
Letáková ponuka platí vo vybraných kuchynských štúdiách  
od 1. 10. 2017 do 31. 3. 2018.

ZÍSKAJTE DARČEK 
 PODĽA SVOJICH PREDSTÁV

Pripravte. Uvarte. Prekvapte.



ZABUDOVATEĽNÉ RÚRY

MIKROVLNNÉ RÚRY
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Rúra vďaka senzoru vlhkosti  
zaistí vhodnú dávku pary.  
Výsledkom je dokonalá chuť  
a perfektná konzistencia  
každého pokrmu.

Pri vákuovom varení s použitím 
funkcie SousVide sa jedlá  
pripravujú pri nižších teplotách,  
takže sú chutnejšie a zdravšie.  
K dokonalosti prispeje aj parný 
systém FullTaste, ktorý zabezpečuje 
presnú a vhodnú dávku pary.

Inšpiráciou pri varení môže byť 
VarioGuide, ktorý ponúka množstvo 
receptov. Sám nastaví správny režim 
ohrevu, teplotu aj čas prípravy.

EOB9956XAX

Vnútorný objem (l): 73 
Displej:  farebný TFT 4,2” displej ExSight®  
Ovládanie:  dotykové VarioGuide 
Vybavenie:  teplotná sonda, 2 plechy 
na pečenie, teleskopické výsuvy

1 575 EUR

1 339 EUR

Okrem klasického ohrevu  
a kombinácie ohrevu s parou 
ponúka rúra aj 100 % parné varenie.

Teplotná sonda rúry je priamo 
prepojená s ovládacím panelom  
a upozorní vás, že je pokrm 
dokonale upečený.

So systémom UltraFan Plus, 
ktorý sa vyznačuje extra veľkým 
ventilátorom a špeciálnym vedením 
vzduchu, sa jedlá upečú dokonale 
rovnomerne.

EOB8857AAX
Vnútorný objem (l): 74 
Displej:  displej LCD 
Ovládanie:  dotykové 
s funkciou VarioGuide 
Vybavenie:  teplotná sonda, 2 plechy 
na pečenie, teleskopické výsuvy

1 269 EUR

1 079 EUR

KURZY VARENIA ZDARMA

KURZY VARENIA ZDARMA

Kombinácia teplovzdušného 
pečenia a varenia v pare umožňuje 
pripravovať chutné a zdravé jedlá, 
ktoré sú vo vnútri šťavnaté a na 
povrchu nádherne chrumkavé. 

Teplotná sonda rúry je priamo 
prepojená s ovládacím panelom  
a upozorní vás, že je pokrm 
dokonale upečený.

Sklo dvierok je na dotyk chladné. 

EOB6631CAX
Vnútorný objem (l): 74 
Displej:  displej LED 
Ovládanie:  zasúvateľné otočné ovládače 
Vybavenie:  teplotná sonda, 1 plech  
na pečenie, teleskopické výsuvy

705 EUR

599 EUR

KURZY VARENIA ZDARMA
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Energetická  
trieda

Teplotná  
sonda

Ventilátor +  
kruhové ohrevné teleso

Katalýza Parné  
čistenie

Rozmer

Chladné sklo 
dvierok

Funkcia  
PlusSteam™

Mikrovlny Rozmrazovanie

Gril

Gril

Antikoro s úpravou proti 
odtlačkom prstov

Parná funkcia  
rúry

Ventilátor + kruhové 
ohrevné teleso + para

SousVide

Pyrolýza

Tlmené  
dovieranie dvierok

38
CM

Vařte, pečte, grilujte 
v parní troubě

Kupte si multifunkční parní 
troubu a získejte voucher 
v hodnotě 2500 Kč na 
speciální kurz vaření.

Více na www.electrolux.cz/pecemevpare

Zamilovali jste se do  

této trouby a váháte,  

jestli je to ta pravá? 

Prověřte si  

ji v rámci  

našeho kurzu 
vaření!

Varte,  pečte,  grilujte 
v parnej  rúre

Kúpte si multifunkčnú parnú rúru  
a získate zdarma poukaz v hodnote 
69 eur na špeciálny kurz varenia.

Viac na www.electrolux.sk/peciemevpare

Zamilovali ste sa do 

tejto rúry a váhate, 

či je to tá pravá? 

Preverte si 
ju v rámci 

nášho kurzu 
varenia!
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Táto mikrovlnná rúra umožňuje 
pripravovať jedlá takmer 
akýmkoľvek spôsobom,  
pretože ponúka funkcie  
na rozmrazovanie, ohrievanie, 
grilovanie a varenie. 

Okrem toho môžete využiť  
aj automatické programy,  
ktoré samy nastavia  
správnu úroveň výkonu.

Digitálny displej poskytuje jasné 
a okamžité informácie o priebehu 
prípravy jedla.

EMT25207OX
Vnútorný objem (l): 25
Ovládanie: displej LED, 
dotykové ovládanie 
Mikrovlnný výkon: 900 W, 8 úrovní 
Výkon grilu: 1000 W

328 EUR

279 EUR

Jednoduché otočné ovládače  
tejto mikrovlnnej rúry zjednodušujú 
prácu a prehľadný displej LED 
poskytuje aktuálne informácie  
o stave zvoleného programu.

Rúra ponúka 5 stupňov ohrevu. 

Jej automatické programy 
prispôsobia čas ohrevu 
podľa hmotnosti pokrmu.

EMS20107OX
Vnútorný objem (l): 20
Ovládanie:  displej LED,  
otočné ovládače
Mikrovlnný výkon: 800 W, 5 úrovní

222 EUR

189 EUR

38
CM

37
CM
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PlusSteam™PlusSteam™

PlusSteam™

Rúra má kapacitu XXL a je 
vybavená veľkými plechmi. 

Vďaka skvelej izolácii zostávajú 
dvierka chladné. Nikdy nie sú 
teplejšie o viac ako 20 °C oproti 
teplote v miestnosti, a preto sú 
bezpečné na dotyk. 

Vzhľadom na svoju obstarávaciu 
cenu ponúka táto rúra širokú škálu 
funkcií, ktoré uľahčujú každodenné 
varenie, pečenie i grilovanie.

EOB3400BAX

Vnútorný objem (l): 74 
Displej:  displej LED 
Ovládanie:  otočné ovládače 
Vybavenie: 1 plech na pečenie

328 EUR

279 EUR

Vďaka funkcii prídavnej pary 
PlusSteam sa na pokrme vytvorí 
chutná zlatistá kôrka, zatiaľ čo stred 
zostane mäkký a vláčny.

Ohrevný systém UltraFan Plus 
obsahuje extra veľký ventilátor  
a využíva špeciálne vedenie 
vzduchu, ktoré zaistí, že sa jedlá 
upečú rovnomerne v hociktorej 
polohe v rúre. 

Dvierka s technológiou SoftClosing 
sa vyznačujú tlmeným a ľahkým 
zatváraním.

EOB3454AAX
Vnútorný objem (l): 74 
Displej:  displej LED 
Ovládanie:  zasúvateľné otočné ovládače 
Vybavenie: 1 plech na pečenie, 
teleskopické výsuvy

446 EUR

379 EUR

Funkcia PlusSteam v tejto rúre 
umožňuje pečenie s pridanou 
parou, ktorá zaistí výraznejšiu  
farbu, chrumkavejšiu kôrku  
a mäkkú a chutnú konzistenciu 
domáceho pečiva. 

Teplotná sonda rúry je priamo 
prepojená s ovládacím panelom  
a upozorní vás, že je pokrm 
dokonale upečený.

Vnútro rúry je vybavené 
katalytickým povrchom,  
ktorý absorbuje a oxiduje  
mastnotu a uľahčuje čistenie.

EOA5555AAX
Vnútorný objem (l): 74 
Displej:  displej LED 
Ovládanie:  zasúvateľné otočné ovládače 
Vybavenie:  teplotná sonda, 1 plech 
na pečenie, halogénové osvetlenie, 
teleskopické výsuvy

528 EUR

449 EUR

Funkcia PlusSteam v tejto rúre 
umožňuje pečenie s pridanou 
parou, ktorá zaistí výraznejšiu  
farbu, chrumkavejšiu kôrku  
a mäkkú a chutnú konzistenciu 
domáceho pečiva.

Pyrolytický systém Pyroluxe® Plus 
zabezpečuje najvyššiu možnú 
úroveň čistoty tejto rúry. Všetky 
zvyšky jedál premení na popol, 
ktorý stačí jednoducho utrieť. 
Žiadne chemické čistenie. 

Dvierka s technológiou  
SoftClosing sa vyznačujú  
tlmeným a ľahkým zatváraním.

EOC5654AAX
Vnútorný objem (l): 74 
Displej:  displej LED 
Ovládanie:  zasúvateľné otočné ovládače 
Vybavenie: 1 plech na pečenie, 
teleskopické výsuvy, teplotná sonda

658 EUR

559 EUR

A



Rustikálny rad Rococo

Tento varný panel vám vďaka
vysokému výkonu varných zón
umožní naplno uplatniť svoj
kuchársky talent. 

Funkciu STOP+GO využijete, ak vás 
pri varení niečo vyruší. Jediným 
dotykom znížite teplotu na všetkých 
zónach. Rovnako potom vrátite 
teplotu na pôvodné nastavenie.

S funkciou Booster budete variť 
rýchlejšie. Nastavte sa na extra 
výkon a okamžité dosiahnutie 
najvyššej teploty.

EHH6340IOB

Rozmery Š x H (mm): 560x490
Ovládanie: dotykové  
TouchControl, vpravo vpredu
Varné zóny – výkon / výkon max. /
rozmer: ĽP 2 300/3 700 W/210 mm
            ĽZ 1 800/2 800 W/180 mm
            PP 1 400/2 500 W/145 mm
            PZ 1 800/2 800 W/180 mm

439 EUR

369 EUR

Vnútro rúry je vybavené
katalytickým povrchom,
ktorý absorbuje a oxiduje
mastnotu a uľahčuje čistenie.

Dvierka s technológiou SoftClosing
sa vyznačujú tlmeným a ľahkým
zatváraním.

Táto rúra ponúka úžasnú flexibilitu, 
takže môžete uvariť ešte viac jedla 
naraz. Má kapacitu XXL, najväčší 
plech široko ďaleko a až 9 polôh 
na rošty.

EOA5220AOV

Vnútorný objem (l): 72
Analógový časovač
Ovládanie: otočné ovládače
Vybavenie: 2 plechy na pečenie,
teleskopické výsuvy

568 EUR

479 EUR

Kombinácia teplovzdušného 
pečenia a varenia v pare umožňuje 
pripravovať chutné a zdravé jedlá, 
vo vnútri lahodne jemné a zvonka 
nádherne chrumkavé.

Dvierka s technológiou  
SoftClosing sa vyznačujú tlmeným  
a ľahkým zatváraním.

Táto rúra ponúka skvelú úroveň 
flexibility, vďaka ktorej môžete 
pripravovať viac jedla naraz.  
Má kapacitu XXL a najväčší  
plech v okolí.

EOB6220AOR

Vnútorný objem (l): 72
Analógový časovač
Ovládanie: otočné ovládače
Vybavenie: 2 plechy na pečenie,
teleskopické výsuvy

745 EUR

629 EUR

EFC60441OR

330 EUR

279 EUR

Vnútro rúry je vybavené
katalytickým povrchom,
ktorý absorbuje a oxiduje
mastnotu a uľahčuje čistenie.

Dvierka s technológiou  
SoftClosing sa vyznačujú  
tlmeným a ľahkým zatváraním.

Táto rúra ponúka úžasnú flexibilitu, 
takže môžete uvariť ešte viac jedla 
naraz. Má kapacitu XXL, najväčší 
plech široko ďaleko a až 9 polôh 
na rošty.

EOA5220AOR

Vnútorný objem (l): 72
Analógový časovač
Ovládanie: otočné ovládače
Vybavenie: 2 plechy na pečenie,
teleskopické výsuvy

568 EUR

479 EUR

EFC60441OV

377 EUR

319 EUR

STOP
+ GO

60
CM

Komínový odsávač pár  
v trianglovom tvare s klasickou 
šírkou 60 cm bude skvele ladiť  
s vašimi ďalšími spotrebičmi  
z radu Rococo.

Halogénová žiarovka svojím jasným 
svetlom zabezpečuje dobrý prehľad 
o tom, ako prebieha varenie.

Možnosť využitia odsávača 
v recirkulačnom režime  
bez komínového odťahu.

Komínový odsávač pár  
v trianglovom tvare s klasickou 
šírkou 60 cm bude skvele ladiť  
s vašimi ďalšími spotrebičmi  
z radu Rococo.

Halogénová žiarovka svojím jasným 
svetlom zabezpečuje dobrý prehľad 
o tom, ako prebieha varenie.

Možnosť využitia odsávača 
v recirkulačnom režime  
bez komínového odťahu.

Typ odsávača: komínový
Výkon: max./ min.: 368/208 m3/ h 
Hlučnosť: 62 dB(A)

Typ odsávača: komínový
Výkon: max./ min.: 368/208 m3/ h 
Hlučnosť: 62 dB(A)

60
CM

60
CM

A
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Electrolux odporúča

Varný panel umožňuje spojiť  
dve varné zóny do jednej väčšej. 

Funkcia Hob2Hood na začiatku 
varenia automaticky zapne  
a rozsvieti odsávač pár.

S ovládaním DirectAccess je 
nastavovanie výkonového  
stupňa úplne intuitívne.

EHL7640FOK
Rozmery Š x H (mm): 710 x 520
Ovládanie:  dotykové posuvné
DirectAccess, vľavo a vpravo
Varné zóny – výkon / výkon max. / 
rozmer: ĽP 2 300/3 200 W/210 mm
            ĽZ 2 300/3 200 W/210 mm
             PP 2 300/3 200 W/210 mm
             PZ 2 300/3 200 W/210 mm

611 EUR

519 EUR
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Štyri samostatné segmenty v ľavej 
polovici varného panela sa môžu 
vďaka funkcii FlexiBridge spájať  
do rôzne veľkých celkov a vytvoriť tak 
väčšiu či menšiu varnú plochu podľa 
toho, čo práve potrebujete. Spojením 
všetkých štyroch segmentov vznikne 
jedna z najväčších varných plôch  
na veľké hrnce.

Funkcia PowerSlide umožňuje 
presúvať varné nádoby medzi 
prednastavenými teplotnými 
oblasťami – od intenzívneho varenia 
po jemné prihrievanie a naopak.

Funkcia Hob2Hood na začiatku 
varenia automaticky zapne  
a rozsvieti odsávač pár.

EHX8575FHK
Rozmery Š x H (mm): 780 x 520
Ovládanie:  dotykové posuvné
DirectAccess, vpravo vpredu 
Varné zóny – výkon / výkon max. / 
rozmer: ĽP 2 300/3 200 W/220 mm
             ĽZ 2 300/3 200 W/220 mm
             SP 2 300/3 200 W/210 mm
             PP 1 400/2 500 W/145 mm
             PZ 1 800/2 800 W/180 mm

787 EUR

669 EUR

PROCOOK

STOP
+ GO

80
CM

Štyri samostatné segmenty v ľavej 
polovici varného panela sa môžu 
vďaka funkcii FlexiBridge spájať  
do rôzne veľkých celkov a vytvoriť tak 
väčšiu či menšiu varnú plochu podľa 
toho, čo práve potrebujete. Spojením 
všetkých štyroch segmentov vznikne 
jedna z najväčších varných plôch  
na veľké hrnce.

Funkcia PowerSlide umožňuje 
presúvať varné nádoby medzi 
prednastavenými teplotnými 
oblasťami – od intenzívneho varenia 
po jemné prihrievanie a naopak.

Funkcia Hob2Hood na začiatku 
varenia automaticky zapne  
a rozsvieti odsávač pár.

EHX6455FHK
Rozmery Š x H (mm): 590 x 520
Ovládanie:  dotykové posuvné
DirectAccess, vpravo vpredu
Varné zóny – výkon / výkon max. / 
rozmer: ĽP 2 300/3 200 W/210 mm
            ĽZ 2 300/3 200 W/210 mm
            PP 1 400/2 500 W/145 mm
            PZ 1 800/2 800 W/180 mm

705 EUR

599 EUR

PROCOOK

60
CM

Tento varný panel vám vďaka 
vysokému výkonu varných zón 
umožní naplno uplatniť svoj 
kuchársky talent. S indukčnou 
technológiou okamžite a presne 
nastavíte požadovaný  
ohrevný výkon.

Praktickú funkciu STOP+GO 
využijete, ak vás pri varení niečo 
vyruší. Jediným dotykom znížite 
teplotu. Potom rovnako jedným 
dotykom vrátite teplotu  
na pôvodné nastavenie. 

Funkcia Hob2Hood na začiatku 
varenia automaticky zapne  
a rozsvieti odsávač pár.

EHH4654HFK
Rozmery Š x H (mm): 590 x 520
Ovládanie:  dotykové posuvné 
DirectAccess, vpravo vpredu
Varné zóny – výkon / výkon max. / 
rozmer: ĽP 2 300/3 700 W/210 mm
             ĽZ 1 800/2 800 W/180 mm
             PP 1 400/2 500 W/145 mm
            PZ 1 800/2 800 W/180 mm

434 EUR

369 EUR

STOP
+ GO

60
CM

S funkciou Bridge môžete spojiť  
dve individuálne varné zóny  
a používať ich ako jednu extra veľkú 
varnú zónu s jednotným nastavením 
teploty a časového spínača.

Funkcia Hob2Hood na začiatku 
varenia automaticky zapne  
a rozsvieti odsávač pár.

S ovládaním DirectAccess je 
nastavovanie výkonového  
stupňa úplne intuitívne.

EHI6540FHK
Rozmery Š x H (mm): 590 x 520
Ovládanie:  dotykové posuvné
DirectAccess, vpravo vpredu
Varné zóny – výkon / výkon max. / 
rozmer: ĽP 2 300/3 700 W/210 mm
             ĽZ 2 300/3 200 W/210 mm
             PP 1 400/2 500 W/145 mm
            PZ 1 800/2 800 W/180 mm

516 EUR

439 EUR

STOP
+ GO

60
CM

STOP
+ GO

70
CM

Veľká zóna so 4 segmentmi, ktoré sa dajú kombinovať podľa vášho želania. 
Môžete použiť a zapojiť do varenia všetky vaše panvice a hrnce.

Po nastavení funkcie ProCook sa ľavá časť varného panelu prepne  
na 3 prednastavené úrovne teploty:  vysokú, strednú a nízku. Varné nádoby tak 

môžete jednoducho presúvať medzi zónami s nastavenou teplotou.

FlexiBridge™



Moderný komínový odsávač  
pár s klasickou šírkou 60 cm  
bude skvele ladiť s vašimi  
ďalšími spotrebičmi.
 
Technológia Breeze zabezpečuje 
veľmi tiché odsávanie po skončení 
varenia a dokonale eliminuje pachy 
vo vašej kuchyni. 

Zabudované a energeticky  
úsporné svietidlá LED svojím 
jasným svetlom zabezpečujú  
dobrý prehľad na varnom paneli. 

EFF60560OX

Typ odsávača:  komínový
Výkon:  intenzívny režim: 603 m3/ h
max./ min.: 352/256 m3/ h 
Hlučnosť:  max./ min.: 57/46 dB(A)
intenzívny režim: 69 dB(A)

352 EUR

299 EUR

Tento odsávač pár so šírkou 90 cm 
účinne odsaje výpary z celého 
varného povrchu, aj keď máte  
širší varný panel alebo sporák.

Technológia Breeze zabezpečuje 
veľmi tiché odsávanie po skončení 
varenia a dokonale eliminuje pachy 
vo vašej kuchyni.
 
Odsávač pár je vybavený aj 
funkciou Hob2Hood, vďaka ktorej 
komunikuje s varným panelom.  
Sám si podľa neho automaticky 
nastaví výkon.

EFF90560OX

Typ odsávača:  komínový
Výkon:  intenzívny režim: 603 m3/ h
max./ min.: 352/256 m3/ h 
Hlučnosť:  max./ min.: 57/46 dB(A)
intenzívny režim: 69 dB(A)

399 EUR

339 EUR

90
CM

60
CM
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Tento plynový varný panel  
v sklenenom prevedení kombinuje 
presnosť a účinnosť varenia 
na plyne s lesklou eleganciou 
sklokeramiky, ktorá sa ľahko čistí.

Horáky troch veľkostí umožňujú 
flexibilné používanie hrncov  
a panvíc rôznych veľkostí.

EGT6242NVK

Rozmery Š x H (mm): 590 x 520
Ovládanie:  otočné ovládače,  
v strede vpredu
Varné zóny – výkon / výkon max. / 
rozmer: ĽP malý horák 1 000 W/54 mm
            ĽZ veľký horák 2 900 W/100 mm
             PP stredný horák 1 900 W/70 mm
             PZ stredný horák 1 900 W/70 mm

258 EUR

219 EUR
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Varný panel Rapid Power  
zohrieva o 25 % rýchlejšie  
než štandardné sklokeramické 
varné panely, čím sa približuje 
vlastnostiam indukčných panelov. 

Vďaka intuitívnemu posuvnému 
ovládaniu je možné dotykom  
alebo posunutím prsta zvoliť 
správnu teplotu. 

Funkcia Hob2Hood na začiatku 
varenia automaticky zapne 
a rozsvieti odsávač pár.

EHF65451FK
Rozmery Š x H (mm): 590 x 520
Ovládanie:  dotykové posuvné 
DirectAccess, vpravo vpredu
Varné zóny – výkon / výkon max. / 
rozmer: ĽP 3 000 W/210 mm
             ĽZ 1 600 W/145 mm
             PP 1 600 W/145 mm
            PZ dvojkruhová oválna 
            1 800/2 800 W/170 x 265 mm

352 EUR

299 EUR
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STOP
+ GO

60
CM

Tento výsuvný odsávač pár  
využije obmedzený priestor  
v každej kuchyni na maximum.

Vďaka posuvnému ovládaniu  
sa veľmi ľahko nastavuje  
podľa potreby.

EFP60424OX
Typ odsávača: výsuvný
Výkon:  max./ min.: 240/145 m3/ h 
Hlučnosť:  max./ min.: 57/46 dB(A)

93 EUR

75 EUR

60
CM

STOP
+ GO

PROCOOK

60
CM

60
CM

VARNÉ PANELY

ODSÁVAČE PÁR 

Rozmer Vnútorná  
recirkulácia vzduchu

Dotykové  
ovládanie

Funkcia 
Hob2Hood

Funkcia 
Breeze

Osvetlenie 
LED

Indukčný varný 
panel

Šírka

Integrované  
elektrické  

zapaľovanie

Indukcia 
Infinite

Funkcia
Hob2Hood

Časovač

DirectAccess

Funkcia  
Stop+Go

Funkcia  
FlexiBridge

Funkcia  
Bridge

Funkcia 
ProCook

Ukazovateľ 
zvyškového  

tepla



Electrolux odporúča

UMÝVANIE

Systém ComfortLift umožňuje 
jednoduchší prístup k riadu. 
Pomocou jedinečného mechanizmu 
zdvihnete dolný kôš k sebe 
a výrazne si uľahčíte vkladanie 
a vyberanie riadu. 

Dômyselne umiestnené osvetlenie
elegantným spôsobom osvetľuje 
vnútorný priestor.

Výsuvy ComfortRails zabezpečujú 
úplne hladké vysúvanie a zasúvanie 
koša bez nadskakovania  
a rachotenia tanierov. Lepšia  
a tichšia starostlivosť o váš riad. 

ESL7845RA
Šírka umývačky (cm): 60
Počet programov/ teplôt: 7/5
Spotreba vody (l): 11
Rozmery: V x Š x H (mm):  
818 x 596 x 550
Hlučnosť (dB(A)): 39

1.234 EUR

1.049 EUR

INVERTER 70°

45°

Systém ComfortLift umožňuje 
jednoduchší prístup k riadu. 
Pomocou jedinečného mechanizmu 
zdvihnete dolný kôš k sebe 
a výrazne si uľahčíte vkladanie 
a vyberanie riadu. 

Päťúrovňové sprchovanie a satelitné
sprchovacie rameno zabezpečia,
že s umývačkou RealLife bude riad
vždy dokonale umytý.

O svojej činnosti umývačka 
informuje prostredníctvom funkcie 
Beam on Floor – červeným 
svetelným bodom na podlahe.  
A keď je hotová, zmení farbu
lúča na zelenú.

ESL7540RO
Šírka umývačky (cm): 60
Počet programov/ teplôt: 7/5
Spotreba vody (l): 11
Rozmery: V x Š x H (mm):  
818 x 596 x 550
Hlučnosť (dB(A)): 44

1.105 EUR

939 EUR

INVERTER 70°

45°

U
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INVERTER45°

70°ALL IN 1

Prvá umývačka ComfortLift® na svete

LIFT 
THE RACK
The rack rises 
smoothly to a more 
comfortable height

RELEASE 
THE RACK
Lift and hold the 
trigger to gently 
release the rack

LOWER
THE RACK
Push down the 
rack smoothly

 
 

 

 
 

 
 
 
 

LIFT 
THE RACK
The rack rises 
smoothly to a more 
comfortable height

RELEASE 
THE RACK
Lift and hold the 
trigger to gently 
release the rack

LOWER
THE RACK
Push down the 
rack smoothly

L

1 32

World’s first ComfortLift®

L

1
ZDVIHNITE KÔŠ
Dolný kôš sa hladko zdvihne 
do komfortnejšej polohy.

LIFT 
THE RACK
The rack rises 
smoothly to a more 
comfortable height

RELEASE 
THE RACK
Lift and hold the 
trigger to gently 
release the rack

LOWER
THE RACK
Push down the 
rack smoothly

 
 

 

 
 

 
 
 
 

LIFT 
THE RACK
The rack rises 
smoothly to a more 
comfortable height

RELEASE 
THE RACK
Lift and hold the 
trigger to gently 
release the rack

LOWER
THE RACK
Push down the 
rack smoothly

L

1 32

World’s first ComfortLift®

L

2
UVOĽNITE KÔŠ
Nadvihnite a pridržte páčku, 
aby sa kôš jemne uvoľnil.

LIFT 
THE RACK
The rack rises 
smoothly to a more 
comfortable height

RELEASE 
THE RACK
Lift and hold the 
trigger to gently 
release the rack

LOWER
THE RACK
Push down the 
rack smoothly

 
 

 

 
 

 
 
 
 

LIFT 
THE RACK
The rack rises 
smoothly to a more 
comfortable height

RELEASE 
THE RACK
Lift and hold the 
trigger to gently 
release the rack

LOWER
THE RACK
Push down the 
rack smoothly

L

1 32

World’s first ComfortLift®

L

3
SPUSTITE KÔŠ
Kôš stlačte
zľahka nadol.

Umývačka ComfortLift je prvá svojho druhu na trhu.  
Ponúka najpríjemnejší prístup k riadu v umývačke. Unikátny zdvíhací  

mechanizmus zdvihne dolný kôš na riad bližšie k vám,  
čím vám zjednoduší vkladanie a vyberanie riadu.

ComfortLift®

Energetická  
trieda

Sprchovacie 
rameno FlexiSpray

Sklo  
45 °C

AutoFlex  
45–70 °C

Počet  
jedálenských súprav

Svetelný ukazovateľ  
na podlahe

TimeBeam 

Zásuvka  
na príbor

Flexibilný  
kôš

SoftGrip Motor  
invertor

Posunutý  
štart

Vnútorné 
osvetlenie

ComfortLift AirDry

MultiTab Intenzívny  
70 °C

Rýchly  
Plus 60 °C



Electrolux odporúča

U
m

ýv
a

čk
y,

 6
0 

cm
U

m
ýv

a
čk

y,
 4

5 
cm

Táto umývačka vám vďaka 
energetickej triede A+++  
prináša tú najnižšiu spotrebu.

Umývačka RealLife® s kapacitou XXL 
(a o 10 l väčším objemom) zabezpečí 
vynikajúcu účinnosť umývania riadu  
a žiarivé výsledky bez ohľadu na to, 
čo do nej vložíte.

Vďaka zásuvke na príbor je priestor 
umývačky optimálne využitý. 
Umývačka navyše pojme  
až 15 súprav riadu. Stropné 
sprchovacie rameno dokonale  
umyje váš príbor.

ESI8730RAX
Šírka umývačky (cm): 60
Počet programov/ teplôt: 6/5
Spotreba vody (l): 11
Rozmery V x Š x H (mm):  
818 x 596 x 575 
Hlučnosť (dB(A)): 42

881 EUR

749 EUR

INVERTER

45°

70°

Technológia AirDry využíva na 
dokončenie sušenia prirodzené 
prúdenie vzduchu. V poslednej fáze 
programu otvorí dvierka na 10 cm 
a nechá ich pootvorené,  
kým si na ne nenájdete čas.

Päťúrovňové sprchovanie a satelitné
sprchovacie rameno zabezpečia,
že s umývačkou RealLife bude  
riad vždy dokonale umytý.

Príchytky SoftGrip pridržiavajú
poháre na víno pevne a zároveň
veľmi šetrne, čím ich chránia pred
poškodením.

ESL7345RO

Šírka umývačky (cm): 60 
Počet programov/ teplôt: 6/5 
Spotreba vody (l): 10,5 
Rozmery V x Š x H (mm):  
818 x 596 x 550 
Hlučnosť (dB(A)): 46

611 EUR

519 EUR

45°

ALL IN 1 70°INVERTER

Technológia AirDry využíva na 
dokončenie sušenia prirodzené 
prúdenie vzduchu. V poslednej fáze 
programu otvorí dvierka na 10 cm 
a nechá ich pootvorené,  
kým si na ne nenájdete čas.

O svojej činnosti umývačka informuje
prostredníctvom funkcie Beam on 
Floor – červeným svetelným bodom 
na podlahe. A keď je hotová,  
zmení farbu lúča na zelenú.

Vysoko účinný senzor programu 
AutoSense upravuje spotrebu energie, 
vody a času a zabezpečuje prvotriedne 
a súčasne efektívne umývanie riadu. 

ESL5335LO

Šírka umývačky (cm): 60 
Počet programov/ teplôt: 6/4
Spotreba vody (l): 9,9
Rozmery V x Š x H (mm): 
818 x 596 x 555 
Hlučnosť (dB(A)): 45

469 EUR

399 EUR

45°

INVERTER 70°

Technológia AirDry využíva na 
dokončenie sušenia prirodzené 
prúdenie vzduchu. V poslednej fáze 
programu otvorí dvierka na 10 cm 
a nechá ich pootvorené,  
kým si na ne nenájdete čas.

Päťúrovňové sprchovanie a satelitné
sprchovacie rameno zabezpečia,
že s umývačkou RealLife bude  
riad vždy dokonale umytý.

Dômyselne umiestnené osvetlenie
elegantným spôsobom osvetľuje 
vnútorný priestor.

ESL4582RA
Šírka umývačky (cm): 45
Počet programov/ teplôt: 6/4
Spotreba vody (l): 9,9
Rozmery V x Š x H (mm):  
818 x 446 x 550 
Hlučnosť (dB(A)): 45

564 EUR

479 EUR

70° 70°

9 9

Päťúrovňové sprchovanie a satelitné
sprchovacie rameno zabezpečia,
že s umývačkou RealLife bude riad 
vždy dokonale umytý.

Vďaka zásuvke na príbor je priestor 
umývačky optimálne využitý. 
Umývačka navyše pojme  
až 15 súprav riadu. Stropné 
sprchovacie rameno dokonale  
umyje váš príbor.

Technológia AirDry využíva na 
dokončenie sušenia prirodzené 
prúdenie vzduchu. V poslednej fáze 
programu otvorí dvierka na 10 cm 
a nechá ich pootvorené,  
kým si na ne nenájdete čas.

ESL8356RO
Šírka umývačky (cm): 60
Počet programov/ teplôt: 7/5
Spotreba vody (l): 11
Rozmery V x Š x H (mm):  
818 x 596 x 550 
Hlučnosť (dB(A)): 42

693 EUR

589 EUR

INVERTER 70°ALL IN 1

45°

Technológia AirDry využíva na 
dokončenie sušenia prirodzené 
prúdenie vzduchu. V poslednej fáze 
programu otvorí dvierka na 10 cm 
a nechá ich pootvorené,  
kým si na ne nenájdete čas.

O svojej činnosti umývačka 
informuje prostredníctvom funkcie 
Beam on Floor – červeným 
svetelným bodom na podlahe.  
A keď je hotová,  
zmení farbu lúča na zelenú.

ESL4510LO
Šírka umývačky (cm): 45
Počet programov/ teplôt: 5/4
Spotreba vody (l): 9,5
Rozmery V x Š x H (mm):  
818 x 446 x 550
Hlučnosť (dB(A)): 47

446 EUR

379 EUR

INVERTER INVERTER

NOVIN
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NOVIN
KA

NOVIN
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E6HK2106

E6HCC106

E6KK4106

SÚPRAVA ČISTIACICH 
PROSTRIEDKOV  
PRE VARNÉ PANELY

ČISTIČ NA VARNÉ PANELY, 
250 ML

SÚPRAVA ČISTIACICH 
PROSTRIEDKOV  
PRE KUCH. SPOTREBIČE

17,90 EUR

6,60 EUR

18,30 EUR

Pr
ís

lu
še

ns
tv

oPKKS8
RIAD DO PARNEJ RÚRY
SÚPRAVA 8 KS

128,10 EUR

E6SCC106

6,40 EUR

ČISTIČ NA ANTIKOROVÉ 
POVRCHY, 250 ML

AirDry. Sušenie inšpirované 
prirodzeným procesom

AirDry

Nová technológia AirDry využíva na dokončenie sušenia prirodzený tok vzduchu. V poslednej fáze programu 
otvorí dvierka na 10 cm a nechá ich otvorené dovtedy, kým nebudete môcť riad vybrať. Je to prirodzený spôsob, 
ako zabezpečiť maximálne sušenie a zároveň účinne znížiť náklady na energiu. 

Ďalšie príslušenstvo na https://Shop.electrolux.sk/
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ENN2853COW

Objem chladničky (l): 200
Objem mrazničky (l): 63
Rozmery V x Š x H (mm):  
1 772 x 540 x 549

Beznámrazová technológia  
TwinTech® s funkciou FreeStore® 
zaručuje v chladničke optimálnu 
vlhkosť. Vďaka nezávislej cirkulácii 
vzduchu v chladničke a mrazničke  
si potraviny zachovajú čerstvú chuť  
a vzhľad oveľa dlhšie. 

Chladnička obsahuje zónu FreshZone® 
– priestor s teplotou o 15 % nižšou,  
než je teplota vo zvyšku chladničky. 
Tak zostanú čerstvé ryby a mäso  
dlhší čas prirodzene svieže.

Vďaka vyspelému dotykovému 
ovládaniu môžete túto chladničku 
s mrazničkou ovládať jednoducho 
jemným dotykom prsta. Displej LCD 
navyše okamžite zobrazuje  
informácie o aktuálnom nastavení.

740 EUR

629 EUR

39

LCD

FROST
FREE

ENN2841AOW

Objem chladničky (l): 200
Objem mrazničky (l): 63
Rozmery V x Š x H (mm):  
1772 x 540 x 549

NoFrost je špeciálny beznámrazový 
systém, ktorý úplne eliminuje vznik 
námrazy v chladiacej aj mraziacej 
časti. Vďaka tomu sa chladnička 
nemusí odmrazovať a beznámrazová 
prevádzka sa tiež pozitívne  
odzrkadlí na spotrebe.

Spotrebič je vďaka svojej nízkej 
hlučnosti (len 39 dB pri systéme 
NoFrost) vhodný aj do kuchýň 
spojených s obývačkou.

Táto chladnička kombinovaná  
s mrazničkou ponúka skvelý 
výkon a priestor v rámci svojej 
energetickej triedy a ceny.

658 EUR

559 EUR

39

NO FROST

35

LOW
FROSTENN2874CFW

Objem chladničky (l): 200
Objem mrazničky (l): 70
Rozmery V x Š x H (mm):  
1772 x 540 x 549

 Vďaka systému nastaviteľných  
políc FlexiShelf si môže každý 
prispôsobiť priestor chladničky 
podľa svojich potrieb.

Chladnička s mrazničkou sa ovláda 
vyspelým dotykovým displejom LCD, 
ktorý okamžite zobrazuje informácie 
o aktuálnom nastavení.

Vďaka unikátnemu systému 
CustomFlex® úplne prispôsobiteľných 
priehradiek na vnútornej strane 
dvierok si môžete potraviny 
zorganizovať rozličným spôsobom a 
vytvoriť si tak optimálne skladovacie 
podmienky.

LCD

787 EUR

669 EUR

Vďaka unikátnemu systému úplne prispôsobiteľných priehradiek  
na vnútornej strane dvierok si môžete potraviny zorganizovať rozličným spôsobom  

a vytvoriť si tak optimálne skladovacie podmienky.

CustomFlex®

Vďaka flexibilnej sklopnej poličke môžete v chladničke  
okamžite vytvoriť priestor pre nadmerné alebo iné  

atypické nádoby či fľaše.

FlexiShelf

36

Režim  
Dovolenka

Funkcia
FlexiShelf

Hlučnosť

LCD

LOW
FROST

FROST
FREE

Energetická  
trieda

Technológia 
LowFrost

Systém 
TwinTech

Displej
LCD

Funkcia 
QuickChill

Technológia 
FrostFree

Výška  
178 cm

 Alarm  
s výstražným 
ukazovateľom

Funkcia  
Rýchle zmrazenie

Alarm so 
svetelnou 

signalizáciou

CustomFlex® Osvetlenie LED

CHLADENIE



ENN2812COW
Objem chladničky (l): 202
Objem mrazničky (l): 75
Rozmery V x Š x H (mm):  
1 772 x 540 x 549

Tento spotrebič s energetickou 
triedou A++ kombinuje skvelý výkon 
a veľmi nízku spotrebu energie.

Inteligentný systém FreeStore® 
zabezpečí, že potraviny zostanú 
čerstvé a svieže v ktorejkoľvek  
časti chladničky. 

Chladnička obsahuje zónu 
FreshZone® – priestor s teplotou  
o 15 % nižšou, než je teplota  
vo zvyšku chladničky.  
Tak zostanú čerstvé ryby a mäso 
dlhší čas prirodzene svieže.

658 EUR

559 EUR

36

LOW
FROST ENN2800AJW

Objem chladničky (l): 202
Objem mrazničky (l): 75
Rozmery V x Š x H (mm):  
1 772 x 540 x 547

Táto chladnička kombinovaná  
s mrazničkou ponúka skvelý  
výkon a priestor v rámci svojej 
energetickej triedy a ceny.

Sklenené police chladničky boli 
navrhnuté tak, aby ste mohli 
využívať celú šírku aj hĺbku 
vnútorného priestoru.

Spotrebič je vďaka svojej nízkej 
hlučnosti vhodný aj do kuchýň 
spojených s obývačkou.

481 EUR

409 EUR

36

LOW
FROST

EN3855MFX

Objem chladničky (l): 258
Objem mrazničky (l): 91
Rozmery V x Š x H (mm): 
2005 x 595 x 647

Vďaka unikátnemu systému 
CustomFlex® úplne prispôsobiteľných 
priehradiek na vnútornej strane 
dvierok si môžete potraviny 
zorganizovať rozličným spôsobom a 
vytvoriť si tak optimálne skladovacie 
podmienky.

Beznámrazová technológia
TwinTech® s funkciou FreeStore®
zaručuje v chladničke optimálnu
vlhkosť. Vďaka nezávislej cirkulácii
vzduchu v chladničke a mrazničke
si potraviny zachovajú čerstvú chuť
a vzhľad oveľa dlhšie.

693 EUR

589 EUR

43

LCD

NO FROST
EN3790MFX

Objem chladničky (l): 258
Objem mrazničky (l): 91
Rozmery V x Š x H (mm): 
2005 x 595 x 647 

Vďaka unikátnemu systému 
CustomFlex® úplne prispôsobiteľných 
priehradiek na vnútornej strane 
dvierok si môžete potraviny 
zorganizovať rozličným spôsobom a 
vytvoriť si tak optimálne skladovacie 
podmienky.

Beznámrazová technológia
TwinTech® s funkciou FreeStore®
zaručuje v chladničke optimálnu
vlhkosť. Vďaka nezávislej cirkulácii
vzduchu v chladničke a mrazničke
si potraviny zachovajú čerstvú chuť
a vzhľad oveľa dlhšie.

811 EUR

689 EUR

43

LCD

NO FROST
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ERW0673AOA ERW1573AOA

Objem chladničky (l): 56
Kapacita: 18 fliaš typu Bordeaux 
Rozmery V x Š x H (mm):  
820 x 294 x 571

Objem chladničky (l): 138
Kapacita: 46 fliaš typu Bordeaux 
Rozmery V x Š x H (mm):  
820 x 595 x 571

Vďaka UV filtru v presklených
dvierkach nových vínoték Electrolux
bude vaše víno dobre chránené
pred slnečným žiarením.

Chladnička sa ovláda jednoduchým
dotykom prsta na vyspelom
dotykovom ovládaní. Displej
LCD navyše prehľadne zobrazuje
informácie o aktuálnom nastavení.

Vďaka UV filtru v presklených
dvierkach nových vínoték Electrolux
bude vaše víno dobre chránené
pred slnečným žiarením.

Chladnička sa ovláda jednoduchým
dotykom prsta na vyspelom
dotykovom ovládaní. Displej
LCD navyše prehľadne zobrazuje
informácie o aktuálnom nastavení.

693 EUR

589 EUR
916 EUR

779 EUR

LCD LCD82 82

44 42

A A
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www.electrolux.sk 
www.electrolux.sk/peciemevpare  
    electroluxslovensko

Electrolux Slovensko, s. r. o.
o. z. Domáce spotrebiče
Galvaniho 17/B
821 04 Bratislava, Slovensko
Telefón: +421/32/744 12 94

Len vy sami určíte,  
aký darček získate!
Vyberte si darček  
podľa svojich  
potrieb.

Ak si kúpite kombináciu akejkoľvek rúry, indukčného varného panela a umývačky z tohto akčného letáka,  
môžete si vybrať darček podľa svojich potrieb. Doslúžili vám už vaše hrnce? Máme pre vás exkluzívnu súpravu 
značkových hrncov Kolimax. Alebo si radšej vyberiete praktický tyčový vysávač Electrolux Ergorapido?  
Rozhodnutie necháme na vás.

Ak chcete získať darček podľa svojho želania, treba sa zaregistrovať na stránke www.electrolux.sk/akcie.
Po schválení vašej registrácie si budete môcť svoj darček vyzdvihnúť v kuchynskom štúdiu, kde ste výrobky zakúpili.
Viac informácií a podmienky získania darčekov nájdete na adrese www.electrolux.sk/akcie.

SÚPRAVA  
HRNCOV KOLIMAX

VYSÁVAČ  
ELECTROLUX ERGORAPIDO

Textové informácie a hodnoty uvedené v tomto katalógu môžu obsahovať chyby.  
Vzhľadom na technický vývoj počas roka môže dôjsť k drobným zmenám  
v predávaných výrobkoch a ich vlastnostiach. Ceny sú uvedené vrátane 20 % DPH.  
Platnosť akčnej ponuky je od 1. 10. 2017 do 31. 3. 2018 alebo do vypredania zásob.


