Promocja urządzeń do zabudowy

DŁUGA TRADYCJA,
DŁUGA GWARANCJA
PRZY ZAKUPIE 2 URZĄDZEŃ DO ZABUDOWY
MARKI AEG OTRZYMASZ 2 LATA DODATKOWEJ
GWARANCJI (ŁĄCZNIE 4 LATA),
A WYBIERAJĄC 3 PRODUKTY ZYSKASZ
DODATKOWE 3 LATA (ŁĄCZNIE 5 LAT).

Ikonki
Piekarniki

Okapy

Klasa energetyczna

Funkcja pary

Tryb wywiewowy

Klasa energetyczna A-30%

Grill

Tryb recyrkulacyjny

Klasa energetyczna A-20%

Gotowanie w niskiej temperaturze

Sterowanie dotykowe

Klasa energetyczna A-10%

IsoFront® Top – temp. drzwi o 20ºC
wyższa od temp. otoczenia
IsoFront® Plus – temp. drzwi o 30ºC
wyższa od temp. otoczenia

Klasa energetyczna A

Chłodziarko-zamrażarki

Klasa energetyczna A+++

Podwójny grill

Automatyczne rozmrażanie
– NoFrost

Klasa energetyczna A++

Mikrofale + grill

Szybkie zamrażanie
– Frostmatic

Klasa energetyczna A+

Grzałka górna + grzałka dolna

Szybkie chłodzenie
– Coolmatic

Klasa energetyczna A+++ -20%

Mikrofale
Stal nierdzewna z powłoką
Antifingerprint

Zmywarki

Termoobieg
Termosonda
Czyszczenie pyrolityczne
Wyświetlacz TFT

Płyty grzejne
Indukcja

Multitab

Maxiklasse 74 l

Satelitarne ramię natryskowe

Wysokość 45 cm

Nocny cykl zmywania

Wysokość 88 cm

Beam on floor
(świetlny wskaźnik pracy)

Wysokość 178 cm

Wyświetlacz Time Beam

Szerokość 45 cm

Silnik inwerterowy

Szerokość 59 cm

Automatyczne wyłączanie

Szerokość 60 cm
Szerokość 71 cm

Sterowanie TFT MaxiSight
Funkcja OptiHeat

Pralki

Funkcja Stop&Go
Funkcja oszczędzania energii
EcoTimer™

Ciężar załadunku 8 kg

Szerokość 90 cm

Program parowy

Palnik typu potrójna korona (Wok)

System OptiSense

Zintegrowana zapalarka
LCD

Funkcja mostka (bridge)

Szerokość 78 cm

Silnik inwerterowy

Sterowanie dotykowe
Touch Control

Szerokość 77 cm

Klasa skuteczności prania

1400 obrotów na minutę

Stoper

FLEXI
BRIDGE

Wymiary

Wyświetlacz LCD
Zabezpieczenie przed dziećmi
Opóźniony start
Program Do prasowania
Program Jedwab & Wełna

Piekarnik ProCombi SousVide pozwala na korzystanie z profesjonalnej techniki SousVide dotychczas dostępnej jedynie
w najlepszych restauracjach. Dopełnieniem zestawu jest szuflada do pakowania próżniowego. Technika SousVide
umożliwia zachowanie soczystości oraz nadaje potrawom delikatny, wyjątkowy smak.

BS836600NM

VS92903M

Piekarnik ProCombi SousVide pozwala uzyskać pełnię wrażeń
smakowych. Dzięki wykorzystaniu pary i gorącego powietrza
zapewnia potrawom doskonały smak, aromat i konsystencję.

Szuflada do pakowania próżniowego umożliwia zastosowanie
profesjonalnej metody gotowania SousVide w domu. Doskonale
zachowuje smak, wilgotność i wartości odżywcze potraw.

– Piekarnik MaxiKlasse™ z termosondą – o 20% bardziej
energooszczędny niż urządzenia klasy A
– Powiększony wyświetlacz dotykowy ExSight® TFT – intuicyjny
wybór programów i ustawień
– SoftMotion™ – ciche i delikatne domykanie drzwiczek
– Powłoka IsoFront® Plus – chłodne drzwiczki

– Skuteczność pakowania próżniowego na poziomie 99,9%
z czujnikiem poziomu próżni
– Wyświetlacz LCD ze sterowaniem dotykowym
dla precyzyjnej kontroli
– Możliwość próżniowego pakowania płynów – sposób
na szybkie marynowanie
– 7 programów – szeroki wybór dla różnych typów produktów

Model
Kod produktu (PNC)
Marka
Produkt
Klasa energetyczna
Zużycie energii – tryb

BS836600NM
AEG
piekarnik
A-20%*
wielofunkcyjny

Zużycie energii – tryb statyczny (kWh)

0,99

Zużycie energii – tryb wielofunkcyjny (kWh)

0,79

Pojemność (l)
Rozmiar komory piekarnika

73
duży

Czas pieczenia w trybie wielofunkcyjnym (min.)

48

Czas pieczenia w trybie statycznym (min.)

53

Czas pieczenia w trybie pieczenia na parze (min.)

–

Poziom hałasu (dB (A))

50

Pobór mocy w trybie oczekiwania (kWh)

0,99

Największa wewnętrzna powierzchnia (cm²)

1424

Rodzaj instalacji

do zabudowy

Wymiary W x S x G (mm)

594 x 594 x 567

Waga netto (kg)

SousVide – krok po kroku

944 187 198

1. Przygotuj
Umyj, posiekaj składniki
i przypraw potrawę
2. Zapakuj
Zapakuj próżniowo, za pomocą szuflady
do pakowania próżniowego SousVide
3. Ugotuj na parze
Umieść w piekarniku CombiSteam
i wybierz funkcję SousVide
4. Zrób wrażenie
Serwuj delikatne dania
o intensywnym smaku

44,5

* O 20 % większa efektywność energetyczna w porównaniu do klasy A (1,00 kWh) dla dużych
piekarników (≥ 65 l), mierzona zgodnie z dyrektywą UE 2002/40/EC

CENA PROMOCYJNA:

7 649,00 PLN

CENA PROMOCYJNA:

16 999,00 PLN

GOTOWANIE / PIEKARNIK PROCOMBI I SZUFLADA SOUSVIDE
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Piekarnik ProCombi SousVide

4

Piekarniki

BS931440PM

BS731440NM

Z piekarnikiem parowym ProCombi można nie tylko łączyć parę
z gorącym powietrzem w procesie pieczenia, ale również gotować
na parze. To idealne połączenie, które pozwala uzyskać rezultaty
kulinarne porównywalne do tych w najlepszych restauracjach
na świecie.

Piekarnik ProCombi pozwala uzyskać pełnię wrażeń smakowych.
Dzięki wykorzystaniu pary i gorącego powietrza zapewnia
potrawom doskonały smak, aromat i konsystencję.

– Pojemny piekarnik MaxiKlasse™ z termosondą
– Panel NaviSight™ dla maksymalnej kontroli zaawansowanych
funkcji piekarnika
– SoftMotion™ – ciche i delikatne domykanie drzwiczek
– Powłoka IsoFront® Plus – chłodne drzwiczki
– Czyszczenie parowe – zawsze idealnie czyste wnętrze
piekarnika

Model
Kod produktu (PNC)
Marka
Produkt
Klasa energetyczna
Zużycie energii – tryb

BS931440PM
944 187 050
AEG
piekarnik
A-20%*
wielofunkcyjny

– Piekarnik MaxiKlasse™ z termosondą – o 20% bardziej
energooszczędny niż urządzenia klasy A
– System ThermiC°Air zapewniający równomierne
rozprowadzanie ciepła a tym samym większą wydajność
i sprawność energetyczną
– Dotykowy wyświetlacz LCD ProSight i 25 zaprogramowanych
przepisów
– SoftMotion™ – ciche i delikatne domykanie drzwiczek
– Powłoka IsoFront® Plus – chłodne drzwiczki

Model
Kod produktu (PNC)
Marka
Produkt
Klasa energetyczna
Zużycie energii – tryb

BS731440NM
944 187 126
AEG
piekarnik
A-20%*
wielofunkcyjny

Zużycie energii – tryb statyczny (kWh)

0,99

Zużycie energii – tryb statyczny (kWh)

0,99

Zużycie energii – tryb wielofunkcyjny (kWh)

0,79

Zużycie energii – tryb wielofunkcyjny (kWh)

0,79

Pojemność (l)
Rozmiar komory piekarnika

73
duży

Pojemność (l)
Rozmiar komory piekarnika

73
duży

Czas pieczenia w trybie wielofunkcyjnym (min.)

48

Czas pieczenia w trybie wielofunkcyjnym (min.)

48

Czas pieczenia w trybie statycznym (min.)

53

Czas pieczenia w trybie statycznym (min.)

53

Czas pieczenia w trybie pieczenia na parze (min.)

–

Czas pieczenia w trybie pieczenia na parze (min.)

–

Poziom hałasu (dB (A))

50

Poziom hałasu (dB (A))

50

Pobór mocy w trybie oczekiwania (kWh)
Największa wewnętrzna powierzchnia (cm²)

0,99

Pobór mocy w trybie oczekiwania (kWh)

1424

Największa wewnętrzna powierzchnia (cm²)

0,99
1424

Rodzaj instalacji

do zabudowy

Rodzaj instalacji

do zabudowy

Wymiary W x S x G (mm)

594 x 594 x 567

Wymiary W x S x G (mm)

594 x 594 x 567

Waga netto (kg)

45

Waga netto (kg)

45,5

*O 20 % większa efektywność energetyczna w porównaniu do klasy A (1,00 kWh) dla dużych
piekarników (≥ 65 l), mierzona zgodnie z dyrektywą UE 2002/40/EC

*O 20 % większa efektywność energetyczna w porównaniu do klasy A (1,00 kWh) dla dużych
piekarników (≥ 65 l), mierzona zgodnie z dyrektywą UE 2002/40/EC

CENA PROMOCYJNA:

CENA PROMOCYJNA:

5 999,00 PLN

5 299,00 PLN

BP731460NM

BP5013001M

Zadbaj o najwyższe standardy czystości korzystając z systemu
Pyroluxe®Plus. Dzięki niemu resztki żywności zamienią się w drobny
popiół, który usuniesz jednym ruchem szmatki.

System Pyroluxe®Plus zamienia resztki żywności w popiół, a nowy
typ izolacji pozwala zmniejszyć zużycie energii w stosunku do klasy
energetycznej A o 20%.

– Piekarnik MaxiKlasse™ EcoControl – oszczędność energii
i doskonałe efekty pieczenia
– Technologia CleanAir Control – filtr zapachów, który można
używać na co dzień lub przy czyszczeniu pyrolitycznym
– System ThermiC°Air zapewniający równomierne
rozprowadzanie ciepła a tym samym większą wydajność
i sprawność energetyczną
– SoftMotion™ – ciche i delikatne domykanie drzwiczek

– Piekarnik MaxiKlasse™ z zegarem OptiSight™ gwarantującym
doskonałe efekty pieczenia
– System ThermiC°Air zapewniający równomierne
rozprowadzanie ciepła a tym samym większą wydajność
i sprawność energetyczną
– Wyświetlacz OptiSight™ – natychmiastowe informacje
i większa kontrola
– Zawsze chłodne w dotyku drzwi piekarnika typu IsoFront®Top

Model
Kod produktu (PNC)
Marka
Produkt
Klasa energetyczna
Zużycie energii – tryb

BP731460NM
944 187 124
AEG
piekarnik
A-30%*
wielofunkcyjny

Model
Kod produktu (PNC)
Marka
Produkt
Klasa energetyczna
Zużycie energii – tryb

BP5013001M
944 185 958
AEG
piekarnik
A-20%*
wielofunkcyjny

Zużycie energii – tryb statyczny (kWh)

0,89

Zużycie energii – tryb statyczny (kWh)

0,89

Zużycie energii – tryb wielofunkcyjny (kWh)

0,69

Zużycie energii – tryb wielofunkcyjny (kWh)

0,79

Pojemność (l)
Rozmiar komory piekarnika

74
duży

Pojemność (l)
Rozmiar komory piekarnika

74
duży

Czas pieczenia w trybie wielofunkcyjnym (min.)

42

Czas pieczenia w trybie wielofunkcyjnym (min.)

43

Czas pieczenia w trybie statycznym (min.)

51

Czas pieczenia w trybie statycznym (min.)

51

Czas pieczenia w trybie pieczenia na parze (min.)

–

Czas pieczenia w trybie pieczenia na parze (min.)

–

Poziom hałasu (dB (A))

48

Poziom hałasu (dB (A))

44

Pobór mocy w trybie oczekiwania (kWh)
Największa wewnętrzna powierzchnia (cm²)

0,99

Pobór mocy w trybie oczekiwania (kWh)

1424

Największa wewnętrzna powierzchnia (cm²)

0,99
1424

Rodzaj instalacji

do zabudowy

Rodzaj instalacji

do zabudowy

Wymiary W x S x G (mm)

594 x 594 x 567

Wymiary W x S x G (mm)

594 x 594 x 567

Waga netto (kg)

43

Waga netto (kg)

41

*O 30 % większa efektywność energetyczna w porównaniu do klasy A (1,00 kWh) dla dużych
piekarników (≥ 65 l), mierzona zgodnie z dyrektywą UE 2002/40/EC

*O 20 % większa efektywność energetyczna w porównaniu do klasy A (1,00 kWh) dla dużych
piekarników (≥ 65 l), mierzona zgodnie z dyrektywą UE 2002/40/EC

CENA PROMOCYJNA:

CENA PROMOCYJNA:

3 299,00 PLN

2 699,00 PLN

GOTOWANIE / PIEKARNIKI

5

Piekarniki

6

Piekarniki

BE5013401M

BE3003001M

Dzięki wyświetlaczowi OptiSight™, który pozwala na precyzyjne
monitorowanie procesu gotowania, piekarnik MaxiKlasse™
pomaga osiągnąć doskonałe rezultaty pieczenia za każdym razem.

Piekarnik MaxiKlasse™ łączy w sobie zaawansowane funkcje,
dzięki którym na co dzień można osiągać perfekcyjny smak
i chrupkość potraw.

– System ThermiC°Air zapewniający równomierne
rozprowadzanie ciepła a tym samym większą wydajność
i sprawność energetyczną
– Wyświetlacz OptiSight™ – natychmiastowe informacje
i większa kontrola
– Technologia IsoFront®Plus, dzięki której drzwi piekarnika są
zawsze chłodne w dotyku

– System ThermiC°Air zapewniający równomierne
rozprowadzanie ciepła a tym samym większą wydajność
i sprawność energetyczną
– Wyświetlacz UniSight™ zapewniający przejrzyste informacje
na temat procesu pieczenia
– Technologia IsoFront®Plus, dzięki której drzwi piekarnika są
zawsze chłodne w dotyku

Model
Kod produktu (PNC)
Marka
Produkt
Klasa energetyczna
Zużycie energii – tryb

BE5013401M
944 185 954
AEG
piekarnik
A-20%*
wielofunkcyjny

Model
Kod produktu (PNC)
Marka
Produkt
Klasa energetyczna
Zużycie energii – tryb

BE3003001M
944 185 952
AEG
piekarnik
A-20%*
wielofunkcyjny

Zużycie energii – tryb statyczny (kWh)

0,89

Zużycie energii – tryb statyczny (kWh)

0,89

Zużycie energii – tryb wielofunkcyjny (kWh)

0,79

Zużycie energii – tryb wielofunkcyjny (kWh)

0,79

Pojemność (l)
Rozmiar komory piekarnika

74
duży

Pojemność (l)
Rozmiar komory piekarnika

74
duży

Czas pieczenia w trybie wielofunkcyjnym (min.)

43

Czas pieczenia w trybie wielofunkcyjnym (min.)

43

Czas pieczenia w trybie statycznym (min.)

48

Czas pieczenia w trybie statycznym (min.)

48

Czas pieczenia w trybie pieczenia na parze (min.)

–

Czas pieczenia w trybie pieczenia na parze (min.)

–

Poziom hałasu (dB (A))

47

Poziom hałasu (dB (A))

47

Pobór mocy w trybie oczekiwania (kWh)
Największa wewnętrzna powierzchnia (cm²)

0,99

Pobór mocy w trybie oczekiwania (kWh)

1424

Największa wewnętrzna powierzchnia (cm²)

0,99
1424

Rodzaj instalacji

do zabudowy

Rodzaj instalacji

do zabudowy

Wymiary W x S x G (mm)

594 x 594 x 567

Wymiary W x S x G (mm)

594 x 594 x 567

Waga netto (kg)

39,5

Waga netto (kg)

35

*O 20 % większa efektywność energetyczna w porównaniu do klasy A (1,00 kWh) dla dużych
piekarników (≥ 65 l), mierzona zgodnie z dyrektywą UE 2002/40/EC

*O 20 % większa efektywność energetyczna w porównaniu do klasy A (1,00 kWh) dla dużych
piekarników (≥ 65 l), mierzona zgodnie z dyrektywą UE 2002/40/EC

CENA PROMOCYJNA:

CENA PROMOCYJNA:

2 199,00 PLN

1 699,00 PLN

Piekarniki
KS8404001M

KM8403001M

Z piekarnikiem parowym ProCombi można nie tylko łączyć parę
z gorącym powietrzem w procesie pieczenia, ale również gotować
na parze. To idealne połączenie, które pozwala uzyskać rezultaty
kulinarne porównywalne do tych, w najlepszych restauracjach
na świecie.

Wielofunkcyjny piekarnik z funkcją mikrofal dla zapewnienia
różnorodnych opcji pieczenia.

– Zaawansowany interfejs ProSight Plus z pełnotekstowym
wyświetlaczem LCD
– SoftMotion™ – ciche i delikatne domykanie drzwiczek
– Termosonda, która precyzyjnie kontroluje temperaturę
pieczonego mięsa

Model

KS8404001M

Kod produktu (PNC)

944 066 084

Marka

AEG

Produkt

piekarnik

Klasa energetyczna

– Uniwersalny piekarnik z funkcją mikrofal dla zapewnienia
różnorodnych opcji pieczenia
– Zaawansowany interfejs ProSight Plus z pełnotekstowym
wyświetlaczem LCD
– Szeroka gama wstępnie zaprogramowanych przepisów
pozwolą osiągać optymalne efekty niezależnie od rodzaju
przyrządzanych potraw
– Precyzyjna kontrola dzięki dotykowej, elektronicznej regulacji
temperatury

Model
Kod produktu (PNC)
Marka
Produkt

A-20%*

Zużycie energii – tryb statyczny (kWh)

0,87

Zużycie energii – tryb wielofunkcyjny (kWh)

0,71

Pojemność (l)

średni

Czas pieczenia w trybie wielofunkcyjnym (min.)

46

Czas pieczenia w trybie statycznym (min.)

50

Czas pieczenia w trybie pieczenia na parze (min.)

–

Poziom hałasu (dB (A))

49

Pobór mocy w trybie oczekiwania (kWh)

0,99

Największa wewnętrzna powierzchnia (cm²)

1424

Rodzaj instalacji

do zabudowy

Wymiary W x S x G (mm)

455 x 594 x 567

944 066 039
AEG
piekarnik z funkcją
mikrofal

Moc grilla (W)

1900

Moc mikrofal (W)

1000

43

Rozmiar komory piekarnika

KM8403001M

Funkcje

11 w tym termoobieg,
pieczenie w niskiej
temperaturze,
rozmrażanie,
szybkie nagrzewanie

Automatyczne programy

90

Pojemność (l)

43

Wyświetlacz

tekstowy

Poziom hałasu (dB (A))

52

Rodzaj instalacji

do zabudowy

Wymiary W x S x G (mm)

455 x 594 x 567

Waga

41

*O 20 % większa efektywność energetyczna w porównaniu do klasy A

CENA PROMOCYJNA:

4 599,00 PLN

CENA PROMOCYJNA:

4 399,00 PLN

GOTOWANIE / URZĄDZENIA KOMPAKTOWE
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Urządzenia kompaktowe

8

Urządzenia kompaktowe
Ekspres do kawy / Kuchenka mikrofalowa
PE4551-M

MCD2664E-M

Funkcja MultiCup w ekspresie do kawy do zabudowy w połączeniu
ze specjalnym dzbankiem pozwala zaparzyć od 4 do 6 filiżanek
jednocześnie.

Im więcej opcji gotowania masz do dyspozycji, tym więcej możesz
przygotować wspaniałych potraw. Dzięki obróbce mikrofalowej,
funkcji grilla oraz możliwości korzystania z obu tych funkcji na raz,
to urządzenie zapewni Ci swobodę, jakiej potrzebujesz
do osiągnięcia perfekcyjnych rezultatów.

– Funkcja Coffee Taste dla precyzyjnej kontroli mocy kawy
– Funkcja wyboru ilości kawy
– Dzbanek Cappuccinatore do automatycznego
przygotowywania prawdziwego cappuccino z prawdziwym
mlekiem
– Funkcja jednoczesnego parzenia dwóch filiżanek kawy
– Wyświetlacz cyfrowy zapewniający pełen wgląd w ustawienia

– Dzięki 26-litrowej pojemności, w tej kuchence mikrofalowej
można również gotować większe potrawy.
– Odrębne programy dla każdej z 3 faz gotowania – rozmrażania,
gotowania i podtrzymywania ciepła
– Czytelny cyfrowy wyświetlacz umożliwiający precyzyjne
sterowanie programami

Model

PE4551-M

Model

Kod produktu (PNC)

942 401 210

Kod produktu (PNC)

Marka
Produkt

AEG
ekspres do kawy

Typ wyświetlacza

LCD Touch control

Rodzaj instalacji

do zabudowy

Wysokość niszy (mm)

450

Wysokość (mm)

455

Marka
Produkt
Możliwość zabudowy z innymi urządzeniami
Mechanizm otwierania drzwi
Tryb pracy

Głębokość (mm)

361

Szerokość (mm)

594

Moc mikrofal (W)

Szerokość niszy (mm)

560

Liczba poziomów mocy

Waga netto (kg)

23

Moc grilla (W)

Rodzaj ekspresu

automat 15 barów

Pojemność pojemnika na wodę (l)
Intensywność kawy
Pojemność młynka do kawy (g)

1,5
6 poziomów
200

AEG
zintegrowana
kuchenka mikrofalowa
w słupku
sterowanie przyciskiem
mikrofale, grill,
mikrofale + grill
900
5
1000
tak

Sygnalizacja końca cyklu gotowania

tak

Zabezpieczenie przed dziećmi
Wybór mocy

Oświetlenie wewnętrzne
Talerz obrotowy
Średnica (mm) i rodzaj talerza obrotowego

7 999,00 PLN

947 608 579

Automatyczne programy rozmrażania

Zegar

CENA PROMOCYJNA:

MCD2664E-M

tak
za pomocą przycisków
elektroniczny z timerem
tak
niezintegrowany
325 / szkło

Rodzaj instalacji

do zabudowy

Wymiary W x S x G (mm)

459 x 594 x 417

CENA PROMOCYJNA:

1 899,00 PLN

HK894400FG

HK884400IG

FLEXI
BRIDGE

Pierwsza w Europie płyta grzejna z kolorowym wyświetlaczem
MaxiSight® podaje czytelne informacje o temperaturze i stanie
poszczególnych pól grzejnych, zapewniając pełną kontrolę
nad procesem gotowania.

Aby zapewnić najwyższy poziom elastyczności, pola grzejne tej
płyty indukcyjnej MaxiSense® automatycznie dostosowują się
do rozmiarów naczyń, co zapewnia doskonałe efekty gotowania
niezależnie od wielkości lub położenia naczynia.

– DirekTouch – precyzyjne ustawienia za dotknięciem palca
– Funkcja zwiększania mocy – maksymalna moc dokładnie wtedy,
gdy jej potrzebujesz
– Wskaźniki OptiHeat dla optymalnego wykorzystania energii

– Płyta w pełni zintegrowana z blatem – idealnie płaska
powierzchnia
– Zaawansowane, zintegrowane sterowanie dzięki kolorowemu
wyświetlaczowi MaxiSight®
– DirekTouch – precyzyjne ustawienia za dotknięciem palca

Model
Kod produktu (PNC)
Marka
Typ płyty
Typ obramowania
Kolor szkła

HK894400FG
949 595 289

Kod produktu (PNC)
Marka

AEG
w pełni indukcyjna
bezramkowa z dodatkowym
wykończeniem krawędzi

Typ płyty
Typ obramowania
Kolor szkła

ciemnoszare

Rodzaj sterowania

dotykowe z kolorowym
wyświetlaczem MaxiSight

Funkcje sterowania

Booster, Timer, EcoTimer™, funkcja Stop+Go,
3-stopniowy wskaźnik ciepła pozostałego,
automatyczne podgrzewanie,
zabezpieczenie przed dziećmi,
blokada ustawień, minutnik

Zabezpieczenia płyty

Model

automatyczne wyłączanie

HK884400IG
949 595 043
AEG
w pełni indukcyjna
bezramkowa
ciemnoszare

Rodzaj sterowania

dotykowe z kolorowym
wyświetlaczem MaxiSight

Funkcje sterowania

Booster, Timer, EcoTimer™, funkcja Stop+Go,
3-stopniowy wskaźnik ciepła pozostałego,
automatyczne podgrzewanie,
zabezpieczenie przed dziećmi,
blokada ustawień, minutnik

Zabezpieczenia płyty

automatyczne wyłączanie

Lewe przednie pole grzejne

indukcyjne 2300 / 3200W / 210mm

Lewe przednie pole grzejne

indukcyjne 2300 / 3200W / 210mm

Lewe tylne pole grzejne

indukcyjne 2300 / 3200W / 210mm

Lewe tylne pole grzejne

indukcyjne 2300 / 3200W / 210mm

Prawe przednie pole grzejne

indukcyjne 2300 / 3200W / 210mm

Prawe przednie pole grzejne

indukcyjne 2300 / 3200W / 210mm

Prawe tylne pole grzejne

indukcyjne 2300 / 3200W / 210mm

Prawe tylne pole grzejne

indukcyjne 2300 / 3200W / 210mm

Całkowity pobór mocy (W)

Całkowity pobór mocy (W)
Napięcie (V)

7400

Napięcie (V)

7400
220-240

220-240

Rodzaj instalacji

do zabudowy

Rodzaj instalacji

do zabudowy

Szerokość (mm)

770

Szerokość (mm)

780

Głębokość (mm)

510

Głębokość (mm)

520

Wysokość w zabudowie (mm)

54

Wysokość w zabudowie (mm)

55

Szerokość wycięcia (mm)

750

Szerokość wycięcia (mm)

750

Głębokość wycięcia (mm)

490

Głębokość wycięcia (mm)

490

CENA PROMOCYJNA:

4 999,00 PLN

CENA PROMOCYJNA:

4 699,00 PLN

GOTOWANIE / PŁYTY GRZEJNE

9

Płyty elektryczne

10

Płyty elektryczne

HK754400FB

HK65425PFB

FLEXI
BRIDGE

Wyjątkowa płyta, która automatycznie uruchamia i reguluje pracę
okapu, dostosowując siłę pochłaniania do aktualnej intensywności
gotowania. Kuchnia pozbawiona jest oparów, a gotujący nie jest
rozpraszany koniecznością zmiany ustawień okapu.
– Funkcja mostka (bridge) – możliwość połączenia dwóch pól
grzejnych w jedno większe
– DirekTouch – precyzyjne ustawienia za dotknięciem palca
– Funkcja oszczędzania EcoTimer™ dla efektywnego
wykorzystania energii
– Wskaźniki OptiHeat dla optymalnego wykorzystania energii
– Timer z funkcją odliczania czasu od rozpoczęcia gotowania
Model
Kod produktu (PNC)
Marka
Typ płyty
Typ obramowania
Kolor szkła
Rodzaj sterowania

Funkcje sterowania

Zabezpieczenia płyty

HK754400FB
949 595 340
AEG

Precyzyjne sterowanie odpowiada indywidualnym potrzebom
każdego użytkownika. System DirekTouch zapewnia
natychmiastowy dostęp do ustawień płyty.
– Funkcja oszczędzania EcoTimer™ dla efektywnego
wykorzystania energii
– Unikalne pole grzejne na specjalistyczne garnki i patelnie
– Funkcja Booster – intensywne i szybkie nagrzewanie
wybranego pola lub pól grzejnych
– Wskaźniki OptiHeat dla optymalnego wykorzystania energii
– Timer z funkcją odliczania czasu od rozpoczęcia gotowania

Model
Kod produktu (PNC)
Marka

w pełni indukcyjna
bezramkowa ze szlifem z 4 stron

Typ płyty
Typ obramowania

czarne
elektroniczne dotykowe
3-stopniowy wskaźnik ciepła pozostałego,
powiadomienie akustyczne, funkcja
automatycznego zagotowania, Booster,
funkcja mostka, zabezpieczenie przed
dziećmi, Count up timer, EcoTimer™, funkcja
połączenia płyta-okap, blokada ustawień,
minutnik, wyłączenie sygnału dźwiękowego,
funkcja Stop+Go, Timer
automatyczne wyłączanie

Kolor szkła

HK65425PFB
949 595 002
AEG
w pełni indukcyjna
bezramkowa z dodatkowym wykończeniem
krawędzi
czarne

Rodzaj sterowania

elektroniczne dotykowe

Funkcje sterowania

3-stopniowy wskaźnik ciepła pozostałego,
powiadomienie akustyczne, funkcja
automatycznego zagotowania, Booster,
zabezpieczenie przed dziećmi,
Count up timer, EcoTimer™, blokada
ustawień, minutnik, wyłączenie sygnału
dźwiękowego, funkcja Stop+Go, Timer

Zabezpieczenia płyty

automatyczne wyłączanie

Lewe przednie pole grzejne

indukcyjne 2300/3200W/210mm

Lewe przednie pole grzejne

indukcyjne 2300 / 3700W / 210mm

Lewe tylne pole grzejne

indukcyjne 2300/3200W/210mm

Lewe tylne pole grzejne

indukcyjne 1800 / 2800W / 180mm

Prawe przednie pole grzejne

indukcyjne 1400/2500W/145mm

Prawe przednie pole grzejne

Prawe tylne pole grzejne

indukcyjne 2300/3600W/240mm

Prawe tylne pole grzejne

Całkowity pobór mocy (W)
Napięcie (V)

7400

Całkowity pobór mocy (W)

220-240

Napięcie (V)

indukcyjne 1400 / 2500W / 145mm
indukcyjne 2300 / 3200W / 170x265mm
7400
220-240

Rodzaj instalacji

do zabudowy

Rodzaj instalacji

do zabudowy

Szerokość (mm)

710

Szerokość (mm)

590

Głębokość (mm)

520

Głębokość (mm)

520

Wysokość w zabudowie (mm)

55

Wysokość w zabudowie (mm)

55

Szerokość wycięcia (mm)

680

Szerokość wycięcia (mm)

560

Głębokość wycięcia (mm)

490

Głębokość wycięcia (mm)

490

CENA PROMOCYJNA:

3 899,00 PLN

CENA PROMOCYJNA:

1 999,00 PLN

HK654070FB

Wybierz precyzyjne ustawienia za jednym dotknięciem palca.
System DirekTouch zapewnia natychmiastowy dostęp do elementów
sterowania płyty grzejnej.
– EcoTimer™ – bardziej efektywne gospodarowanie energią
– Uniwersalne pole grzejne – możliwość używania naczyń,
o różnych kształtach i rozmiarach
– Wskaźniki OptiHeat dla optymalnego wykorzystania energii

Model
Kod produktu (PNC)
Marka
Typ płyty
Typ obramowania
Kolor szkła

HK654070FB
949 595 188
AEG
elektryczna
bezramkowa z dodatkowym wykończeniem
krawędzi
czarne

Rodzaj sterowania

elektroniczne dotykowe

Funkcje sterowania

Booster, Timer, EcoTimer™,funkcja Stop+Go,
3-stopniowy wskaźnik ciepła pozostałego,
zabezpieczenie przed dziećmi,
stoper, blokada ustawień, minutnik

Zabezpieczenia płyty
Lewe przednie pole grzejne
Lewe tylne pole grzejne
Prawe przednie pole grzejne
Prawe tylne pole grzejne
Całkowity pobór mocy (W)
Napięcie (V)

automatyczne wyłączanie
hilight 1200W/145mm
potrójne hilight
800 / 1600 / 2300W / 120 / 175 / 210mm
podwójne hilight 1500 / 2400W / 170x265mm
hilight 1200W / 145mm
7100
220-240

Rodzaj instalacji

do zabudowy

Szerokość (mm)

590

Głębokość (mm)

520

Wysokość w zabudowie (mm)

38

Szerokość wycięcia (mm)

560

Głębokość wycięcia (mm)

490

CENA PROMOCYJNA:

1 699,00 PLN

GOTOWANIE / PŁYTY GRZEJNE

11

Płyta elektryczna

12

Płyty gazowe

HG694340NB

HG654440SM

Elementy sterowania umieszczone z przodu płyty gazowej są łatwo
dostępne, dzięki czemu masz zawsze pełną kontrolę nad procesem
gotowania.

Elementy sterujące na płycie są umieszczone z przodu, tak aby był
do nich bezpośredni dostęp, zapewniający maksymalną kontrolę
procesu gotowania.

– Żeliwne ruszty nad palnikami dla zapewnienia maksymalnej
stabilności naczyń
– Diody LED dla dyskretnego monitorowania ustawień gazu
– Funkcja automatycznego odcinania gazu – gwarancja
bezpieczeństwa
– Zapalarka gazu zintegrowana z pokrętłami

– Automatyczne odcinanie gazu w przypadku zgaśnięcia
płomienia
– Diody LED dla dyskretnego monitorowania ustawień gazu
– Palnik typu potrójna korona dla doskonałych rezultatów
gotowania w wokach

Model
Kod produktu (PNC)
Marka
Typ płyty
Typ obramowania
Kolor
Rodzaj sterowania

HG694340NB
949 640 123
AEG

Model
Kod produktu (PNC)
Marka

szklana, gazowa
bezramkowa
czarna

Typ płyty
Typ obramowania
Kolor

pokrętła

Rodzaj sterowania

HG654440SM
949 620 820
AEG
gazowa
bezramkowa
stal
pokrętła

Zintegrowana zapalarka

w pokrętle

Zintegrowana zapalarka

w pokrętle

Ruszt

2, żeliwny

Ruszt

2, żeliwny

termopara

Zabezpieczenia płyty

Zabezpieczenia płyty
Lewe przednie pole grzejne

palnik Rapid 2900W / 10mm

termopara

Lewe przednie pole grzejne

palnik Semi Rapid 2000W / 70mm

Lewe tylne pole grzejne

dodatkowy palnik 1000W / 54mm

Lewe tylne pole grzejne

palnik Semi Rapid 2000W / 70mm

Prawe przednie pole grzejne

palnik Semi Rapid 1900W / 70mm

Prawe przednie pole grzejne

dodatkowy palnik 1000W / 54mm

Prawe tylne pole grzejne

potrójna korona 4000W / 122mm

Prawe tylne pole grzejne
Maksymalna moc gazu (W)
Napięcie (V)

palnik Rapid 2900W / 10mm
7700

Maksymalna moc gazu (W)

230

Napięcie (V)

9000
230

Rodzaj instalacji

do zabudowy

Rodzaj instalacji

do zabudowy

Szerokość (mm)

590

Szerokość (mm)

594

Głębokość (mm)

523

Głębokość (mm)

510

Wysokość w zabudowie (mm)

30

Wysokość w zabudowie (mm)

30

Szerokość wycięcia (mm)

560

Szerokość wycięcia (mm)

560

Głębokość wycięcia (mm)

480

Głębokość wycięcia (mm)

480

CENA PROMOCYJNA:

1 649,00 PLN

CENA PROMOCYJNA:

959,00 PLN

X79263MD1

X76263MD1

Ten okap to przykład eleganckiego wzornictwa z wykończeniem
w najwyższym standardzie, aby dopełnić wystrój każdej kuchni.

Ten okap to przykład eleganckiego wzornictwa z wykończeniem
w najwyższym standardzie, aby dopełnić wystrój każdej kuchni.

– Elektroniczny panel sterowania umożliwiający precyzyjny
wybór ustawień
– Najwyższej jakości okap z wysokoobrotowym silnikiem
gwarantującym skuteczne usuwanie oparów
– Halogeny dla pełnego oświetlenia

– Elektroniczny panel sterowania umożliwiający precyzyjny
wybór ustawień
– Najwyższej jakości okap z wysokoobrotowym silnikiem
gwarantującym skuteczne usuwanie oparów
– Halogeny dla pełnego oświetlenia

X79263MD1

Model
Kod produktu (PNC)

942 122 863

X76263MD1

Model
Kod produktu (PNC)

942 122 864

Marka

AEG

Marka

AEG

Produkt

okap

Produkt

okap

Średnica wylotu powietrza (mm)

150

Średnica wylotu powietrza (mm)

Maksymalna wydajność pracy (m³/h)

510

Maksymalna wydajność pracy (m³/h)

510

Wydajność w trybie intensywnym (m³/h)

650

Wydajność w trybie intensywnym (m³/h)

650

Rodzaj sterowania
Tryb wywiewowy
Rodzaj filtra

dotykowy
Touch Control

Rodzaj sterowania

tak

Tryb wywiewowy

stal nierdzewna

Filtr tłuszczowy (szt.)

3

Wskaźnik nasycenia filtra tłuszczowego

tak

Filtr węglowy

w standardzie

Wskaźnik nasycenia filtra węglowego

tak

Filtr węglowy

typ 150

150

dotykowy
Touch Control
tak

Rodzaj filtra

stal nierdzewna

Filtr tłuszczowy (szt.)

3

Wskaźnik nasycenia filtra tłuszczowego

tak

Filtr węglowy

w standardzie

Wskaźnik nasycenia filtra węglowego

tak

Filtr węglowy

typ 150

Moc oświetlenia (W)

20

Moc oświetlenia (W)

20

Liczba lamp

2

Liczba lamp

2

Typ oświetlenia

halogenowe

Typ oświetlenia

halogenowe

Liczba poziomów prędkości

3 + tryb
intensywny

Liczba poziomów prędkości

3 + tryb
intensywny

Maksymalny poziom hałasu (dB (A))

62,2

Maksymalny poziom hałasu (dB (A))

62,2

Minimalny poziom hałasu (dB (A))

46,7

Minimalny poziom hałasu (dB (A))

46,7

Poziom hałasu w trybie intensywnym (dB (A))

67,3

Poziom hałasu w trybie intensywnym (dB (A))

67,3

Maksymalny poziom hałasu w trybie recyrkulacyjnym (dB (A))

69,9

Maksymalny poziom hałasu w trybie recyrkulacyjnym (dB (A))

69,9

Minimalny poziom hałasu w trybie recyrkulacyjnym (dB (A))

58

Minimalny poziom hałasu w trybie recyrkulacyjnym (dB (A))

58

Pilot

–

Pilot

Tryb recyrkulacyjny

tak

Tryb recyrkulacyjny

–
tak

Rodzaj instalacji

kominowy

Rodzaj instalacji

kominowy

Wysokość (mm)

820

Wysokość (mm)

800

Szerokość (mm)

898

Szerokość (mm)

598

Głębokość (mm)

480

Głębokość (mm)

470

CENA PROMOCYJNA:

2 099,00 PLN

CENA PROMOCYJNA:

1 699,00 PLN

GOTOWANIE / OKAPY

13

Okapy

14

W pełni zintegrowane zmywarki do zabudowy
o szerokości 60 cm
F99705VI1P

F78600VI1P

Niemal bezgłośne urządzenie w klasie energetycznej A+++
to idealne rozwiązanie dla najbardziej wymagających użytkowników.

Unikalne ramię spryskujące o podwójnej rotacji i pięć poziomów
spryskiwania w systemie ProClean™ zapewnia niezwykłą
skuteczność zmywania nawet w najbardziej załadowanej zmywarce.

– Pojemność XXL zmywarki – komfortowe zmywanie
do 15 kompletów naczyń
– Wyjątkowe efekty zmywania dzięki technologii ProClean™
– Ochrona szkła w postaci 12 uchwytów do kieliszków Soft Grips
oraz 4 stabilizatorów SoftSpikes
– Funkcja TimeBeam – wskazanie czasu pozostałego
na podłodze
– Specjalna szuflada na sztućce z możliwością łatwego
demontażu
– Praktyczne oświetlenie wnętrza
– Zawiasy ślizgowe – możliwość zabudowy pełnym frontem
o wysokości do 820 mm
Model
Kod produktu (PNC)
Marka
Produkt
Pojemność – liczba kompletów IEC (2010/30/EC)
Klasa energetyczna (2010/30/EC)
Wyróżnienie EU Ekolabel (2010/30/EC)

F99705VI1P
911 438 300
AEG
zmywarka
15
A+++
–

– Urządzenie w klasie energetycznej A++
– Ochrona szkła w górnym koszu w postaci 6 uchwytów
do kieliszków Soft Grips oraz 4 stabilizatorów SoftSpikes
– Pojemność XXL zmywarki – komfortowe zmywanie
13 kompletów naczyń
– Możliwość skrócenia programu zmywania o połowę
z opcją Time Saver
– Zawiasy ślizgowe – możliwość zabudowy pełnym frontem
o wysokości do 820 mm

Model
Kod produktu (PNC)
Marka
Produkt
Pojemność – liczba kompletów IEC (2010/30/EC)
Klasa energetyczna (2010/30/EC)
Wyróżnienie EU Ekolabel (2010/30/EC)

F78600VI1P
911 434 307
AEG
zmywarka
13
A++
–

Roczne zużycie energii (kWh) (2010/30/EC)

241

Roczne zużycie energii (kWh) (2010/30/EC)

262

Zużycie energii (kWh) (2010/30/EC)

0,86

Zużycie energii (kWh) (2010/30/EC)

0,93

Zużycie energii w trybie wyłączonym (kWh)
(2010/30/EC)

0,1

Zużycie energii w trybie wyłączonym (kWh)
(2010/30/EC)

0,1

Zużycie energii w trybie oczekiwania (kWh)
(2010/30/EC)

0,1

Zużycie energii w trybie oczekiwania (kWh)
(2010/30/EC)

0,1

Roczne zużycie wody (l) (2010/30/EC)
Klasa skuteczności zmywania (2010/30/EC)
Deklarowany program (2010/30/EC)
Czas trwania programu standardowego (min.)
(2010/30/EC)

3080
A
Eko 50°C

Roczne zużycie wody (l) (2010/30/EC)
Klasa skuteczności zmywania (2010/30/EC)
Deklarowany program (2010/30/EC)

2860
A
Eko 50°C

225

Czas trwania programu standardowego (min.)
(2010/30/EC)

225

Automatyczne wyłączenie po programie (min.)
(2010/30/EC)

10

Automatyczne wyłączenie po programie (min.)
(2010/30/EC)

10

Poziom hałasu (dB (A) re 1 pW) (2010/30/EC)

39

Poziom hałasu (dB (A) re 1 pW) (2010/30/EC)

43

Rodzaj instalacji

do zabudowy

Rodzaj instalacji

do zabudowy

Wymiary W x S x G (mm)

818 x 596 x 550

Wymiary W x S x G (mm)

818 x 596 x 550

Waga netto (kg)

CENA PROMOCYJNA:

45,5

4 099,00 PLN

Waga netto (kg)

CENA PROMOCYJNA:

43,5

3 099,00 PLN

o szerokości 60 cm
F55500VI0

Nie musisz pamiętać o wyłączeniu zmywarki, teraz dzięki funkcji
Auto-off zmywarka zrobi to sama w 10 minut po zakończeniu
programu!
– Program AutoSense 45-70°C – zawsze optymalne warunki
zmywania, precyzyjnie dobrane do wielkości załadunku
i stopnia zabrudzenia naczyń
– Optymalne wykorzystanie detergentu w tabletkach
– System AquaControl odcinający dopływ wody dla zapewnienia
maksymalnego bezpieczeństwa

Model
Kod produktu (PNC)
Marka
Produkt

F55500VI0
911 536 056
AEG
zmywarka

Pojemność – liczba kompletów IEC (2010/30/EC)

12

Klasa energetyczna (2010/30/EC)

A+

Wyróżnienie EU Ekolabel (2010/30/EC)

–

Roczne zużycie energii (kWh) (2010/30/EC)

290

Zużycie energii (kWh) (2010/30/EC)

1,03

Zużycie energii w trybie wyłączonym (kWh)
(2010/30/EC)

0,1

Zużycie energii w trybie oczekiwania (kWh)
(2010/30/EC)

0,99

Roczne zużycie wody (l) (2010/30/EC)

3080

Klasa skuteczności zmywania (2010/30/EC)
Deklarowany program (2010/30/EC)

A
Eko 50°C

Czas trwania programu standardowego (min.)
(2010/30/EC)

195

Automatyczne wyłączenie po programie (min.)
(2010/30/EC)

10

Poziom hałasu (dB (A) re 1 pW) (2010/30/EC)

47

Rodzaj instalacji

do zabudowy

Wymiary W x S x G (mm)

818 x 596 x 555

Waga netto (kg)

CENA PROMOCYJNA:

38,2

1 899,00 PLN

15

ZMYWANIE / ZMYWARKI

W pełni zintegrowana zmywarka do zabudowy

16

W pełni zintegrowane zmywarki do zabudowy
o szerokości 45 cm
F88400VI0P

F55400VI0P

Zmywarka ProClean™ z satelitarnym ramieniem natryskowym
jest zaprojektowana do profesjonalnego mycia wszystkich
potrzebnych naczyń.

Zmywarka ProClean™ z satelitarnym ramieniem natryskowym
jest zaprojektowana do profesjonalnego mycia wszystkich
potrzebnych naczyń.

– Silnik inwerterowy: cichy, energooszczędny, nie wymagający
konserwacji
– System ECO dla wydajnego zużycia energii i wody
– Technologie Silent i Kitchen Fit dla idealnego dopasowania
i cichej kuchni

– Technologia Kitchen Fit dla idealnego dopasowania
– Funkcja AutoOff: po krótkim czuwaniu w trybie gotowości
zmywarka wyłącza się całkowicie
– Automatyczny program dla optymalnych rezultatów
i zużycia energii

Model
Kod produktu (PNC)
Marka
Produkt
Pojemność – liczba kompletów IEC (2010/30/EC)
Klasa energetyczna (2010/30/EC)
Wyróżnienie EU Ekolabel (2010/30/EC)

F88400VI0P
911 677 001
AEG
zmywarka
9
A+
–

Model
Kod produktu (PNC)
Marka
Produkt

F55400VI0P
911 676 001
AEG
zmywarka

Pojemność – liczba kompletów IEC (2010/30/EC)

9

Klasa energetyczna (2010/30/EC)

A

Wyróżnienie EU Ekolabel (2010/30/EC)

–

Roczne zużycie energii (kWh) (2010/30/EC)

214

Roczne zużycie energii (kWh) (2010/30/EC)

237

Zużycie energii (kWh) (2010/30/EC)

0,76

Zużycie energii (kWh) (2010/30/EC)

0,84

Zużycie energii w trybie wyłączonym (kWh)
(2010/30/EC)

0,1

Zużycie energii w trybie wyłączonym (kWh)
(2010/30/EC)

0,1

Zużycie energii w trybie oczekiwania (kWh)
(2010/30/EC)

0,1

Zużycie energii w trybie oczekiwania (kWh)
(2010/30/EC)

0,1

Roczne zużycie wody (l) (2010/30/EC)
Klasa skuteczności zmywania (2010/30/EC)
Deklarowany program (2010/30/EC)
Czas trwania programu standardowego (min.)
(2010/30/EC)

2270
A
Eko 50°C

Roczne zużycie wody (l) (2010/30/EC)
Klasa skuteczności zmywania (2010/30/EC)
Deklarowany program (2010/30/EC)

2380
A
Eko 50°C

177

Czas trwania programu standardowego (min.)
(2010/30/EC)

161

Automatyczne wyłączenie po programie (min.)
(2010/30/EC)

10

Automatyczne wyłączenie po programie (min.)
(2010/30/EC)

10

Poziom hałasu (dB (A) re 1 pW) (2010/30/EC)

43

Poziom hałasu (dB (A) re 1 pW) (2010/30/EC)

49

Rodzaj instalacji

do zabudowy

Rodzaj instalacji

do zabudowy

Wymiary W x S x G (mm)

818 x 446 x 550

Wymiary W x S x G (mm)

818 x 446 x 550

Waga netto (kg)

CENA PROMOCYJNA:

35

2 999,00 PLN

Waga netto (kg)

CENA PROMOCYJNA:

33

2 219,00 PLN

z zamrażarką na dole
SCS81800C0

SCT71800S1

Bardzo niski pobór energii, z klasą A++ urządzenie zużywa o 25%
mniej energii niż w przypadku klasy A+.

Bezszronowa chłodziarko-zamrażarka w klasie A+ z elektronicznym
sterowaniem i wyświetlaczem LCD dla pełnej wygody użytkowania.

– Wolniejsze gromadzenie się szronu i szybkie rozmrażanie
z technologią Low Frost
– Miękkie domykanie drzwi z systemem Soft Closing
– Elektroniczne sterowanie z wyświetlaczem LCD
na górnym panelu

– Dzięki NoFrost – najlepszej z dostępnych technologii
bezszronowych – nie trzeba rozmrażać zamrażarki
– Technologia LED dla pełnego oświetlenia wnętrza chłodziarki
– Technologia DynamicAir zapewniająca równomierną
temperaturę w całej komorze chłodziarki

Model
Kod produktu (PNC)
Marka
Produkt
Klasa energetyczna (2010/30/EC)

SCS81800C0
925 511 003
AEG
chłodziarko-zamrażarka
A++

Model
Kod produktu (PNC)
Marka
Produkt
Klasa energetyczna (2010/30/EC)

SCT71800S1
925 501 000
AEG
chłodziarko-zamrażarka
A+

Wyróżnienie EU Ekolabel (2010/30/EC)

–

Wyróżnienie EU Ekolabel (2010/30/EC)

–

Roczne zużycie energii (l) (2010/30/EC)

230

Roczne zużycie energii (l) (2010/30/EC)

297

Pojemność chłodziarki netto (l)

192

Pojemność chłodziarki netto (l)

200

Klasa zamrażalnika

–

Klasa zamrażalnika

–

Pojemność zamrażalnika netto (l)

–

Pojemność zamrażalnika netto (l)

–

Pojemność strefy 0 netto (l)

–

Pojemność strefy 0 netto (l)

–

Pojemność zamrażarki netto (l)

75

Pojemność zamrażarki netto (l)

63

Technologia zamrażania

statyczna

Technologia zamrażania

No Frost

Czas wzrostu temperatury (h) (2010/30/EC)

24

Czas wzrostu temperatury (h) (2010/30/EC)

21

Zdolność zamrażania (kg/24h) (2010/30/EC)

12

Zdolność zamrażania (kg/24h) (2010/30/EC)

10

Klasa klimatyczna (2010/30/EC)
Poziom hałasu (dB (A) re 1 pW) (2010/30/EC)
Rodzaj instalacji
Wymiary W x S x G (mm)

SN-N-ST-T
35
do zabudowy
1764 x 556 x 542

Klasa klimatyczna (2010/30/EC)
Poziom hałasu (dB (A) re 1 pW) (2010/30/EC)
Rodzaj instalacji
Wymiary W x S x G (mm)

SN-N-ST-T
39
do zabudowy
1764 x 556 x 542

Waga netto (kg)

60

Waga netto (kg)

60

Szerokość niszy (mm)

560

Szerokość niszy (mm)

560

Głębokość niszy (mm)

490

Głębokość niszy (mm)

490

CENA PROMOCYJNA:

4 249,00 PLN

CENA PROMOCYJNA:

3 499,00 PLN

CHŁODZENIE / CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI

17

Chłodziarko-zamrażarki do zabudowy

Chłodziarko-zamrażarka Side-by-Side

S86090XVX1

To urządzenie nie uznaje kompromisów jeśli chodzi o pojemność
i komfort użytkownika.
– Wyświetlacz temperatury z zaawansowanym sterowaniem
dotykowym zapewnia pełną kontrolę nad warunkami
przechowywania żywności
– Podajnik do lodu i wody w pełni zintegrowany z drzwiami
chłodziarki i dostosowany do jej wzornictwa
– Energooszczędne oświetlenie LED zapewniające jaśniejsze
światło i równomiernie obejmujące całą przestrzeń urządzenia

Model
Kod produktu (PNC)
Marka
Produkt
Klasa energetyczna (2010/30/EC)
Wyróżnienie EU Ekolabel (2010/30/EC)

S86090XVX1
925 993 047
AEG
chłodziarko-zamrażarka
A+
–

Roczne zużycie energii (l) (2010/30/EC)

442

Pojemność chłodziarki netto (l)

348

Klasa zamrażalnika

–

Pojemność zamrażalnika netto (l)

–

Pojemność strefy 0 netto (l)

–

Pojemność zamrażarki netto (l)
Technologia zamrażania

179
No Frost

Czas wzrostu temperatury (h) (2010/30/EC)

13

Zdolność zamrażania (kg/24h) (2010/30/EC)

4

Klasa klimatyczna (2010/30/EC)
Poziom hałasu (dB (A) re 1 pW) (2010/30/EC)
Rodzaj instalacji
Wymiary W x S x G (mm)
Waga netto (kg)

SN-N-ST-T
44
wolnostojąca
1770 x 912 x 738
110,5

Szerokość niszy (mm)

–

Głębokość niszy (mm)

–

CENA PROMOCYJNA:

7 999,00 PLN

18

z zamrażarką na dole
S93820CMX2

S93420CMX2

Urządzenie łączy styl z zawansowaną technologią ProFresh, która
gwarantuje optymalne warunki przechowywania najbardziej
wymagających produktów w klasie energetycznej A++.

Urządzenie łączy styl z zawansowaną technologią ProFresh, która
gwarantuje optymalne warunki przechowywania najbardziej
wymagających produktów w klasie energetycznej A++.

– System No Frost Multiflow – stabilna temperatura i wilgotność
bez rozmrażania
– Zaawansowany dotykowy wyświetlacz LCD umiejscowiony
na drzwiach dla precyzyjnej kontroli
– Szuflada z obniżoną temperaturą Fresh Zone i pojemna
szuflada na owoce na prowadnicach teleskopowych
dla komfortu przechowywania
– Energooszczędne oświetlenie LED zapewniające jaśniejsze
światło i równomiernie obejmujące całą przestrzeń urządzenia

– Zaawansowany dotykowy wyświetlacz LCD umiejscowiony
na drzwiach dla precyzyjnej kontroli
– System No Frost Multiflow – stabilna temperatura i wilgotność
bez rozmrażania
– Szuflada z obniżoną temperaturą Fresh Zone i pojemna
szuflada na owoce na prowadnicach teleskopowych
dla komfortu przechowywania
– Energooszczędne oświetlenie LED zapewniające jaśniejsze
światło i równomiernie obejmujące całą przestrzeń urządzenia

Model
Kod produktu (PNC)
Marka
Produkt
Klasa energetyczna (2010/30/EC)
Wyróżnienie EU Ekolabel (2010/30/EC)

S93820CMX2
925 055 175
AEG
chłodziarko-zamrażarka
A++

Model
Kod produktu (PNC)
Marka
Produkt
Klasa energetyczna (2010/30/EC)

S93420CMX2
925 055 030
AEG
chłodziarko-zamrażarka
A++

–

Wyróżnienie EU Ekolabel (2010/30/EC)

–

Roczne zużycie energii (l) (2010/30/EC)

251

Roczne zużycie energii (l) (2010/30/EC)

240

Pojemność chłodziarki netto (l)

258

Pojemność chłodziarki netto (l)

220

Klasa zamrażalnika

–

Klasa zamrażalnika

–

Pojemność zamrażalnika netto (l)

–

Pojemność zamrażalnika netto (l)

–

Pojemność strefy 0 netto (l)

–

Pojemność strefy 0 netto (l)

–

Pojemność zamrażarki netto (l)

92

Pojemność zamrażarki netto (l)

92

Technologia zamrażania

No Frost

Technologia zamrażania

No Frost

Czas wzrostu temperatury (h) (2010/30/EC)

20

Czas wzrostu temperatury (h) (2010/30/EC)

20

Zdolność zamrażania (kg/24h) (2010/30/EC)

4

Zdolność zamrażania (kg/24h) (2010/30/EC)

4

Klasa klimatyczna (2010/30/EC)
Poziom hałasu (dB (A) re 1 pW) (2010/30/EC)
Rodzaj instalacji
Wymiary W x S x G (mm)

SN-N-ST-T
41
wolnostojąca
2000 x 595 x 630

Klasa klimatyczna (2010/30/EC)
Poziom hałasu (dB (A) re 1 pW) (2010/30/EC)
Rodzaj instalacji
Wymiary W x S x G (mm)

SN-N-ST-T
41
wolnostojąca
1840 x 595 x 630

Waga netto (kg)

82

Waga netto (kg)

77

Szerokość wycięcia (mm)

–

Szerokość wycięcia (mm)

–

Głębokość wycięcia (mm)

–

Głębokość wycięcia (mm)

–

CENA PROMOCYJNA:

2 999,00 PLN

CENA PROMOCYJNA:

2 799,00 PLN

CHŁODZENIE / CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI

19

Chłodziarko-zamrażarki wolnostojące

20

Pralka ładowana od przodu / Suszarka do bielizny

L88489FLP2

T86580IHP

LCD

LCD

Pralka ProTex Plus jest tak delikatna, że z najwyższą starannością pierze
nawet tkaniny wymagające szczególnej ochrony, dzięki czemu dłużej
wyglądają one jak nowe. Posiada certyfikat Woolmark Gold.
– Czujnik wagowy załadunku zapewniający odpowiednie
dozowanie detergentów
– Klasa energetyczna A+++ -20% czyli 20% bardziej
energooszczędna (36) w porównaniu do klasy A+++ (EEI 46)
skalkulowanej wg normy EU 1061/2010
– System OptiSense zapewniający najwyższą skuteczność pracy
bez względu na załadunek
– 10 lat gwarancji na wytrzymały i skuteczny silnik inwerterowy
– System Silent Plus – bardzo cicha praca podczas prania

Model
Kod produktu (PNC)
Produkt
Marka
Maksymalny wsad (kg)
Klasa efektywności energetycznej (2010/30/EC)

L88489FL2P
914 531 269
pralka ładowana
od przodu
AEG
8
A+++ -20%

Roczne zużycie energii (kWh) (2010/30/EC)

152

Zużycie energii w programie Bawełna 60°C (kWh)

0,87

Zużycie energii w trybie wyłączonym (W) (2010/30/EC)

0,05

Zużycie energii w trybie oczekiwania (W) (2010/30/EC)

0,05

Roczne zużycie wody (l) (2010/30/EC)
Klasa skuteczności wirowania (2010/30/EC)
Max. prędkość wirowania (obr./min.) (2010/30/EC)

Deklarowany program (2010/30/EC)

Czas trwania programu Bawełna 60°C (min.)

10990
B
1400
Bawełna 60°C,
Bawełna 60°C – 1/2
załadunku, Bawełna
40°C – 1/2 załadunku
225

Automatyczne wyłączenie po zak. programu (min.)
(2010/30/EC)

5

Poziom hałasu – pranie (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)

49

Poziom hałasu – wirowanie (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)
Wymiary W x S x G (mm)
Waga netto (kg)

CENA PROMOCYJNA:

Suszarka z certyfikatem Woolmark Gold gwarantuje delikatne
suszenie. Bęben ProTex został tak zaprojektowany, aby
minimalizować zagniecenia, a silnik inwerterowy zapewnia
wyjątkowo cichą pracę.
– Technologia pompy ciepła dla delikatnego suszenia bez ryzyka
kurczenia się tkanin
– Klasa energetyczna A++ (A-50%) 50% bardziej
energooszczędna (36) w porównaniu do klasy A (0,55 kWh/kg)
skalkulowanej wg normy EN 61121
– System OptiSense zapewniający najwyższą skuteczność pracy
bez względu na załadunek
– 10 lat gwarancji na wytrzymały i skuteczny silnik inwerterowy
– System Silent – bardzo cicha praca podczas suszenia
Model
Kod produktu (PNC)
Produkt
Marka
Maksymalny wsad (kg)

T86580IHP
916 097 185
suszarka bębnowa
AEG
8

Klasa efektywności energetycznej

A++

Czas trwania programu Bawełna do szafy
przy prędkości wirowania 1000 obr./min. (min.)

170

Czas trwania programu Bawełna łatwe prasowanie
przy prędkości wirowania 1000 obr./min. (min.)

115

Zużycie energii w programie
Bawełna – łatwe prasowanie przy prędkości
wirowania 1000 obr./min. (kWh)

1,43

Max. wsad w programie Syntetyki do szafy (kg)

3,5

Czas trwania programu Syntetyki do szafy (min.)

51

Zużycie energii w programie Syntetyki do szafy (kWh)
Roczne zużycie energii (kWh)
Technologia suszenia
Poziom hałasu – suszenie (dB(A) re 1 pW) (IEC 704-3)
Wymiary W x S x G (mm)
Waga netto (kg)

0,52
235
pompa ciepła
65
850 x 600 x max. 630
54,96

73
850 x 600 x max. 639
78,3

2 999,00 PLN

CENA PROMOCYJNA:

3 599,00 PLN

Piekarniki
BS836600NM / VS92903M

BS931440PM / BS731440NM

BP731460NM

BP5013001M

BE5013401M

BE3003001M

PRALNICTWO / PRALKA, SUSZARKA / RYSUNKI TECHNICZNE

21

Rysunki techniczne

22

Rysunki techniczne
Urządzenia kompaktowe
KS8404001M

KM8403001M

PE4551-M

MCD2664E-M

Płyty grzejne
HK894400FG

HK884400IG

HK754400FB

HK65425PFB

HK654070FB

RYSUNKI TECHNICZNE

23

Rysunki techniczne

24

Rysunki techniczne
Płyty grzejne / Okapy
HG694340NB

HG654440SM

X79263MD1

X76263MD1

W pełni zintegrowane zmywarki do zabudowy
F99705VI1P

F78600VI1P

F55500VI0

F88400VI0P

F55400VI0P

RYSUNKI TECHNICZNE

25

Rysunki techniczne

26

Rysunki techniczne /
Chłodziarko-zamrażarki do zabudowy
SCS81800C0

SCT71800S1
1)

S86090XVX1

Wymiary do zabudowy
na zawiasach min. 545

Aby otrzymać dodatkową, 2-letnią gwarancję (łącznie 4 lata) należy:
• kupić 2 urządzenia marki AEG z listy produktów do zabudowy objętych promocją
w studiu kuchennym biorącym, udział w akcji promocyjnej między 2 stycznia 2014 r.
a 31 grudnia 2014 r.
• wypełnić Formularz Zgłoszeniowy i wraz ze skanami dowodów zakupu urządzeń
i skanami kart gwarancyjnych wysłać na adres: gwarancja.aeg@grupa3.com.pl
do 7 stycznia 2015 r.
• zachować oryginalne dowody zakupu urządzeń
Certyfikaty zostaną dostarczone na podany w zgłoszeniu adres.

Aby otrzymać dodatkową, 3-letnią gwarancję (łącznie 5 lat) należy:
• kupić 3 urządzenia marki AEG z listy produktów do zabudowy objętych promocją
w studiu kuchennym, biorącym udział w akcji promocyjnej między 2 stycznia 2014 r.
a 31 grudnia 2014 r.
• wypełnić Formularz Zgłoszeniowy i wraz ze skanami dowodów zakupu urządzeń
i skanami kart gwarancyjnych wysłać na adres: gwarancja.aeg@grupa3.com.pl
do 7 stycznia 2015 r.
• zachować oryginalne dowody zakupu urządzeń
Certyfikaty zostaną dostarczone na podany w zgłoszeniu adres.

Jakie informacje będą potrzebne do rejestracji w promocji?
Należy odnaleźć tabliczki znamionowe znajdujące się na urządzeniach i z nich spisać
informacje identyfikujące produkty:
Numer seryjny – jest to 8-cyfrowy numer oznaczony jako „Serial number”
Kod PNC – jest to 9-cyfrowy numer, rozpoczynający się od cyfry „9”, oznaczony jako
„Prod.no.”
Numer oryginalnej Karty Gwarancyjnej – jest to 8-cyfrowy numer znajdujący się
w górnej części pierwszej strony Karty Gwarancyjnej otrzymanej wraz z zakupem
urządzenia. Karta Gwarancyjna to dokument, który gwarantuje ochronę zakupionego
urządzenia przez pierwsza dwa lata jego użytkowania.
Pieczątka studia kuchennego

Regulamin promocji dostępny jest w studiach kuchennych i w siedzibie Organizatora.

