je nižší než-li ve zbytku
chladničky - uchová maso a ryby až 2x déle čerstvé.

• Supertichý spotřebič - extrémně tichý chod.
• Technologie LowFrost: méně časté odmrazování díky pomalejší
tvorbě námrazy. Šetří Váš čas a elektrickou energii.

• přihrádka CrisperBox: ovoce a zelenina zůstane déle čerstvá díky
regulaci vlhkosti.

• Polička FlexShelf: rozkládací polička zajistí více prostoru,
kdykoliv když je třeba.

• VarioZone: variabilní skladovací prostor v mrazničce - veškeré
police z bezpečnostního skla a přihrádky jsou vyjímatelné.

'!2E20AC-hjih g!
KGE49AW41
Dveře bílá
Kombinace
chladnička/
mraznička

Kombinace chladnička/mraznička s A+++ a přihrádkou VitaFresh
◄0°C► Box: obzvláště úsporná - udrží maso a ryby až 2x déle
čestvé.

• Energetická účinnost A+++: chladí obzvlášť úsporně.
• LowFrost: rychlejší odmrazování díky redukované tvorbě ledu - to
ušetří práci a je energeticky úsporné.

• VitaFresh Box: ovoce a zelenina zůstanou déle čerstvé díky
regulaci vlhkosti.

• VarioZone: více ﬂexibility díky variabilně ukládací skleněné
poličky a přihrádky v mrazicím prostoru.

'!2E20AC-hjdbeg!
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Image

VIB / device
designation
KCE40AW40
barva: bílá
Kombinace
chladnička/
mraznička

Brief description

Price / EAN code

Chladnička z řady Classic Edition: klasický design 50. let s
moderní technologií - kvalita a styl do vaší kuchyně.

• Classic Design: klasický design s dnešními technologiemi přináší
kvalitu a styl do každé kuchyně.

• Energetická účinnost A+++: chladí obzvlášť úsporně.
• Celokovový plášť zaručí nejvyšší kvallitu autentičnost materiálu
• LowFrost: rychlejší odmrazování díky redukované tvorbě ledu - to
ušetří práci a je energeticky úsporné.

• VitaFresh Box: ovoce a zelenina zůstanou déle čerstvé díky
regulaci vlhkosti.

• FlexShelf: v případě potřeby více místa díky výklopné a záklopné
poličce.

• VarioZone: více ﬂexibility díky variabilně ukládací skleněné
poličky a přihrádky v mrazicím prostoru.

'!2E20AC-ibhdfe!
KCE40AR40
Kombinace
chladnička/
mraznička, wine
red - metallic

Kombinace chladnička/mraznička s A+++ a přihrádkou VitaFresh
plus ◄0°C► Box: obzvláště úsporná - udrží maso a ryby až 2x
déle čestvé.

• Energetická účinnost A+++: chladí obzvlášť úsporně.
• VitaFresh plus ◄0°C► Box: chladnější než zbytek chladícího
prostoru - udrží maso a ryby až 2x déle čerstvé.

• Celokovový plášť zaručí nejvyšší kvallitu autentičnost materiálu
• LowFrost: rychlejší odmrazování díky redukované tvorbě ledu - to
ušetří práci a je energeticky úsporné.

• VitaFresh Box: ovoce a zelenina zůstanou déle čerstvé díky
regulaci vlhkosti.

• FlexShelf: v případě potřeby více místa díky výklopné a záklopné
poličce.

• VarioZone: více ﬂexibility díky variabilně ukládací skleněné
poličky a přihrádky v mrazicím prostoru.

'!2E20AC-ibhdgb!
KGN36NL30
NoFrost,
Kombinace
chladnička/
mraznička
Dveře InoxLook

NoFrost chladnička s mrazicím prostorem a přihrádkou
MultiBox: Dostatek místa pro všechno jídlo

• MultiBox: přihrádka se zvlněným dnem, ideální pro skladování
ovoce a zeleniny

• EasyAccess Freezer Box: Rychlý a přímý přístup ke zmrazeným
potravinám bez nutnosti vysouvat přihrádku.

• LED osvětlení: vnitřní prostor je rovnoměrně osvětlen, bez
oslnění. Vydrží po celou dobu životnosti spotřebiče.

• Perfect Fit: Spotřebič může být umístěn přímo ke zdi a nábytku možnost ﬂexibilní instalace

'!2E20AC-iebiaj!
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Image

VIB / device
designation
KGN36NW30
NoFrost,
Kombinace
chladnička/
mraznička
Dveře bílá

Brief description

Price / EAN code

NoFrost chladnička s mrazicím prostorem a přihrádkou
MultiBox: Dostatek místa pro všechno jídlo

• MultiBox: přihrádka se zvlněným dnem, ideální pro skladování
ovoce a zeleniny

• EasyAccess Freezer Box: Rychlý a přímý přístup ke zmrazeným
potravinám bez nutnosti vysouvat přihrádku.

• LED osvětlení: vnitřní prostor je rovnoměrně osvětlen, bez
oslnění. Vydrží po celou dobu životnosti spotřebiče.

• Perfect Fit: Spotřebič může být umístěn přímo ke zdi a nábytku možnost ﬂexibilní instalace

'!2E20AC-ifdfdg!
KGN39VW35
NoFrost,
Kombinace
chladnička/
mraznička
barva: bílá

NoFrost kombinace chladnička/mraznička s přihrádkou
VitaFresh: udrží vaše čerstvé potraviny déle čerstvé.

• VitaFresh: díky ideálním podmínkám skladování, potraviny
zůstanou déle čerstvé a plné vitamínů.

• EasyAcess Shelf: výsuvná skleněná polička pro pohodlné vkládání
a vyjímání a perfektní přehled.

• LED osvětlení: rovnoměrné a neoslnivé nasvícení chladicího
prostoru, po celou dobu životnosti spotřebiče.

• VarioZone: více ﬂexibility díky variabilně ukládací skleněné
poličky a přihrádky v mrazicím prostoru.

• Perfect Fit: ﬂexibilní umístění možné, protože přístroj může být
umístěn přímo u boční zdi nebo nábytku.

'!2E20AC-ihceid!
KGN39VL35
NoFrost,
Kombinace
chladnička/
mraznička
Dveře InoxLook

NoFrost kombinace chladnička/mraznička s přihrádkou
VitaFresh: udrží vaše čerstvé potraviny déle čerstvé.

• VitaFresh: díky ideálním podmínkám skladování, potraviny
zůstanou déle čerstvé a plné vitamínů.

• EasyAcess Shelf: výsuvná skleněná polička pro pohodlné vkládání
a vyjímání a perfektní přehled.

• LED osvětlení: rovnoměrné a neoslnivé nasvícení chladicího
prostoru, po celou dobu životnosti spotřebiče.

• VarioZone: více ﬂexibility díky variabilně ukládací skleněné
poličky a přihrádky v mrazicím prostoru.

• Perfect Fit: ﬂexibilní umístění možné, protože přístroj může být
umístěn přímo u boční zdi nebo nábytku.

'!2E20AC-i b ac!
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Image

VIB / device
designation
KGN36XL45
NoFrost,
Kombinace
chladnička/
mraznička
Dveře InoxLook

Brief description

Price / EAN code

NoFrost kombinace chladnička/mraznička s přihrádkou
VitaFresh: udrží vaše čerstvé potraviny déle čerstvé.

• VitaFresh: díky ideálním podmínkám skladování, potraviny
zůstanou déle čerstvé a plné vitamínů.

• EasyAcess Shelf: výsuvná skleněná polička pro pohodlné vkládání
a vyjímání a perfektní přehled.

• LED osvětlení: rovnoměrné a neoslnivé nasvícení chladicího
prostoru, po celou dobu životnosti spotřebiče.

• VarioZone: více ﬂexibility díky variabilně ukládací skleněné
poličky a přihrádky v mrazicím prostoru.

• Perfect Fit: ﬂexibilní umístění možné, protože přístroj může být
umístěn přímo u boční zdi nebo nábytku.

'!2E20AC-igfbhb!
KGN39XI46
NoFrost,
Kombinace
chladnička/
mraznička
Dveře nerez
s povrchem
AntiFingerPrint

NoFrost kombinace chladnička/mraznička s přihrádkou
VitaFresh: udrží vaše čerstvé potraviny déle čerstvé.

• VitaFresh: díky ideálním podmínkám skladování, potraviny
zůstanou déle čerstvé a plné vitamínů.

• EasyAcess Shelf: výsuvná skleněná polička pro pohodlné vkládání
a vyjímání a perfektní přehled.

• LED osvětlení: rovnoměrné a neoslnivé nasvícení chladicího
prostoru, po celou dobu životnosti spotřebiče.

• VarioZone: více ﬂexibility díky variabilně ukládací skleněné
poličky a přihrádky v mrazicím prostoru.

• Perfect Fit: ﬂexibilní umístění možné, protože přístroj může být
umístěn přímo u boční zdi nebo nábytku.

'!2E20AC-igfbi !
KGF39SW45
NoFrost,
Kombinace
chladnička/
mraznička
barva: bílá

NoFrost kombinace s ViteFresh pro: uchová vaše potraviny déle
čerstvé a plné vitamínů.

• VitaFresh pro 0° C: udrží ovoce, zeleninu, ryby a maso až trikrát
déle čerstvé - díky technologii 0oC a optimální vlhkosti vzduchu.

• Premium TouchControl: 3 teplotní zóny lze nastavit každou
jednotlivou zvlášť.

• Premium LED osvětlení: postupné nasvícení, rovnoměrné
osvětlení chladicího prostoru, nejen ze stran, ale i shora, drží po
dobu životnosti spotřebice.

• Perfect Fit: ﬂexibilní umístění možné, protože přístroj může být
umístěn přímo u boční zdi nebo nábytku.

'!2E20AC-i begb!
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VIB / device
designation
KGN56XI40
NoFrost,
Kombinace
chladnička/
mraznička
barva: nerez
s povrchem
AntiFingerPrint

Brief description

Price / EAN code

XXL NoFrost kombinace chladnička/mraznička se systémem
VitaFresh a extra velkou kapacitou: Udrží vaše čerstvé potraviny
déle čerstvé.

• VitaFresh: díky ideálním podmínkám skladování, potraviny
zůstanou déle čerstvé a plné vitamínů.

• XXL velikost: nabízí extra hodně místa pro vaše potraviny.
• EasyAcess Shelf: výsuvná skleněná polička pro pohodlné vkládání
a vyjímání a perfektní přehled.

• LED osvětlení: rovnoměrné a neoslnivé nasvícení mrazicího
prostoru, po celou dobu životnosti spotřebiče.

• Perfect Fit: ﬂexibilní umístění možné, protože přístroj může být
umístěn přímo u boční zdi nebo nábytku.

'!2E20AC-jahaei!
KAD90VI30
NoFrost, Side by
Side
Výdejník ledu a
pitné vody
barva: nerez
s povrchem
AntiFingerPrint

A++ NoFrost side-by-side kombinace chladnička/mraznička s
výdejníkem ledu & vody: chladí velice úsporně - osvěží vás na
zmáčknutí tlačítka.

• NoFrost: nikdy více odmrazovat díky perfektní ochraně před
tvorbou ledu - to šetří námahu a čas.

• MultiAirﬂow Systém: konstantní cirkulace vzduchu na všech
úrovních - pro déle čerstvé potraviny.

• Ovládání TouchControl: komfortní regulace teploty pomocí
senzorových polí, lehká čitelnost.

• MultiBox s vlnitým dnem: chrání ovoce a zeleninu před
zkondenzovanou vodou.

• Energetická účinnost A++: chladí velice úsporně.

'!2E20AC-ibhebf!
KAG90AI20
NoFrost, Side by
Side
Výdejník ledu a
pitné vody, Home
Bar
barva: nerez
s povrchem
AntiFingerPrint

NoFrost side-by-side kombinace chladnička/mraznička s
výdejníkem ledu & vody a HomeBar: nabízí pohodlný přístup k
vašim nápojům.

• NoFrost: nikdy více odmrazovat díky perfektní ochraně před
tvorbou ledu - to šetří námahu a čas.

• Výdejník ledu: vydává kostky ledu na zmáčknutí knoﬂíku.
• HomeBar: nabízí pohodlný přístup k nápojům a chrání před
energetickou ztrátou.

• MultiAirﬂow Systém: konstantní cirkulace vzduchu na všech
úrovních - pro déle čerstvé potraviny.

• VitaFresh plus ◄0°C►: 3 teplotní stupně - ideální pro ovoce a
zelenínu, mléčné produkty, ryby a maso.

• Energetická účinnost A+: chladí úsporně.

'!2E20AC-ibgi d!
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Image

VIB / device
designation
KAD90VI20
NoFrost, Side by
Side
Výdejník ledu a
pitné vody
barva: nerez
s povrchem
AntiFingerPrint

Brief description

Price / EAN code

NoFrost side-by-side kombinace chladnička/mraznička s
elektronikou ve dveřích: nabízí moderní displej ve dveřích a šetří
odmrazování.

• NoFrost: nikdy více odmrazovat díky perfektní ochraně před
tvorbou ledu - to šetří námahu a čas.

• Výdejník ledu: vydává kostky ledu na zmáčknutí knoﬂíku.
• MultiAirﬂow Systém: konstantní cirkulace vzduchu na všech
úrovních - pro déle čerstvé potraviny.

• Ovládání TouchControl: komfortní regulace teploty pomocí
senzorových polí, lehká čitelnost.

• MultiBox s vlnitým dnem: chrání ovoce a zeleninu před
zkondenzovanou vodou.

• Energetická účinnost A+: chladí úsporně.

'!2E20AC-ibhdif!
GSD36PI20
Mrazák s výdejníkem ledu a FreshSense: poskytuje optimální
NoFrost, Zásuvkový mrazicí klima.
mrazák
• Výdejník ledu a pitné vody: obstará studenou vodu a kostky ledu
Do dveří
stiskem jediného tlačítka.
integrovaný
výdejník ledu
• Technologie NoFrost: Již nikdy žádné odmrazování díky dokonalé
Dveře nerez
ochraně proti tvorbě námrazy - šetří čas a peníze.
s povrchem
VarioZone: variabilní skladovací prostor v mrazničce - veškeré
•
AntiFingerPrint
police z bezpečnostního skla a přihrádky jsou vyjímatelné.

• Přihrádka BigBox: prostorná mrazicí přihrádka pro uskladnění
Přístroj je součást
sady KAD99PI25

zvláště objemných potravin.

• LED osvětlení: vnitřní prostor je rovnoměrně osvětlen, bez
oslnění. Vydrží po celou dobu životnosti spotřebiče.

• Chladicí přístroje s úhlem otevření dveří jen 90 ° mohou být
umístěny těsně u zdi či ve vhodném výklenku.

'!2E20AC-hcdfab!
KSW36PI30
Monoklimatická
chladnička
Do dveří
integrovaný výdej
pitné vody
Dveře nerez
s povrchem
AntiFingerPrint

A++ chladnička s výdejníkem vody a HydroFresh Boxem: velmi
efektivní - uchová Vaše ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvé.

Přístroj je součást
sady KAD99PI25

• Polička FlexShelf: rozkládací polička zajistí více prostoru,

• Dávkovač vody s AquaStop: vydává studenou vodu, záruka se
nevztahuje na poškození vodou.

• Energetická třída A++: chladí zvláště efektivně.
• Zásobník HydroFresh Box: uchová ovoce a zeleninu až 2x déle
čerstvé díky zajištění optimální vlhkosti uvnitř.

• Přihrádka ve dveřích EasyLift: jednoduše výškově nastavitelná
přihrádka. Umožňuje ﬂexibilitu vnitřního prostoru.
kdykoliv když je třeba.

• Chladicí přístroje s úhlem otevření dveří jen 90 ° mohou být
umístěny těsně u zdi či ve vhodném výklenku.

• AirFresh ﬁltr: neutralizuje nežádoucí pachy, vzduch uvnitř
spotřebiče zůstane svěží.

'!2E20AC-hc iab!
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VIB / device
designation

Brief description

Price / EAN code

KSZ36AL00
Spojovací sada

Přístroj je součást
sady KAD99PI25

GSV29VW31
bílá
Zásuvkový mrazák

Mrazák s elektronickou kontrolou teploty: umožní nastavit
teplotu přesně a jednoduše - velice úsporné s A++.

'!2E20AC-hcabia!

• Energetická účinnost A++: chladí velice úsporně.
• Mrazicí přihrádka BigBox: ke stohování zamrazovacích krabiček
nebo velkých kusů potravin.

• Elektronická regulace teploty: jednoduché a přehledné nastavení
cílové teploty.

• FreshSense: garantuje konstantní teplotu vnitřního prostoru a
udrží tak potraviny déle čerstvé.

• Chladicí přístroje s úhlem otevření dveří 90 o, nechají se umístit
ke každé zdi nebo do každého výklenku.

'!2E20AC-iegbfg!
GSN29VW30
Zásuvkový mrazák
NoFrost
bílá

• Energetická třída A + +: chladí zvláště efektivně.
• Elektronická regulace teploty: přehledné a snadné nastavení
požadované teploty.

• VarioZone: variabilní skladovací prostor v mrazničce - veškeré
police z bezpečnostního skla a přihrádky jsou vyjímatelné.

• Přihrádka BigBox: prostorná mrazicí přihrádka pro uskladnění
zvláště objemných potravin.

• Technologie NoFrost: Již nikdy žádné odmrazování díky dokonalé
ochraně proti tvorbě námrazy - šetří čas a peníze.

• Chladicí přístroje s úhlem otevření dveří jen 90 ° mohou být
umístěny těsně u zdi či ve vhodném výklenku.

'!2E20AC-g fbeg!
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VIB / device
designation

Brief description

Price / EAN code

GSD36PI20
Mrazák s výdejníkem ledu a FreshSense: poskytuje optimální
NoFrost, Zásuvkový mrazicí klima.
mrazák
• Výdejník ledu a pitné vody: obstará studenou vodu a kostky ledu
Do dveří
stiskem jediného tlačítka.
integrovaný
výdejník ledu
• Technologie NoFrost: Již nikdy žádné odmrazování díky dokonalé
Dveře nerez
ochraně proti tvorbě námrazy - šetří čas a peníze.
s povrchem
VarioZone: variabilní skladovací prostor v mrazničce - veškeré
•
AntiFingerPrint
police z bezpečnostního skla a přihrádky jsou vyjímatelné.

• Přihrádka BigBox: prostorná mrazicí přihrádka pro uskladnění
zvláště objemných potravin.

• LED osvětlení: vnitřní prostor je rovnoměrně osvětlen, bez
oslnění. Vydrží po celou dobu životnosti spotřebiče.

• Chladicí přístroje s úhlem otevření dveří jen 90 ° mohou být
umístěny těsně u zdi či ve vhodném výklenku.

'!2E20AC-hcdfab!

'!2E20AC-ibjfbi!
KSZ36AL00
Spojovací sada

'!2E20AC-hcabia!
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VIB / device
designation

Brief description

Price / EAN code

KSZ36AW00
Spojovací sada

WAB20262BY
Automatická
pračka

Automatická pračka Serie | 2 s funkcí VarioPerfect™: je to jen
Vaše volba, zda budete prát velmi rychle nebo velmi úsporně.

'!2E20AC-gjfdch!

• ActiveWater™: dvojstupňová množstevní automatika optimalizuje
spotřebu vody a energie.

• VarioPerfect™: ušetří 40% času nebo 10% energie – volitelná
programová funkce.

• Třída spotřeby energie A+++: nejvíce úsporné praní.
• Program AlergiePlus: speciálně vyvinut pro potřeby alergiků.

'!2E20AC-iad i !
WAB24262BY
Automatická
pračka

Automatická pračka Serie | 2 s funkcí VarioPerfect™: je to jen
Vaše volba, zda budete prát velmi rychle nebo velmi úsporně.

• ActiveWater™: dvojstupňová množstevní automatika optimalizuje
spotřebu vody a energie.

• VarioPerfect™: ušetří 40% času nebo 10% energie – volitelná
programová funkce.

• Třída spotřeby energie A+++: nejvíce úsporné praní.
• Program AlergiePlus: speciálně vyvinut pro potřeby alergiků.

'!2E20AC-iad jf!
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VIB / device
designation

Brief description

WAN24060BY
Automatická
pračka

Automatická pračka s asynchronním motorem EcoSilence
Drive™: tichý chod a dlouhá životnost. Pračka, na kterou se
můžete spolehnout.

Price / EAN code

• EcoSilence Drive™: extrémně efektivní a tichý motor s dlouhou
životností.

• VarioPerfect™: ušetří 65% času nebo 50% energie – volitelná
programová funkce.

• Hlučnost 54dB/74dB: pere a odstřeďuje zvlášť tiše.
• Snadné a pohodlné ovládání LED displeje a otočného voliče.
• ActiveWater™: dvojstupňová množstevní automatika optimalizuje
spotřebu vody a energie.

'!2E20AC-i aiga!
WAN24160BY
Automatická
pračka

Automatická pračka s asynchronním motorem EcoSilence
Drive™: tichý chod a dlouhá životnost. Pračka, na kterou se
můžete spolehnout.

• EcoSilence Drive™: extrémně efektivní a tichý motor s dlouhou
životností.

• VarioPerfect™: ušetří 65% času nebo 50% energie – volitelná
programová funkce.

• Hlučnost 54dB/74dB: pere a odstřeďuje zvlášť tiše.
• Snadné a pohodlné ovládání LED displeje a otočného voliče.
• ActiveWater™: dvojstupňová množstevní automatika optimalizuje
spotřebu vody a energie.

'!2E20AC-ijiged!
WAN28160CS
Automatická
pračka

Automatická pračka s asynchronním motorem EcoSilence
Drive™: tichý chod a dlouhá životnost. Pračka, na kterou se
můžete spolehnout.

• EcoSilence Drive™: extrémně efektivní a tichý motor s dlouhou
životností.

• VarioPerfect™: ušetří 65% času nebo 50% energie – volitelná
programová funkce.

• Hlučnost 54dB/75dB: pere a odstřeďuje zvlášť tiše.
• Snadné a pohodlné ovládání LED displeje a otočného voliče.
• ActiveWater™: dvojstupňová množstevní automatika optimalizuje
spotřebu vody a energie.

'!2E20AC-jaiegf!
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VIB / device
designation
WAK24268BY
Automatická
pračka

Brief description

Price / EAN code

Maxx s VarioPerfect ™: Vy sami můžete rozhodnout, zda pračka
bude super rychlá nebo úsporná.

• VarioPerfect™: ušetří 65% času nebo 50% energie – volitelná
programová funkce.

• Třída spotřeby energie A+++: nejvíce úsporné praní.
• VarioDrum™: šetrné praní díky speciální struktuře bubnu.
• ActiveWater™: dvojstupňová množstevní automatika optimalizuje
spotřebu vody a energie.

• Program AlergiePlus: speciálně vyvinut pro potřeby alergiků.

'!2E20AC-hgagji!
WAT20360BY
Automatická
pračka

Automatická pračka s extrémně tichým motorem EcoSilence
Drive™ s dlouhou životností.

• EcoSilence Drive™: extrémně efektivní a tichý motor s dlouhou
životností.

• Třída spotřeby energie A+++ -30%: o 30% úspornější než třída
spotřeby A+++.

• VarioPerfect™: ušetří 65% času nebo 50% energie – volitelná
programová funkce.

• VarioDrum: mimořádně šetrné a intenzivní praní díky unikátní
struktuře bubnu.

• Program AlergiePlus: speciálně vyvinut pro potřeby alergiků.

'!2E20AC-ibefic!
WAT24360BY
Automatická
pračka

Automatická pračka s extrémně tichým motorem EcoSilence
Drive™ s dlouhou životností.

• EcoSilence Drive™: extrémně efektivní a tichý motor s dlouhou
životností.

• Třída spotřeby energie A+++ -30%: o 30% úspornější než třída
spotřeby A+++.

• VarioPerfect™: ušetří 65% času nebo 50% energie – volitelná
programová funkce.

• VarioDrum: mimořádně šetrné a intenzivní praní díky unikátní
struktuře bubnu.

• Program AlergiePlus: speciálně vyvinut pro potřeby alergiků.

'!2E20AC-ibefhf!
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VIB / device
designation
WAT24440BY
Automatická
pračka

Brief description

Price / EAN code

Automatická pračka s extrémně tichým motorem EcoSilence
Drive™ s dlouhou životností.

• EcoSilence Drive™: extrémně efektivní a tichý motor s dlouhou
životností.

• Třída spotřeby energie A+++ -30%: o 30% úspornější než třída
spotřeby A+++.

• Ukazatel energetické spotřeby při výběru programu.
• Čištění bubnu s funkcí připomenutí: program pro čištění a
údržbu bubnu.

• VarioPerfect™: ušetří 65% času nebo 50% energie – volitelná
programová funkce.

'!2E20AC-ibefgi!
WAT28460BY
Automatická
pračka

Automatická pračka s extrémně tichým motorem EcoSilence
Drive™ s dlouhou životností.

• EcoSilence Drive™: extrémně efektivní a tichý motor s dlouhou
životností.

• Třída spotřeby energie A+++ -30%: o 30% úspornější než třída
spotřeby A+++.

• Ukazatel energetické spotřeby při výběru programu.
• Čištění bubnu s funkcí připomenutí: program pro čištění a
údržbu bubnu.

• VarioPerfect™: ušetří 65% času nebo 50% energie – volitelná
programová funkce.

'!2E20AC-ibef b!
WAW28560EU
Automatická
pračka

Automatická pračka s novým designem a extrémně tichým
motorem EcoSilence Drive™ s dlouhou životností.

• EcoSilence Drive™: extrémně efektivní a tichý motor s dlouhou
životností.

• Třída spotřeby energie A+++ -30%: pere o 30% úsporněji než
třída spotřeby A+++.

• Ukazatel spotřeby ComfortControl: snadné ovládání s uvedením
aktuální spotřeby vody a energie.

• Čištění bubnu s funkcí připomenutí: program pro čištění a
údržbu bubnu.

• Systém AntiStain: odstraní čtyři nejběžnější typy skvrn.

'!2E20AC-icac e!
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WAW32540EU
Automatická
pračka

Brief description

Price / EAN code

Automatická pračka s novým designem a extrémně tichým
motorem EcoSilence Drive™ s dlouhou životností.

• EcoSilence Drive™: extrémně efektivní a tichý motor s dlouhou
životností.

• Třída spotřeby energie A+++ -30%: pere o 30% úsporněji než
třída spotřeby A+++.

• Ukazatel spotřeby ComfortControl: snadné ovládání s uvedením
aktuální spotřeby vody a energie.

• Čištění bubnu s funkcí připomenutí: program pro čištění a
údržbu bubnu.

• Systém AntiStain: odstraní čtyři nejběžnější typy skvrn.

'!2E20AC-icacdb!
WAW32640EU
Automatická
pračka
i-DOS
aqua|stop 9kg
EcoSilence

Automatická pračka s novým designem a inteligentním
dávkovacím systémem: precizní dávkování, které šetří vodu a
prací prostředek.

• i-Dos™: perfektní výsledky praní s minimální spotřebou a
maximálním komfortem.

• EcoSilence Drive™: extrémně efektivní a tichý motor s dlouhou
životností.

• Třída spotřeby energie A+++ -30%: o 30% úspornější než třída
spotřeby A+++.

• Ukazatel spotřeby ComfortControl: snadné ovládání s uvedením
aktuální spotřeby vody a energie.

• Čištění bubnu s funkcí připomenutí: program pro čištění a
údržbu bubnu.

'!2E20AC-icacei!
WAY32891EU
Automatická
pračka

Automatická pračka s novým designem a inteligentním
dávkovacím systémem: precizní dávkování, které šetří vodu a
prací prostředek.

• i-Dos™: perfektní výsledky praní s minimální spotřebou a
maximálním komfortem.

• EcoSilence Drive™: extrémně efektivní a tichý motor s dlouhou
životností.

• Třída spotřeby energie A+++ -30%: o 30% úspornější než třída
spotřeby A+++.

• ukazatel spotřeby ComfortControl Plus: snadné ovládání s
uvedením aktuální spotřeby vody a energie.

• AntiStain: rozpozná a odstraní 16 nejčastějších skvrn.

'!2E20AC-ididb !
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designation
WLG20160BY
Automatická
pračka

Brief description

Price / EAN code

Úzká pračka s funkcí SpeedPerfect: zvolte si možnost super
rychlého praní kdykoliv to potřebujete.

• SpeedPerfect: optimalní výsledky praní ve zkráceném čase až o
55%.

• ActiveWater™: dvojstupňová množstevní automatika optimalizuje
spotřebu vody a energie.

• Rychlý 15’/30’: rychlý prací cyklus, může být zkrácen ze 30 na 15
minut pouhým zmáčknutím jednoho tlačítka.

'!2E20AC-hjg hd!
WLG20260BY
Automatická
pračka

Úzká pračka s funkcí VarioPerfect™: Vy sami se můžete
rozhodnout, zda pračka bude super rychlá nebo super úsporná.

• VarioPerfect™: ušetří 55% času a nebo 20% energie - díky
volitelné funkci.

• ActiveWater™: dvojstupňová množstevní automatika optimalizuje
spotřebu vody a energie.

• Rychlý 15’/30’: rychlý prací cyklus, může být zkrácen ze 30 na 15
minut pouhým zmáčknutím jednoho tlačítka.

• Program AlergiePlus: speciálně vyvinut pro potřeby alergiků.

'!2E20AC-iacbfc!
WLG24160BY
Automatická
pračka

Úzká pračka s funkcí SpeedPerfect: zvolte si možnost super
rychlého praní kdykoliv to potřebujete.

• SpeedPerfect: optimalní výsledky praní ve zkráceném čase až o
55%.

• ActiveWater™: dvojstupňová množstevní automatika optimalizuje
spotřebu vody a energie.

• Rychlý 15’/30’: rychlý prací cyklus, může být zkrácen ze 30 na 15
minut pouhým zmáčknutím jednoho tlačítka.

'!2E20AC-iacbgj!
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Automatická
pračka

Brief description

Price / EAN code

Úzká pračka s funkcí VarioPerfect™: Vy sami se můžete
rozhodnout, zda pračka bude super rychlá nebo super úsporná.

• VarioPerfect™: ušetří 55% času a nebo 20% energie - díky
volitelné funkci.

• ActiveWater™: dvojstupňová množstevní automatika optimalizuje
spotřebu vody a energie.

• Rychlý 15’/30’: rychlý prací cyklus, může být zkrácen ze 30 na 15
minut pouhým zmáčknutím jednoho tlačítka.

• Ukazatel napětí VoltCheck: ochrana a informace v případě
výpadku elektrického proudu nebo jeho výkyvech.

• Program AlergiePlus: speciálně vyvinut pro potřeby alergiků.

'!2E20AC-iacbhg!
WLK20261BY
Automatická
pračka

Pračka Serie | 6 s VarioPerfect™: volba mezi super rychlým a
nebo super úsporným praním.

• VarioPerfect™: zkrátí dobu praní o 60% nebo sníží spotřebu
energie o 40% - volitelná programová funkce.

• ActiveWater™: dvojstupňová množstevní automatika optimalizuje
spotřebu vody a energie.

• AntiVibration™ Design: mimořádně stabilní a neuvěřitelně tichá
díky speciálnímu antivibračnímu designu.

• 6 kg VarioSoft™ buben: šetrné a intenzivní praní díky unikátní
struktuře bubnu a jeho pohybům.

'!2E20AC-iajb d!
WLK24261BY
Automatická
pračka

Pračka Serie | 6 s VarioPerfect™: volba mezi super rychlým a
nebo super úsporným praním.

• VarioPerfect™: zkrátí dobu praní o 60% nebo sníží spotřebu
energie o 40% - volitelná programová funkce.

• ActiveWater™: dvojstupňová množstevní automatika optimalizuje
spotřebu vody a energie.

• AntiVibration™ Design: mimořádně stabilní a neuvěřitelně tichá
díky speciálnímu antivibračnímu designu.

• 6 kg VarioSoft™ buben: šetrné a intenzivní praní díky unikátní
struktuře bubnu a jeho pohybům.

• Program AlergiePlus: speciálně vyvinut pro potřeby alergiků.

'!2E20AC-iafedg!
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WVG30441EU
Kombinace pračka / sušička s nejlepší energetickou účinností:
Kombinace pračka / pere a suší obzvlášť úsporně.
sušička
• EcoSilence Drive™: extrémně efektivní a tichý motor s dlouhou
životností.

• Záruka kvality AllergyPlus/ECARF: vyrobeno především pro
alergiky s citlivou pokožkou.

• HygieneCare: prací program s funkcí předčištění prádla pomocí
horkého vzduchu pro hygienickou péči o prádlo.

• VarioPerfect™ nabízí volbu mezi zkrácením času o 65% nebo
snížením spotřeby energie o 50%.

'!2E20AC-igcjba!
WVH30542EU
Kombinace pračka / sušička s technologií AirCondensation a
Kombinace pračka / funkcí Refresher: šetří spotřebu vody i během sušení a osvěžuje
sušička
Vaše prádlo.

• AirCondensation technologie: pro extrémně úsporné sušení díky
kondenzaci vzduchem.

• Program Refresher: pro vyhlazení záhybů a obnovu svěžesti
prádla.

• EcoSilence Drive™: extrémně efektivní a tichý motor s dlouhou
životností.

• VarioPerfect™: ušetří 65% času nebo 50% energie – volitelná
programová funkce.

• Systém AntiStain: detekuje a odstraní 6 nejběžnějších typů skvrn.

'!2E20AC-h djhb!
WMZ2420
Krycí panel pro
podstavbu

'!2E20AC-dcajeg!
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Brief description
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WMZ20490
Podesta s výsuvem
Univerzální podesta
zvláštní
příslušenství pro
automatické pračky

'!2E20AC-hbehef!
WTH83000BY
Sušička s účinným sušením: třída spotřeby energie A+.
Kondenzační
• Třída spotřeby energie A+. Nízká spotřeba energie.
sušička s tepelným
• Systém šetrného sušení SensitiveDrying: hebké prádlo díky
čerpadlem
unikátní struktuře bubnu.

• Pečeť kvality ECARF: kvalitní péče o prádlo s ohledem na citlivou
pokožku a speciﬁcké potřeby alergiků.

• EasyClean ﬁltr: snadné čištění ﬁltru kondenzátoru.

'!2E20AC-if cd !
WTH85201BY
Sušička se zvlášť účinným sušením: třída spotřeby energie A++.
Kondenzační
• Třída spotřeby energie A++. Vyjímečně nízká spotřeba energie.
sušička s tepelným
• Systém šetrného sušení SensitiveDrying: hebké prádlo díky
čerpadlem
unikátní struktuře bubnu.

• Hlučnost 65 dB: příjemně tiché sušení.
• Pečeť kvality ECARF: kvalitní péče o prádlo s ohledem na citlivou
pokožku a speciﬁcké potřeby alergiků.

• EasyClean ﬁltr: snadné čištění ﬁltru kondenzátoru.

'!2E20AC-ihijg !
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WTH85207CS
Sušička se zvlášť účinným sušením: třída spotřeby energie A++.
Kondenzační
• Třída spotřeby energie A++. Vyjímečně nízká spotřeba energie.
sušička s tepelným
• Systém šetrného sušení SensitiveDrying: hebké prádlo díky
čerpadlem
unikátní struktuře bubnu.

• Hlučnost 65 dB: příjemně tiché sušení.
• Pečeť kvality ECARF: kvalitní péče o prádlo s ohledem na citlivou
pokožku a speciﬁcké potřeby alergiků.

• EasyClean ﬁltr: snadné čištění ﬁltru kondenzátoru.

'!2E20AC-jcdaig!
WTH85200BY
Sušička se zvlášť účinným sušením: třída spotřeby energie A++.
Kondenzační
• Třída spotřeby energie A++. Vyjímečně nízká spotřeba energie.
sušička s tepelným
• Systém šetrného sušení SensitiveDrying: hebké prádlo díky
čerpadlem
unikátní struktuře bubnu.

• Hlučnost 65 dB: příjemně tiché sušení.
• Pečeť kvality ECARF: kvalitní péče o prádlo s ohledem na citlivou
pokožku a speciﬁcké potřeby alergiků.

• EasyClean ﬁltr: snadné čištění ﬁltru kondenzátoru.

'!2E20AC-if cfh!
WTM85250BY
A++ sušička s tepelným čerpadlem a se samočisticím
Kondenzační
kondenzátorem. Garantovaný skvělý výkon společně se stále
sušička s tepelným nízkou spotřebou energie.
čerpadlem
• SelfCleaning Condenser™: automatické čištění kondenzátoru
zajišťuje vysokou účinnost sušení společně se stále nízkou
spotřebou energie.

• Třída spotřeby energie A++: extrémně úsporné sušení.
• Systém šetrného sušení SensitiveDrying: unikátní struktura
bubnu chrání prádlo a omezuje záhyby.

• Hladina hluku: příjemně nízká, jen 65 dB.
• Jednoduše ovladatelný LED displej s dotykovým ovládáním a
mnoha přídavnými funkcemi jako je odložený start či zbývající
čas.

'!2E20AC-jebcge!
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WTW85560BY
Sušička se samočistícím kondenzátorem SelfCleaning
Kondenzační
Condenser™: jediná sušička A++, která automaticky čistí
sušička s tepelným kondenzátor za Vás.
čerpadlem
• SelfCleaning Condenser™: již žádné manuální čištění
kondenzátoru, navíc ve třídě spotřeby A++ po celou dobu
životnosti spotřebiče.

• Hlučnost 65 dB: obzvláště tiché sušení.
• Pečeť kvality ECARF: kvalitní péče o prádlo s ohledem na citlivou
pokožku a speciﬁcké potřeby alergiků.

• Systém šetrného sušení SensitiveDrying: hebké prádlo díky
unikátní struktuře bubnu.

• ComfortControl: snadné ovládání díky intuitivnímu uživatelskému
rozhraní.

'!2E20AC-ibegcj!
WTW85561BY
Sušička se samočistícím kondenzátorem SelfCleaning
Kondenzační
Condenser™: jediná sušička A++, která automaticky čistí
sušička s tepelným kondenzátor za Vás.
čerpadlem
• SelfCleaning Condenser™: již žádné manuální čištění
kondenzátoru, navíc ve třídě spotřeby A++ po celou dobu
životnosti spotřebiče.

• Hlučnost 65 dB: obzvláště tiché sušení.
• Pečeť kvality ECARF: kvalitní péče o prádlo s ohledem na citlivou
pokožku a speciﬁcké potřeby alergiků.

• Systém šetrného sušení SensitiveDrying: hebké prádlo díky
unikátní struktuře bubnu.

• ComfortControl: snadné ovládání díky intuitivnímu uživatelskému
rozhraní.

'!2E20AC-iagadh!
WMZ20500
Podesta s výsuvem
Univerzální podesta
Příslušenství k
sušičce na prádlo

'!2E20AC-hdb gc!
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WMZ20600
Koš na vlnu
pro sušičky s
volitelným časovým
programem.
Jemné sušení
vlny, sportovní
obuvi a plyšových
hraček v kombinaci
s volitelným
teplým časovým
programem.
Příslušenství k
sušičce na prádlo

'!2E20AC-ibgibe!
WTZ10290
Unterbauzubehoer
T20
Příslušenství ke
kombinaci pračka/
sušičk

'!2E20AC-didfcb!
WTZ1110
Sada pro odvod
kondenzátu

'!2E20AC-babeie!
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WTZ11400
Spojovací sada s
výsuvem
Příslušenství k
sušičce na prádlo

'!2E20AC-g ibcd!
WTZ20410
Spojovací sada
Příslušenství k
sušičce na prádlo

'!2E20AC-hgbhih!
HGD745220, bílá
Elektrický volně stojící sporák až s 8 druhy ohřevu a plynová
Kombinovaný solo varná deska: vařte jako profesionálové.
sporák plyn/elektro
• Displej: elektronický ukazatel teploty a denního času.

• 3D horký vzduch Plus: perfektní výsledky pečení až na 3 úrovních
zároveň díky optimálnímu rozložení tepla.

• Energetická třída A: nejlepší výsledky pečení s nízkou spotřebou
energie.

• Výklopná dvířka: pro pohodlné otevírání a zavírání pečicí trouby.
• Rychloohřev: nahřeje troubu při konstantní spotřebě energie až o
30% rychleji.

'!2E20AC-ifchbd!
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HCA722220, bílá
Elektrický solo
sporák

Elektrický volně stojící sporák až s 8 druhy ohřevu a
sklokeramická varná deska: tak bude vaření a následné čištění
obzvlášť jednoduché.

Price / EAN code

• 3D horký vzduch Plus: perfektní výsledky pečení až na 3 úrovních
zároveň díky optimálnímu rozložení tepla.

• Energetická třída A: nejlepší výsledky pečení s nízkou spotřebou
energie.

• Výklopná dvířka: pro pohodlné otevírání a zavírání pečicí trouby.
• Rychloohřev: nahřeje troubu při konstantní spotřebě energie až o
30% rychleji.

'!2E20AC-ifceif!
HCA744320, bílá
Elektrický solo
sporák

Elektrický volně stojící sporák až s 8 druhy ohřevu a
sklokeramická varná deska: tak bude vaření a následné čištění
obzvlášť jednoduché.

• Displej: elektronický ukazatel teploty a denního času.
• 3D horký vzduch Plus: perfektní výsledky pečení až na 3 úrovních
zároveň díky optimálnímu rozložení tepla.

• Energetická třída A: nejlepší výsledky pečení s nízkou spotřebou
energie.

• Výklopná dvířka SoftClose: dvířka trouby se dovřou velmi jemně a
tiše.

• Rychloohřev: nahřeje troubu při konstantní spotřebě energie až o
30% rychleji.

'!2E20AC-ifchca!
HCA744350, nerez
Elektrický solo
sporák

Elektrický volně stojící sporák až s 8 druhy ohřevu a
sklokeramická varná deska: tak bude vaření a následné čištění
obzvlášť jednoduché.

• Displej: elektronický ukazatel teploty a denního času.
• 3D horký vzduch Plus: perfektní výsledky pečení až na 3 úrovních
zároveň díky optimálnímu rozložení tepla.

• Energetická třída A: nejlepší výsledky pečení s nízkou spotřebou
energie.

• Výklopná dvířka SoftClose: dvířka trouby se dovřou velmi jemně a
tiše.

• Rychloohřev: nahřeje troubu při konstantní spotřebě energie až o
30% rychleji.

'!2E20AC-iegfdi!
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HMT75M451 nerez Volně stojící mikrovlnná trouba pro ﬂexibilní umístění: v
Mikrovlnná trouba ní můžete vaše pokrmy extra rychle rozmrazit, ohřát nebo
perfektně připravit.

• Dvířka otvíraná do strany: komfortní otevírání díky levému závěsu
dvířek.

'!2E20AC-ejajeg!
SMS68TW03E
SuperSilence
myčka nádobí, 60
cm
volně stojící - bílá

Užijte si obzvlášť klidnou domácnost: s naší extrémně tichou
SuperSilence myčkou s tichým programem.

• ExtraDry: zvláště účinné sušení pro špatně schnoucí nádobí.
• Tichý program a SuperSilence myčka: pozoruhodně tichá při
44dB, ještě tišší s aktivním tichým programem.

• Sklo 40 °C: ochranný program pro šetrné mytí a sušení skla.
• Systém košů VarioFlex Pro a příborová zásuvka Vario Pro:
optimální možnosti nastavení prostoru ve všech úrovních,
červeně označené uchopovací prvky.

• LED displej: jednoduchý výběr programu se zobrazením informací
o zbývajícím čase a stavu myčky.

'!2E20AC-j egae!
SMS68MW02E
SuperSilence
myčka nádobí, 60
cm
volně stojící - bílá

Užijte si obzvlášť klidnou domácnost: s naší extrémně tichou
SuperSilence myčkou s tichým programem.

• ExtraDry: zvláště účinné sušení pro špatně schnoucí nádobí.
• Tichý program a SuperSilence myčka: pozoruhodně tichá při
42dB, ještě tišší s aktivním tichým programem.

• Sklo 40 °C: ochranný program pro šetrné mytí a sušení skla.
• Koše VarioFlex a příborová zásuvka Vario: rozšířené možnosti
nastavení s více místem na všech úrovních.

• LED displej: jednoduchý výběr programu se zobrazením informací
o zbývajícím čase a stavu myčky.

'!2E20AC-jfdfea!
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SMS46II08E
Vytvoří pro vás zvláště klidné prostředí. Naše výjimečně tichá
SuperSilence
myčka SuperSilence.
myčka nádobí, 60
• ExtraDry: zvláště účinné sušení pro špatně schnoucí nádobí.
cm
volně stojící - nerez • SuperSilence: pozoruhodně tichá při 46 dB.
• Sklo 40 °C: ochranný program pro šetrné mytí a sušení skla.

• Systém košů VarioFlex: rozšířené možnosti nastavení košů pro
více místa pro vaše nádobí.

• 7 zónový displej: zobrazuje zbývající čas a běžné informace, jako
například chybějící prostředky.

'!2E20AC-j ichf!
SMS46MW01E
Jemná, a to dokonce i k vašim uším. Naše myčka nádobí Silence
Silence Plus myčka Plus.
nádobí, 60 cm
• ExtraDry: zvláště účinné sušení pro špatně schnoucí nádobí.
volně stojící - bílá
• Silence Plus: příjemně tichý provoz, pouze 46dB.

• Sklo 40 °C: ochranný program pro šetrné mytí a sušení skla.
• Koše VarioFlex a příborová zásuvka Vario: rozšířené možnosti
nastavení s více místem na všech úrovních.

• 7 zónový displej: zobrazuje zbývající čas a běžné informace, jako
například chybějící prostředky.

'!2E20AC-jgchjf!
SMS46IW08E
Jemná, a to dokonce i k vašim uším. Naše myčka nádobí Silence
Silence Plus myčka Plus.
nádobí, 60 cm
• ExtraDry: zvláště účinné sušení pro špatně schnoucí nádobí.
volně stojící - bílá
• Silence Plus: příjemně tichý provoz, pouze 46dB.

• Sklo 40 °C: ochranný program pro šetrné mytí a sušení skla.
• Systém košů VarioFlex: rozšířené možnosti nastavení košů pro
více místa pro vaše nádobí.

• 7 zónový displej: zobrazuje zbývající čas a běžné informace, jako
například chybějící prostředky.

'!2E20AC-jidab !
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SMS46GI05E
Užijte si obzvlášť klidnou domácnost: s naší extrémně tichou
SuperSilence
SuperSilence myčkou s tichým programem.
myčka nádobí, 60
• ExtraDry: zvláště účinné sušení pro špatně schnoucí nádobí.
cm
volně stojící - nerez • Tichý program a SuperSilence myčka: pozoruhodně tichá při
44dB, ještě tišší s aktivním tichým programem.

• Sklo 40 °C: ochranný program pro šetrné mytí a sušení skla.
• Systém košů VarioFlex: rozšířené možnosti nastavení košů pro
více místa pro vaše nádobí.

• 7 zónový displej: zobrazuje zbývající čas a běžné informace, jako
například chybějící prostředky.

'!2E20AC-jgfc c!
SMS24AW01E
Silence myčka
nádobí, 60 cm
volně stojící - bílá

Decentně tichá na pozadí. Naše myčka Silence.

• Sklo 40 °C: ochranný program pro šetrné mytí a sušení skla.
• Výškově nastavitelný horní koš: nabízí extra místo, zvláště pro
vysoké nádobí.

• 7 zónový displej: zobrazuje zbývající čas a běžné informace, jako
například chybějící prostředky.

• AquaStop: 100% ochrana před škodami způsobenými vodou,
garantuje po celou dobu životnosti spotřebiče.

• Ochrana skla: jemné zacházení se sklenicemi a choulostivým
nádobím.

'!2E20AC-jgdbdg!
SPS40E92EU
Myčka ActiveWater 45 cm s výškově nastavitelným horním
ActiveWater myčka košem: vytvoří místo pro velké a objemné nádobí.
nádobí, 45 cm
• Výškově nastavitelný horní koš: vytvoří místo tam, kde ho právě
volně stojící - bílá
potřebujete.

• AquaStop: 100% doživotní záruka na škody způsobené vodou
• Technologie šetrného mytí skla: extra šetrné mytí vhodné pro
choulostivé sklo

• EcoSilence Drive motor: výkonný, odolný, tichý a efektivní
• 10 let záruka na neprorezivění vnitřní vany myčky

'!2E20AC-ifjad !
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SPS50E58EU
Myčka ActiveWater 45 cm s výškově nastavitelným horním
ActiveWater myčka košem: vytvoří místo pro velké a objemné nádobí.
nádobí, 45 cm
• Výškově nastavitelný horní koš: vytvoří místo tam, kde ho právě
volně stojící - nerez
potřebujete.

• VarioSpeed: optimálně čisté a suché nádobí za polovinu času
• AquaStop: 100% doživotní záruka na škody způsobené vodou
• Technologie šetrného mytí skla: extra šetrné mytí vhodné pro
choulostivé sklo

• EcoSilence Drive motor: výkonný, odolný, tichý a efektivní

'!2E20AC-ifhjaj!
SPS53M88EU
Myčka ActiveWater 45 cm v A++: obzvláště šetrná k životnímu
ActiveWater myčka prostředí a vaší peněžence, díky vysoké úspoře energií.
nádobí, 45 cm
• A++: velmi ekonomické mytí, díky vysoké energetické úspoře.
volně stojící - nerez
• systém košů VarioFlex: vysoká ﬂexibilita využití prostoru v horním
i dolním koši

• Funkce VarioSpeed Plus: až třikrát rychlejší mytí nádobí s
optimálním výsledkem mytí a sušení.

• AquaStop: 100% doživotní záruka na škody způsobené vodou
• Technologie šetrného mytí skla: extra šetrné mytí vhodné pro
choulostivé sklo

'!2E20AC-igcb i!
SPS53M92EU
Myčka ActiveWater 45 cm se systémem košů VarioFlex: více
ActiveWater myčka ﬂexibility v horním a dolním koši.
nádobí, 45 cm
• systém košů VarioFlex: vysoká ﬂexibilita využití prostoru v horním
volně stojící - bílá
i dolním koši

• VarioSpeed: optimálně čisté a suché nádobí za polovinu času
• AquaStop: 100% doživotní záruka na škody způsobené vodou
• Technologie šetrného mytí skla: extra šetrné mytí vhodné pro
choulostivé sklo

• Dětská pojistka: zabrání nechtěnému otevření dvířek během mytí.

'!2E20AC-ifjacg!
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SPS69T88EU
Naše myčky ActiveWater 45cm se Zeolith sušením a A+++: Pro
ActiveWater myčka dokonalé výsledky sušení, a to i plastového nádobí.
nádobí, 45 cm
• Zeolith® sušení: perfektní výsledky sušení, a to včetně plastového
volně stojící - nerez
nádobí.

• Systém košů VarioFlex Pro & příborová zásuvka VarioPro:
viditelně větší ﬂexibilita a využití prostoru.

• Program Super 60 °C: perfektní výsledek mytí a sušení i při mytí
silně znečištěného nádobí.

• funkce HygienaPlus: zvýšená teplota při oplachu zaručuje nejlepší
hygienické mytí

• mimořádně tichý provoz: pouhých 44 dB.

'!2E20AC-ja bhj!
SPS69T82EU
Naše myčky ActiveWater 45cm se Zeolith sušením a A+++: Pro
ActiveWater myčka dokonalé výsledky sušení, a to i plastového nádobí.
nádobí, 45 cm
• Systém košů VarioFlex Pro & příborová zásuvka VarioPro:
volně stojící - bílá
viditelně větší ﬂexibilita a využití prostoru.

• Zeolith® sušení: perfektní výsledky sušení, a to včetně plastového
nádobí.

• Program Super 60 °C: perfektní výsledek mytí a sušení i při mytí
silně znečištěného nádobí.

• funkce HygienaPlus: zvýšená teplota při oplachu zaručuje nejlepší
hygienické mytí

• mimořádně tichý provoz: pouhých 44 dB.

'!2E20AC-ja bgc!
SKS51E22EU
ActiveSmart
bílá

Myčka ActiveWater Smart v A+: šetrná k životnímu prostředí a k
vaší peněžence.

• A+: ekonomické mytí díky vysoké úspoře energií.
• 8 litrů: velmi nízká spotřeba vody - pouze 8 litrů vody s
optimálním výsledkem umytí.

• SilencePlus: opravdu tichý provoz s pouhými 48 dB.
• Několikanásobná ochrana proti škodám způsobených vodou: pro
optimální ochranu proti přetečení

• Technologie šetrného mytí skla: extra šetrné mytí vhodné pro
choulostivé sklo

'!2E20AC-igbcad!
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HEZ339020
EcoClean set (2x
boční stěna)

'!2E20AC-djfdge!

