
Letáková nabídka platí u vybraných kuchyňských studií  
od 1. 7. do vydání nové nabídky.

ZÍSKEJTE DÁREK 
 PODLE SVÉHO  GUSTA



VESTAVNÉ TROUBY

MIKROVLNNÉ TROUBY
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Trouba díky senzoru vlhkosti zajistí 
vhodnou dávku páry. Výsledkem je 
dokonalá chuť a perfektní struktura 
každého pokrmu.

Při použití funkce SousVide,  
vakuového vaření, se jídla připravují 
při nižších teplotách, díky čemuž jsou 
chutnější a zdravější. K dokonalosti 
přispěje i parní systém FullTaste 
zajišťující přesnou a vhodnou  
dávku páry.

Inspirací při vaření může být 
VarioGuide, který nabízí řadu receptů. 
Sám nastaví správný režim ohřevu, 
teplotu i čas přípravy.

EOB9956XAX

Vnitřní objem (l): 73 
Displej: Barevný TFT 4,2“ displej ExSight®  
Ovládání: Dotykové VarioGuide 
Vybavení: Teplotní sonda, 2 plechy  
na pečení, teleskopické výsuvy

42.341 Kč

35.990 Kč

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

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

S UltraFan Plus, který se vyznačuje 
extra velkým ventilátorem  
a speciálním vedením vzduchu,  
se budou jídla připravovat 
dokonale rovnoměrně.

EOB8857AAX
Vnitřní objem (l): 74 
Displej: LCD displej 
Ovládání: Dotyková nabídka  
s funkcí VarioGuide 
Vybavení: Teplotní sonda, 2 plechy 
na pečení, teleskopické výsuvy

34.106 Kč

28.990 Kč

KURZY VAŘENÍ ZDARMA

KURZY VAŘENÍ ZDARMA

Kombinace horkovzdušného 
vaření a vaření v páře umožňuje 
připravovat chutná a zdravá jídla, 
která jsou uvnitř šťavnatá a na 
povrchu nádherně křupavá. 

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

Chladné sklo dveří na dotek.

EOB6631CAX
Vnitřní objem (l): 74 
Displej: LED displej 
Ovládání: Zasunovací otočné ovladače 
Vybavení: Teplotní sonda, 1 plech  
na pečení, teleskopické výsuvy

18.812 Kč

15.990 Kč

KURZY VAŘENÍ ZDARMA
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Energetická  
třída

Teplotní  
sonda

Ventilátor + 
 kruhové topné těleso

Katalytické 
samočištění

Steam  
Cleaning

Rozměr

Sklo dveří  
chladné na dotyk

Funkce  
PlusSteam™

Mikrovlny Rozmrazování

Gril

Gril

Nerezová ocel s úpravou 
proti otiskům prstů

Funkce trouby:  
pára

Ventilátor + kruhové  
ohřevné těleso + pára

SousVide

Pyrolytické 
samočištění

Tlumené  
dovírání dvířek
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Vařte, pečte, grilujte 
v parní troubě

Kupte si parní troubu 
Electrolux a získejte 
kurz vaření zdarma!

Více na www.electrolux.cz/pecemevpare
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Tato mikrovlnná trouba dává 
možnost připravit jídlo téměř 
jakýmkoli způsobem, nabízí  
funkce rozmrazování, ohřívání, 
grilování a vaření. 

Využít lze i automatické programy, 
které samy kontrolují správnou 
úroveň výkonu. 

Digitální displej poskytuje jasné 
a okamžité informace o průběhu 
přípravy jídla.

EMT25207OX
Vnitřní objem (l): 25
Ovládání: LED displej,  
dotykové ovládání  
Mikrovlnný výkon: 900 W, 8 úrovní 
Výkon grilu: 1000 W

8.812 Kč

7.490 Kč

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

Trouba nabízí 5 stupňů  
výkonu ohřevu. 

Její automatické programy 
přizpůsobí dobu ohřevu podle  
váhy jídla.

EMS20107OX
Vnitřní objem (l): 20
Ovládání: LED displej,  
otočné ovladače
Mikrovlnný výkon: 800 W, 5 úrovní

5.871 Kč

4.990 Kč
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PlusSteam™PlusSteam™

PlusSteam™

Trouba má XXL kapacitu  
doplněnou velkými plechy. 

Díky skvělé izolaci zůstávají  
dvířka chladná. Nikdy nejsou 
teplejší o více než 20 °C  
oproti teplotě místnosti,  
a jsou tak bezpečná na dotyk. 

Trouba nabízí v poměru ke své 
pořizovací ceně širokou paletu 
funkcí, jež usnadňují každodenní 
vaření, pečení i grilování.

EOB3400BAX

Vnitřní objem (l): 74 
Displej: LED displej 
Ovládání: Otočné ovladače 
Vybavení: 1 plech na pečení

8.929 Kč

7.590 Kč

S funkcí dodatečné páry PlusSteam™
se na začátku pečení vytvoří
zlatavá a chutná kůrka, zatímco
střed zůstane měkký a vláčný.

Systém ohřevu UltraFan Plus má 
extra velký ventilátor a využívá 
speciální vedení vzduchu, které 
zajistí, že se jídla připravují 
rovnoměrně, ať už jsou v troubě 
umístěna kdekoli. 

Dvířka s technologií SoftClosing mají 
tlumené a lehké dovírání.

EOB3454AAX
Vnitřní objem (l): 74 
Displej: LED displej 
Ovládání: Zasunovací otočné ovladače 
Vybavení: 1 plech na pečení, 
teleskopické výsuvy

11.753 Kč

9.990 Kč

Funkce PlusSteam™ u této trouby 
využívá přídavek páry, která 
zajistí výraznější barvu, křupavější 
kůrku a měkkou a chutnou texturu 
domácího pečiva. 

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

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

EOA5555TAX
Vnitřní objem (l): 74 
Displej: LED displej 
Ovládání: Zasunovací otočné ovladače 
Vybavení: Teplotní sonda, 1 plech  
na pečení, teleskopické výsuvy

14.106 Kč

11.990 Kč

Funkce PlusSteam™ u této trouby
využívá přídavek páry, která
zajistí výraznější barvu, křupavější
kůrku a měkkou a chutnou texturu
domácího pečiva.

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

Dvířka s technologií SoftClosing 
mají tlumené a lehké dovírání.

EOC5654TAX
Vnitřní objem (l): 74 
Displej: LED displej 
Ovládání: Zasunovací otočné ovladače 
Vybavení: 1 plech na pečení, 
teleskopické výsuvy, teplotní sonda

17.635 Kč

14.990 Kč
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SlimFit indukční desky
Nové SlimFit indukční varné desky 
představují možnost instalace  
do pracovní desky 28 mm přímo  
na kteroukoliv troubu Electrolux,
a to bez nutnosti přední ventilace.  
Nová unikátní technologie  
s sebou nese výrazně vyšší 
výkon i nižší hlučnost.

Windmill
Design Windmill připomínající  
větrné mlýny je jediným svého druhu  
na trhu. Navíc díky technologii Infinite™  
rozpozná varné nádoby. Dokáže  
určit tvar a velikost, takže zajistí,  
že se ohřívá pouze dno varné 
nádoby a okolní povrchy zůstanou 
bezpečně chladné na dotyk.

RoadRunner
Ovládání Roadrunner umožňuje  
okamžité a přesné ovládání tepla.  
Změnu úrovně lze nastavit rychle,  
jednoduše a přesně. Všechny ovládací 
prvky jsou viditelné pouze tehdy,  
když jsou používané. V opačném 
případě neruší.
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Electrolux doporučuje

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

Funkce PowerSlide umožní 
přesouvat pánve mezi předem 
definovanými teplotními oblastmi - 
od varu po perlení a naopak.

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

EIV654
Rozměr Š x H (mm): 590 x 520
Ovládání: Dotykové posuvné 
DirectAccess, vpravo vpředu
Varné zóny – výkon / výkon max. / 
rozměr: LP 2 300/3 200 W/210 mm
            LZ 2 300/3 200 W/210 mm
            PP 1 400/2 500 W/145 mm
            PZ 1 800/2 800 W/180 mm

18.812 Kč

15.990 Kč

PROCOOK

60
CM

EIV8457

27.047 Kč

22.990 Kč

Tato varná deska vám díky  
silnému výkonu varných zón  
umožní využít svůj kuchařský talent 
naplno. S indukční technologií 
okamžitě a přesně nastavíte 
požadovaný tepelný výkon.

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

Hob2Hood navíc na začátku vaření 
automaticky zapne a rozsvítí 
odsavač par.

EIT61443B
Rozměr Š x H (mm): 590 x 520
Ovládání: Dotykové posuvné 
DirectAccess, vpravo vpředu
Varné zóny – výkon / výkon max. / 
rozměr: LP 2 300/3 700 W/210 mm
             LZ 1 800/2 800 W/180 mm
             PP 1 400/2 500 W/145 mm
            PZ 1 800/2 800 W/180 mm

12.929 Kč

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

Hob2Hood navíc na začátku vaření 
automaticky zapne a rozsvítí 
odsavač par.

S ovládáním DirectAccess  
lze zcela intuitivně nastavit  
všechny úrovně vaření.

EIV634
Rozměr Š x H (mm): 590 x 520
Ovládání: Dotykové posuvné 
DirectAccess
Varné zóny – výkon / výkon max. / 
rozměr: LP 2 300/3 700 W/210 mm
             LZ 2 300/3 200 W/210 mm
             PP 1 400/2 500 W/145 mm
            PZ 1 800/2 800 W/180 mm

14.106 Kč

11.990 Kč
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Varná deska umožňuje spojit
dvě varné zóny do jedné větší.

Hob2Hood navíc na začátku vaření
automaticky zapne a rozsvítí
odsavač par.

S ovládáním DirectAccess
lze zcela intuitivně nastavit
všechny úrovně vaření.

EIV744
Rozměr Š x H (mm): 710 x 520
Ovládání: Dotykové posuvné 
DirectAccess, vlevo a vpravo
Varné zóny – výkon / výkon max. / 
rozměr: LP 2 300/3 200 W/210 mm
            LZ 2 300/3 200 W/210 mm
             PP 2 300/3 200 W/210 mm
             PZ 2 300/3 200 W/210 mm

16.459 Kč

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

S funkcí Bridge můžete spojit  
dvě individuální varné zóny
a používat je jako jednu
extra velkou varnou zónu
s jednotným nastavením
teploty a časového spínače.

Ovládání Roadrunner umožňuje 
okamžité a přesné ovládání tepla. 
Změnu úrovně lze nastavit rychle, 
jednoduše a přesně. Všechny 
ovládací prvky jsou viditelné 
pouze tehdy, když jsou používané. 
V opačném případě neruší.
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Nový TFT displej je plně barevný, 
disponuje většími posuvnými 
ovladači a nabízí možnost 
individuálního časovače  
pro každou zónu.
 
S funkcí Bridge můžete spojit  
dvě individuální varné zóny
a používat je jako jednu
extra velkou varnou zónu
s jednotným nastavením
teploty a časového spínače.

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

EIS84486
Rozměr Š x H (mm): 780 x 520
Ovládání: Dotykový TFT displej 
Varné zóny – výkon / výkon max. / 
rozměr: LP: 2 300 / 3 200 W / 210 mm
              LZ: 2 300 / 3 200 W / 210 mm
              S:   1 400 / 2 500 W / 145 mm
              PP: 1 600 / 3 600 W /  
                     160 - 320 mm

25.871 Kč

21.990 Kč

PROCOOK
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Rozměr Š x H (mm): 810 x 520
Ovládání: Dotykové posuvné 
RoadRunner 
Varné zóny – výkon / výkon max. / 
rozměr:  LP 2 300 / 3 200W / 180 / 210 mm
              LZ 2 300 / 3 200W / 180 / 210 mm
              PP 2 300 / 3 200W / 180 / 210 mm
              PZ 2 300 / 3 200W / 180 / 210 mm
              S   2 300 / 3 200W / 180 / 210 mm
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Komínový odsavač páry  
v trianglovém tvaru v klasické  
šířce 60 cm bude skvěle ladit  
s vašimi dalšími spotřebiči.
 
Technologie BreezeTM s velmi 
tichým odsáváním na konci vaření 
dokonale eliminuje pachy  
z vaší kuchyně.

Díky zabudovaným energeticky 
úsporným LED svítidlům s jasným 
světlem máte dokonalý přehled  
o vaření.  

EFF60560OX

Typ odsavače: Komínový
Výkon: Intenzivní režim: 603 m3/ h
Max./Min.: 352/256 m3/ h 
Hlučnost: Max./Min.: 57/46 dB(A)
Intenzivní režim: 69 dB(A)

9.400 Kč

7.990 Kč

Tento odsavač par se šířkou 90 cm 
odsává výpary z celého povrchu 
varné desky, i když máte širší 
varnou desku nebo sporák.

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

EFF90560OX

Typ odsavače: Komínový
Výkon: Intenzivní režim: 603 m3/ h
Max./Min.: 352/256 m3/ h 
Hlučnost: Max./Min.: 57/46 dB(A)
Intenzivní režim: 69 dB(A)

10.576 Kč

8.990 Kč
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Jasné LED osvětlení vás informuje, 
která zóna je zapnutá. Dokonce 
indikuje zbytkové teplo u litinových 
podpěr. Máte tak dokonalý přehled 
při vaření.

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.

Indikátor zbytkového tepla u každé 
varné zóny sleduje funkce OptiHeat
úroveň zbytkového tepla, které  
lze použít, a optimalizuje tak  
spotřebu energie. 

KGG6438K

Rozměr Š x H (mm): 590 x 520
Ovládání: Otočné knoflíky
Varné zóny – výkon / výkon max. / 
rozměr: LP malý hořák 1 000 W/54 mm
            LZ velký hořák 2 900 W/100 mm
             PP střední hořák 1 900 W/70 mm
             PZ střední hořák 1 900 W/70 mm

10.576 Kč

8.990 Kč

Varná deska Rapid Power ohřívá 
o 25 % rychleji než standardní 
keramické varné desky,  
čímž se přibližuje vlastnostem 
indukčních desek. 

Díky intuitivnímu posuvnému 
ovládání lze dotykem nebo 
posunutím prstu zvolit  
správnou teplotu. 

Funkce Hob2Hood navíc  
na začátku vaření automaticky 
zapne a rozsvítí odsavač par.

EHF65451FK
Rozměr Š x H (mm): 590 x 520
Ovládání: Dotykové posuvné 
DirectAccess, vpravo vpředu
Varné zóny – výkon / výkon max. / 
rozměr: LP 3 000 W/210 mm
             LZ 1 600 W/145 mm
             PP 1 600 W/145 mm
            PZ dvouokruhová oválná
            1 800/2 800 W/170 x 265 mm

9.400 Kč

7.990 Kč
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Velká zóna se 4 segmenty, které mohou být kombinovány podle vašeho přání. 
Můžete použít a zapojit do vaření všechny pánve a hrnce.

Navíc nastavením ProCook funkce levá zóna přepne do 3 přednastavených úrovní 
teploty:  vysoká, střední a nízká. Takže můžete jednoduše pánve přesouvat  

mezi zónami s nastavenou teplotou.

FlexiBridge™

Jasná LED osvětlení informuje, které zóny jsou zapnuté  
a dokonce informuje o zbytkovém teple litinových podpěr.  

Přidává tak vyšší stupeň bezpečí a důvery ve vaření na plynové desce.

FlameLight
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Electrolux doporučuje

MYČKY

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

Energeticky úsporné LED světla jsou 
ideální pro místa v kuchyni, kde se 
schází lidi. Jasná, dlouhotrvající 
a neuvěřitelně úsporná, jsou 
základním prvkem moderních 
domovů.

LFP216S
Typ odsavače: Výsuvný
Výkon: Max./Min.: 280/160 m3/ h 
Hlučnost: Max./Min.: 61/49 dB(A)

2.490 Kč

1.990 Kč

60
CM

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

Citlivě umístěné osvětlení elegantním 
způsobem nasvěcuje vnitřní prostor.

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

ESL7845RA
Šířka myčky (cm): 60
Počet programů/Teplot: 7/5
Spotřeba vody (l): 11
Rozměry V x Š x H (mm):  
818 x 596 x 550
Hlučnost dB(A): 39

32.929 Kč

27.990 Kč

INVERTER 70°

45°

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

Pětiúrovňové ostřikování  
a satelitní sprchovací rameno zajistí,  
že s myčkou RealLife® je nádobí  
vždy dokonale umyté.

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

ESL7540RO
Šířka myčky (cm): 60
Počet programů/Teplot: 7/5
Spotřeba vody (l): 11
Rozměry V x Š x H (mm):  
818 x 596 x 550
Hlučnost dB(A): 44

29.400 Kč

24.990 Kč

INVERTER 70°

45°
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Li
ft®

Energetická  
třída

Sprchovací  
rameno FlexiSpray

Sklo  
45 °C

AutoFlex  
45–70 °C

AirDry 

Počet jídelních 
souprav

Beam on Floor TimeBeam® 

Zásuvka  
na příbory

Flexible  
Basket

SoftGrip Invertorový  
motor

Odložený  
start

Vnitřní  
osvětlení

ComfortLift®

MultiTab Intenzivní  
70 °C

Rychlý  
Plus 60 °C

INVERTER45°

70°ALL IN 1

Myčka ComfortLift® je první svého druhu na trhu. Nabízí nejpříjemnější přístup  
k nádobí v myčce. Unikátní nadzvedávací mechanismus vždy nadzvedne  

spodní regál myčky blíž k vám, tudíž vám usnadní  
naskládání a vyskládání nádobí. 

ComfortLift®

PROCOOK

60
CM

60
CM

Indukční  
deska

Šířka

Rozměr

Integrované  
elektrické  
zapalování

Infinite  
Induction

Hob2HoodČasovač

Ovládání 
DirectAccess

Vnitřní cirkulace 
vzduchu

Dotykové 
ovládání

Hob2Hood Funkce 
BreezeTM

LED osvětlení

Funkce  
Pause

Funkce  
FlexiBridgeTM

Funkce  
Bridge

Funkce 
PowerSlide

Ukazatel 
zbytkového  

tepla

DESKY

ODSAVAČE PAR



Electrolux doporučuje
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Tato myčka vám díky energetické 
třídě A+++ zajistí tu nejnižší spotřebu.

Pětiúrovňové ostřikování  
a satelitní sprchovací rameno zajistí,  
že s myčkou RealLife® je nádobí  
vždy dokonale umyté.

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

ESI8550ROX
Šířka myčky (cm): 60
Počet programů/Teplot: 6/5
Spotřeba vody (l): 11
Rozměry V x Š x H (mm):  
818 x 596 x 575 
Hlučnost dB(A): 44

19.988 Kč

16.990 Kč

INVERTER

45°

70°

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

Pětiúrovňové ostřikování  
a satelitní sprchovací rameno zajistí,  
že s myčkou RealLife® je nádobí  
vždy dokonale umyté.

Mimořádnou péči věnuje křehkým 
sklenicím na víno, o které se stará 
SoftGrip. Ten během mycího cyklu  
drží křehké sklenice jemně,  
ale zároveň pevně na místě.

ESL7345RO

Šířka myčky (cm): 60 
Počet programů/Teplot: 6/5 
Spotřeba vody (l): 10,5 
Rozměry V x Š x H (mm):  
818 x 596 x 550 
Hlučnost dB(A): 46

16.459 Kč

13.990 Kč

45°

ALL IN 1 70°INVERTER

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

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

Vysoce účinný snímač programu
AutoSense řídí využití energie,
vody a času a zajistí dokonalé
a zároveň efektivní mytí nádobí.

ESL5335LO

Šířka myčky (cm): 60 
Počet programů/Teplot: 6/4
Spotřeba vody (l): 9,9
Rozměry V x Š x H (mm): 
818 x 596 x 555 
Hlučnost dB(A): 45

12.929 Kč

10.990 Kč

45°

INVERTER 70°

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

Pětiúrovňové ostřikování  
a satelitní sprchovací rameno zajistí,  
že s myčkou RealLife® je nádobí  
vždy dokonale umyté.

Citlivě umístěné osvětlení elegantním
způsobem nasvěcuje vnitřní prostor.

ESL4582RA
Šířka myčky (cm): 45
Počet programů/Teplot: 6/4
Spotřeba vody (l): 9,9
Rozměry V x Š x H (mm):  
818 x 446 x 550 
Hlučnost dB(A): 45

15.282 Kč

12.990 Kč

70° 70°

9 9

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

Pětiúrovňové ostřikování  
a satelitní sprchovací rameno zajistí, 
že s myčkou RealLife® je nádobí  
vždy dokonale umyté.

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

ESL8356RO
Šířka myčky (cm): 60 
Počet programů/Teplot: 6/5
Spotřeba vody (l): 11
Rozměry V x Š x H (mm):  
818 x 596 x 550 
Hlučnost dB(A): 44

18.812 Kč

15.990 Kč

INVERTER 70°ALL IN 1

45°

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

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

ESL4510LO
Šířka myčky (cm): 45
Počet programů/Teplot: 5/4
Spotřeba vody (l): 9,5
Rozměry V x Š x H (mm):  
818 x 446 x 550
Hlučnost dB(A): 47

12.341 Kč

10.490 Kč

INVERTER INVERTER



E6HK2106

E6HCC106

E6KK4106

SADA ČISTICÍCH 
PROSTŘEDKŮ VARNÝCH 
DESEK

ČISTIČ VARNÝCH  
DESEK 250 ML

SADA ČISTICÍCH 
PROSTŘEDKŮ KUCHYŇ. 
SPOTŘEBIČŮ

475 Kč

169 Kč

485 Kč

Př
ís

lu
še

ns
tv

íE2SLT
SOLNÁ DESKA

2.465 Kč

E6SCC106

169 Kč

ČISTIČ NEREZOVÝCH POVRCHŮ 
SPOTŘEBIČŮ 250 ML 

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

První ComfortLift® na světě

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
ZVEDNĚTE KOŠ
Dolní koš se hladce zvedne 
do komfortnější 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
UVOLNĚTE KOŠ
Nadzvedněte a přidržte páčku,  
aby se koš jemně uvolnil.

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
SPUSŤTE KOŠ
Koš lehce stlačte  
směrem dolů.

AirDry  
Sušení inspirované  
přirozeným procesem

Nová technologie AirDry využívá k dokončení sušení 
přirozený tok vzduchu. V poslední fázi programu 
otevře dvířka o 10 cm, dokud nebudete moci nádobí 
vyjmout. Je to přirozený způsob, jak zajistit maximální 
usušení a zároveň účinně snížit výdaje za energii.

Rozměry  
V x Š x H (mm):  
30 x 200 x 300
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Electrolux doporučuje

ENN2853COW

Objem chladničky (l): 192 
Objem mrazničky (l): 61
Rozměry V x Š x H (mm):  
1 772 x 540 x 549

Beznámrazová technologie  
TwinTech® s funkcí FreeStore®  
zaručuje v chladničce optimální 
vlhkost. Potraviny si díky nezávislé 
cirkulaci vzduchu v chladničce  
a mrazničce zachovají mnohem  
déle čerstvou chuť a vzhled. 

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

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

19.988 Kč

16.990 Kč

39

LCD

FROST
FREE

Electrolux doporučuje

ENN3074EFW 
Objem chladničky (l): 207
Objem mrazničky (l): 60
Rozměry V x Š x H (mm):  
1 884 x 540 x 549

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

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

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

25.765 Kč

21.900 Kč
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Electrolux doporučuje

35

LOW
FROSTENN2874CFW

Objem chladničky (l): 192
Objem mrazničky (l): 72
Rozměry V x Š x H (mm):  
1 772 x 540 x 549

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

Chladnička s mrazničkou se 
ovládá pokročilým dotykovým LCD 
displejem, který okamžitě zobrazí 
informace o aktuálním nastavení.

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

LCD

21.165 Kč

17.990 Kč

Díky unikátnímu systému zcela přizpůsobitelných přihrádek  
na vnitřní straně dvířek si můžete zorganizovat potraviny rozličnými způsoby 

a vytvořit si tak optimální skladovací podmínky. 

CustomFlex®

Díky flexibilní sklopné poličce můžete v chladničce  
okamžitě vytvořit prostor pro nadměrné či jinak  

atypické nádoby či láhve.

FlexiShelf

36

Funkce 
Dovolená

FlexiShelf Hlučnost

LCD

LOW
FROST

FROST
FREE

Energetická  
třída

Funkce 
LowFrost

Funkce 
TwinTech

LCD  
displej

QuickChill

Funkce 
FrostFree

Výška  
178 cm

 Alarm  
s výstražným 
ukazatelem

Funkce  
Rychlé zmrazení

Alarm  
se světelnou 
signalizací

CustomFlex® LED osvětlení

CHLAZENÍ

39

LCD

190NO FROST

NOVIN
KA



ENN2800AJW

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

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

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

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

12.929 Kč

10.990 Kč

36

LOW
FROSTENN2841AOW

Objem chladničky (l): 192
Objem mrazničky (l): 61
Rozměry V x Š x H (mm):  
1772 x 540 x 549

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

Spotřebič je díky své nízké hlučnosti 
(pouze 39 dB při systému No Frost) 
vhodný i do kuchyní spojených 
s obývacím pokojem.

Tato chladnička kombinovaná 
s mrazničkou nabízí v rámci své 
energetické třídy a ceny skvělý  
výkon a prostor.17.635 Kč

14.990 Kč

39

NO FROST

LCD

43

NO FROST
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EN6086JOX ERW1573AOA

Objem chladničky (l): 417
Objem mrazničky (l): 119
Rozměry V x Š x H (mm): 
1 776 x 912 x 765

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

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

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

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

Díky UV filtru v prosklených dveřích 
nových Electrolux vinoték je vaše 
víno ochráněno před slunečním 
zářením. 

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

31.753 Kč

26.990 Kč
24.694 Kč

20.990 Kč

LCD82

42

A

NOVIN
KA

43

LCD

200NO FROST
EN3790MKX

Objem chladničky (l): 243
Objem mrazničky (l): 91
Rozměry V x Š x H (mm):  
2005 x 595 x 647

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

Chladnička s mrazničkou se ovládá 
pokročilým dotykovým LCD displejem, 
který okamžitě zobrazí informace o 
aktuálním nastavení.

Chladnička obsahuje zónu FreshZone® 
– nízkoteplotní zásuvku, která je o 15 % 
chladnější než ostatní části chladicího 
prostoru. Proto budete mít čerstvé ryby 
a maso přirozeně svěží.21.165 Kč

17.990 Kč

EN3854NOX

Objem chladničky (l): 258
Objem mrazničky (l): 91
Rozměry V x Š x H (mm): 
2005x595x647 

 

17.635 Kč

14.990 Kč

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

Chladnička s mrazničkou se 
ovládá pokročilým dotykovým LCD 
displejem, který okamžitě zobrazí 
informace o aktuálním nastavení.

43

200NO FROST

LCD



www.electrolux.cz 
www.electrolux.cz/pecemevpare 
    /electroluxceskarepublika

Electrolux, s.r.o.  
Budějovická 778/3 140 21 Praha 4  
Zákaznická linka: 261 302 261
Bezplatná informační linka: 800 302 111

Jen vy sami určíte,  
jaký dárek získáte!
Vyberte si dárek  
podle svých  
potřeb.

Pokud si zakoupíte kombinaci jakékoliv trouby, indukční varné desky a myčky z tohoto akčního letáku, můžete 
si vybrat dárek podle svých potřeb. Dosloužily vám už vaše hrnce? Máme pro vás exkluzivní sadu značkových 
hrnců Kolimax. Nebo raději zvolíte praktický tyčový vysavač Electrolux Ergorapido? Rozhodnutí necháme na vás.

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

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

SADA
HRNCŮ KOLIMAX

VYSAVAČ  
ELECTROLUX ERGORAPIDO

Textové informace a uvedené hodnoty v tomto letáku mohou obsahovat chyby. 

Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku může docházet i k malým změnám 
v prodávaných výrobcích a v jejich vlastnostech. Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.  
Platnost akční nabídky je od 1. 7. do vydání nové nabídky nebo do vyprodání zásob.


