MASTERY RANGE

KUCHYŇA, KTOREJ
ŠÉFUJETE VY.

EXKLUZÍVNE
DARČEKY
PODĽA VÁŠHO
GUSTA

Letáková ponuka platí pre vybrané kuchynské štúdiá
od 1. 7. do 16. 9. 2018.

AEG Mastery range – to je čistý,
nadčasový dizajn, precízne spracovanie
a najvyspelejšie funkcie. Posuňte varenie
na vyššiu úroveň so spotrebičmi, ktoré sa
prispôsobia vašim potrebám a vašej chuti.
Dosahujte perfektné výsledky v kuchyni,
ktorej šéfujete vy.

NENECHAJTE SI DIKTOVAŤ,
AKÝ DARČEK ZÍSKATE

VYBAVTE SI KUCHYŇU SPOTREBIČMI
Z RADU AEG MASTERY

VYBERTE SI HO
PODĽA SVOJEJ CHUTI!

A ZÍSKAJTE VEČERU SNOV
OD ŠPIČKOVÉHO KUCHÁRA
U VÁS DOMA

SÚPRAVA HRNCOV
KOLIMAX

KUCHYNSKÝ
ROBOT

Fotografie sú ilustračné a nemusia presne zodpovedať dodanému modelu.

KUCHYŇA, KTOREJ
ŠÉFUJETE VY.

Ak si kúpite kombináciu akejkoľvek rúry, indukčného
varného panela a umývačky z tohto akčného letáka,
môžete si vybrať darček podľa svojich potrieb.
Páčil by sa vám skvelý pomocník do vašej domácnosti v podobe
kuchynského robota? Alebo máte záujem o exkluzívnu súpravu
značkových hrncov Kolimax? Rozhodnutie necháme na vás.
Stačí nákup zaregistrovať na stránke www.aeg.sk/akcie a vybrať si darček
podľa svojich predstáv. Hneď ako bude vaša registrácia schválená, budete si
môcť svoj darček vyzdvihnúť v kuchynskom štúdiu, kde ste si výrobky kúpili.

VEČERA SNOV AŽ PRE 10 OSÔB V HODNOTE 330 EUR
Ak si kúpite spotrebiče v celkovej hodnote nad 3 300 eur, môžete si namiesto
súpravy hrncov Kolimax či kuchynského robota Assistent vybrať Večeru snov
od profesionálneho kuchára, ktorý ju uvarí u vás doma.
Večeru snov môžete získať však len za predpokladu, že jedným zo zakúpených
spotrebičov je rúra z radu AEG Mastery.

Viac informácií a podmienky získania darčekov nájdete tu: www.aeg.sk/akcie
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Z A B U D O VAT E Ľ N É R Ú R Y

Populárnu metódu SousVide najradšej
využívam pri príprave mäsa, rýb a zeleniny.
Vákuum zachová výraznú chuť pokrmu,
jeho charakteristickú konzistenciu
a vitamíny. Mnoho ľudí považuje varenie
metódou SousVide za komplikované
a vhodné len pre profesionálne kuchyne.
Pritom už dávno nejde o výsadu reštaurácií,
a to vďaka multifunkčnej parnej rúre.

NAUČTE SA VARIŤ
V PARNEJ RÚRE
Kúpte si multifunkčnú parnú
rúru a získate zdarma poukaz
v hodnote 69 eur na špeciálny
kurz varenia zameraný na tento
typ rúry platný pre 1 osobu.

Senzor vlhkosti
Vyspelý senzor vlhkosti
automaticky nastaví
správne množstvo
pary, čím zabezpečí
šťavnatú konzistenciu
a intenzívnu chuť jedla.

WELL DONE
MEDIUM
RARE

SteamBoost
Vyskúšajte pečenie v pare
a horúcom vzduchu. S touto
kombináciou získate dokonale
upečený pokrm s bohatou
chuťou všetkých ingrediencií.

SoftClosing
Technológia SoftClosing
sa postará o jemné
a tiché zatváranie dvierok.
Stačí ich mierne postrčiť
a automaticky sa privrú.

Jan Punčochář,
jeden z najlepších českých šéfkuchárov
a držiteľ ocenenia Zlatý kuchár
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Viac informácii a termíny
konania kurzov nájdete na
www.aeg.sk/peciemevpare.
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Teplotná sonda
S teplotnou sondou už nebude
žiadny pokrm vysušený ani
nedopečený. Sonda zapichnutá
v strede pripravovaného jedla
dá rúre pokyn, aby sa vypla,
keď vnútorná teplota pokrmu
dosiahne požadovanú úroveň.

SousVide
Pri vákuovom varení s použitím funkcie
SousVide sa jedlá pripravujú pri nižších
teplotách, takže sú chutnejšie a zdravšie.
Vákuum uchová všetky vône, chute a živiny.

Z A B U D O VAT E Ľ N É R Ú R Y

JAN PUNČOCHÁŘ
A PARNÁ RÚRA
S TECHNOLÓGIOU
SOUSVIDE

KUCHYŇA, KTOREJ
ŠÉFUJETE VY.

RANGE

SteamBake
Technológia SteamBake
pridá na začiatku pečenia
k horúcemu vzduchu aj
paru, ktorá na povrchu
pokrmov vytvorí chrumkavú
kôrku a zabezpečí mäkkú
konzistenciu vo vnútri.
Cesto vplyvom pary krásne
dokysne a bude ešte
nadýchanejšie a ľahšie.

Teleskopické výsuvy
S teleskopickými výsuvmi
sa jedlá do rúry vkladajú
a z rúry vyberajú bezpečne
a ľahko. Navyše môžu
v rúre zostať aj pri
pyrolitickom čistení.

Parné čistenie
Parná rúra sa veľmi ľahko
čistí. Parné čistenie dokáže
bez námahy odstrániť
špinu a škvrny jemným
pôsobením pary.

5

Otočný ovládač s displejom LCD
Vďaka citlivému otočnému ovládaču máte
celý proces varenia vrátane nastavenia času,
teploty a funkcie rúry plne pod kontrolou.
Stačí dotyk a aktuálne nastavenie
sa okamžite zobrazí na jasnom
farebnom displeji LCD.

Teplotná sonda
S teplotnou sondou už nebude žiadny pokrm
vysušený ani nedopečený. Sonda zapichnutá
v strede pripravovaného jedla dá rúre pokyn,
aby sa vypla, keď vnútorná teplota pokrmu
dosiahne požadovanú úroveň.

1 587 EUR

1 349 EUR

STEAMBAKE
BPK552320M
DESIGN HORIZON

A
1
2
3

XXL

Vnútorný objem (hrubý/čistý) (l): 74/71
Displej a ovládanie: zasúvateľné ovládače
Vybavenie: 1 koláčový plech na pečenie,
šedý smalt, 1 pekáč na zachytávanie tuku,
šedý smalt, 1 bežný chrómovaný rošt

Pyrolytické čistenie
Pyrolitický systém Pyroluxe®Plus predstavuje
ten najúčinnejší spôsob čistenia vôbec. Všetky
zvyšky jedál premení na popol, ktorý stačí jednoducho utrieť. Už žiadne chemické čistenie.

699 EUR

6

Čierny povrch
Jedinečný, čisto čierny dizajn skvele ladí so
štýlom každej kuchyne. Keď je rúra vypnutá,
má jej lesklý sklenený povrch dokonalú
čiernu farbu.

740 EUR

629 EUR

A CELÝ

5

ROKOV

1 481 EUR

1 259 EUR

STEAMBAKE
BCK552350M
DESIGN HORIZON

A
1
2
3

XXL

Vnútorný objem (hrubý/čistý) (l): 74/71
Displej a ovládanie: zasúvateľné ovládače
Vybavenie: 1 koláčový plech na pečenie,
šedý smalt, 1 pekáč na zachytávanie tuku,
šedý smalt, 1 bežný chrómovaný rošt

A

CATALUXE®

1
2
3

XXL

SteamBake
Technológia SteamBake pridá na začiatku
pečenia k horúcemu vzduchu aj paru, ktorá
na povrchu pokrmov vytvorí chrumkavú kôrku
a zabezpečí mäkkú konzistenciu vo vnútri.
Cesto vplyvom pary krásne dokysne a bude
ešte nadýchanejšie a ľahšie.

SteamBake
Technológia SteamBake pridá na začiatku
pečenia k horúcemu vzduchu aj paru, ktorá
na povrchu pokrmov vytvorí chrumkavú kôrku
a zabezpečí mäkkú konzistenciu vo vnútri.
Cesto vplyvom pary krásne dokysne a bude
ešte nadýchanejšie a ľahšie.

Pyrolytické čistenie
Pyrolitický systém Pyroluxe®Plus predstavuje
ten najúčinnejší spôsob čistenia vôbec. Všetky
zvyšky jedál premení na popol, ktorý stačí jednoducho utrieť. Už žiadne chemické čistenie.

Katalytické čistenie
Čistiaci systém Cataluxe® využíva špičkovú
technológiu katalytickej vrstvy. Tá pohlcuje
mastnotu, ktorá následne zoxiduje a odparí sa
pri bežnom používaní rúry pri teplote 230 °C.
Bez námahy a čistiacich prostriedkov.

Teplotná sonda
S teplotnou sondou už nebude žiadny pokrm
vysušený ani nedopečený. Sonda zapichnutá
v strede pripravovaného jedla dá rúre pokyn,
aby sa vypla, keď vnútorná teplota pokrmu
dosiahne požadovanú úroveň.

N

693 EUR

589 EUR

Teplotná sonda
S teplotnou sondou už nebude žiadny pokrm
vysušený ani nedopečený. Sonda zapichnutá
v strede pripravovaného jedla dá rúre pokyn,
aby sa vypla, keď vnútorná teplota pokrmu
dosiahne požadovanú úroveň.

Multifunkčná parná rúra ponúka mnoho spôsobov prípravy pokrmov.
V nasledujúcej tabuľke nájdete prehľad tých najpoužívanejších režimov,
vďaka ktorým pripravíte jedlo presne podľa svojich predstáv.

Multifunkčná parná rúra ponúka mnoho spôsobov prípravy pokrmov.
V nasledujúcej tabuľke nájdete prehľad tých najpoužívanejších režimov,
vďaka ktorým pripravíte jedlo presne podľa svojich predstáv.

XXL

SYMBOL
REŽIMU

SYMBOL
REŽIMU

REŽIM

REŽIM

POPIS REŽIMU

POUŽITIE

VARENIE
V PARE

Varenie v pare so 100 % vlhkosťou
vnútri rúry. Nastavenie teploty
od 50 do 99 °C.

Na prípravu knedlí, ryže,
zemiakov, zeleniny, vajec,
mäsa a rýb. Na zohrievanie
všetkých príloh vrátane cestovín,
údenín, mäsa a rýb.

VARENIE
V PARE

VYSOKÁ
VLHKOSŤ
PRO

Pečenie so 75 % vlhkosťou
vnútri rúry. Nastavenie teploty
od 50 do 130 °C.

Na pečenie väčších kusov mäsa.
Na prípravu jedál vo vodnom
kúpeli, ako sú krémy, pudingy,
nákypy a teriny.

STREDNÁ
VLHKOSŤ
PRO

Pečenie s 50 % vlhkosťou
vnútri rúry. Nastavenie teploty
od 50 do 200 °C.

NÍZKA
VLHKOSŤ
LOW

POPIS REŽIMU

POUŽITIE

A CELÝ
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ROKOV

Teplotná sonda
S teplotnou sondou už nebude žiadny pokrm
vysušený ani nedopečený. Sonda zapichnutá
v strede pripravovaného jedla dá rúre pokyn,
aby sa vypla, keď vnútorná teplota pokrmu
dosiahne požadovanú úroveň.
Otočný ovládač s displejom LCD
Vďaka citlivému otočnému ovládaču máte
celý proces varenia vrátane nastavenia času,
teploty a funkcie rúry plne pod kontrolou.
Stačí dotyk a aktuálne nastavenie
sa okamžite zobrazí na jasnom
farebnom displeji LCD.

1
2
3

Vnútorný objem (hrubý/čistý) (l): 74/71
Displej a ovládanie: otočný
ovládač s displejom LCD
Vybavenie: 1 koláčový plech na pečenie,
šedý smalt, 1 pekáč na zachytávanie tuku,
šedý smalt, 1 bežný chrómovaný rošt

KURZY VARENIA ZADARMO

SteamBoost
Vyskúšajte pečenie v pare a horúcom vzduchu. S touto kombináciou získate
dokonale upečený pokrm s bohatou chuťou
všetkých ingrediencií.

A

Funkcie parnej rúry SteamBoost®

Teplotná sonda
S teplotnou sondou už nebude žiadny pokrm
vysušený ani nedopečený. Sonda zapichnutá
v strede pripravovaného jedla dá rúre pokyn,
aby sa vypla, keď vnútorná teplota pokrmu
dosiahne požadovanú úroveň.

Varenie v pare so 100 %
vlhkosťou vnútri rúry.
Nastavenie teploty
od 50 do 99 °C.

Na prípravu knedlí, ryže,
zemiakov, zeleniny, vajec,
mäsa a rýb. Na zohrievanie
všetkých príloh vrátane cestovín,
údenín, mäsa a rýb.

INTENZÍVNA
PARA
(INTERVALOVÉ
PEČENIE
PLUS)

Pečenie s 50 % vlhkosťou
vnútri rúry. Nastavenie teploty
od 50 do 130 °C.

Na pečenie väčších kusov mäsa
(bravčové koleno, bôčik, hus,
kačica, jahňacie) a prípravu
paštéty. Ďalej na zohrievanie
mäsa a príloh.

Na pečenie väčších kusov mäsa
(bravčové koleno, bôčik, hus,
kačica, jahňacie) a prípravu
paštéty. Ďalej na zohrievanie
mäsa a príloh.

HORÚCA
PARA
(INTERVALOVÉ
PEČENIE)

Pečenie s 25 % vlhkosťou
vnútri rúry. Nastavenie teploty
od 50 do 230 °C.

Na pečenie bravčového mäsa,
rebier, bravčového vrabca,
sekanej, kurčaťa, rolády, fašírok,
pečiva. Ďalej na zohrievanie
mäsa a príloh.

Pečenie s 25 % vlhkosťou
vnútri rúry. Nastavenie teploty
od 50 do 230 °C.

Na pečenie bravčového mäsa,
rebier, bravčového vrabca,
sekanej, kurčaťa, rolády, fašírok,
pečiva. Ďalej na zohrievanie
mäsa a príloh.

TEPLOVZDUŠNÉ
PEČENIE

Pečenie ako v teplovzdušnej
rúre, možnosť piecť až na troch
úrovniach súčasne. Suché
pečenie bez použitia vody
v zásobníku. Nastavenie teploty
od 30 do 230 °C.

Pečenie a grilovanie všetkých
druhov steakov, rýb, zeleniny.
Na zapekanie zemiakov,
cestovín a zeleniny.

TEPLOVZDUŠNÉ
PEČENIE

Pečenie ako v teplovzdušnej
rúre, možnosť piecť až na troch
úrovniach súčasne. Suché pečenie
bez použitia vody v zásobníku.
Nastavenie teploty od 30
do 230 °C.

Pečenie a grilovanie všetkých
druhov steakov, rýb, zeleniny.
Na zapekanie zemiakov,
cestovín a zeleniny.

VLHKÝ
HORÚCI
VZDUCH

Pečenie horúcim vzduchom,
pri ktorom sa uzavrie klapka rúry,
aby sa využila vlastná vlhkosť
surovín. Pečenie na jednej úrovni
rúry. Nastavenie teploty
od 160 do 230 °C.

Na pečenie sladkého pečiva,
tort, zákuskov, menších kusov
mäsa. Na zapekanie zemiakov,
cestovín a zeleniny.

VLHKÝ
HORÚCI
VZDUCH

Pečenie horúcim vzduchom, pri
ktorom sa uzavrie klapka rúry,
aby sa využila vlastná vlhkosť
surovín. Pečenie na jednej úrovni
rúry. Nastavenie teploty
od 160 do 230 °C.

Na pečenie sladkého pečiva,
tort, zákuskov, menších kusov
mäsa. Na zapekanie zemiakov,
cestovín a zeleniny.

Pyrolytické čistenie
Pyrolitický systém Pyroluxe®Plus predstavuje
ten najúčinnejší spôsob čistenia vôbec. Všetky
zvyšky jedál premení na popol, ktorý stačí jednoducho utrieť. Už žiadne chemické čistenie.

999 EUR

849 EUR

SENSECOOK
BEK542320M
DESIGN HORIZON
Vnútorný objem (hrubý/čistý) (l): 74/71
Displej a ovládanie: zasúvateľné ovládače
Vybavenie: 1 koláčový plech na pečenie,
šedý smalt, 1 pekáč na zachytávanie tuku,
šedý smalt, 1 bežný chrómovaný rošt

Otočný ovládač s displejom LCD
Vďaka citlivému otočnému ovládaču máte
celý proces varenia vrátane nastavenia času,
teploty a funkcie rúry plne pod kontrolou.
Stačí dotyk a aktuálne nastavenie
sa okamžite zobrazí na jasnom
farebnom displeji LCD.

A
1
2
3

XXL

Teplotná sonda
S teplotnou sondou už nebude žiadny pokrm
vysušený ani nedopečený. Sonda zapichnutá
v strede pripravovaného jedla dá rúre pokyn,
aby sa vypla, keď vnútorná teplota pokrmu
dosiahne požadovanú úroveň.
Čistenie vodou
Jednoduché čistenie rúry od zvyškov tuku
a pokrmov vďaka systému Aqua cleaning
na čistenie vodou, ktorý používa vlhkosť
na zmäkčenie nečistôt.

564 EUR

479 EUR

SoftClosing
Technológia SoftClosing sa postará o jemné
a tiché zatváranie dvierok. Stačí ich mierne
postrčiť a automaticky sa privrú.

Z A B U D O VAT E Ľ N É R Ú R Y

Senzor vlhkosti
Vyspelý senzor vlhkosti automaticky nastaví
správne množstvo pary, čím zabezpečí šťavnatú konzistenciu a intenzívnu chuť jedla.

RUK A

RUK A

ZÁ

Z A B U D O VAT E Ľ N É R Ú R Y

Senzor vlhkosti
Vyspelý senzor vlhkosti automaticky nastaví
správne množstvo pary, čím zabezpečí šťavnatú konzistenciu a intenzívnu chuť jedla.

N

XXL

ROBOK

SousVide
Pri vákuovom varení s použitím funkcie
SousVide sa jedlá pripravujú pri nižších
teplotách, takže sú chutnejšie a zdravšie.
Vákuum uchová všetky vône, chute a živiny.

1
2
3

Vnútorný objem (hrubý/čistý) (l): 73/70
Displej a ovládanie: otočný
ovládač s displejom LCD
Vybavenie: 1 koláčový plech na pečenie,
šedý smalt, 1 pekáč na zachytávanie tuku,
šedý smalt, 1 bežný chrómovaný rošt

KURZY VARENIA ZADARMO

Teplotná sonda
S teplotnou sondou už nebude žiadny pokrm
vysušený ani nedopečený. Sonda zapichnutá
v strede pripravovaného jedla dá rúre pokyn,
aby sa vypla, keď vnútorná teplota pokrmu
dosiahne požadovanú úroveň.

822 EUR

XXL

SENSECOOK
BPK842320M
DESIGN HORIZON

A

VÝ

Vnútorný objem (hrubý/čistý) (l): 74/71
Displej a ovládanie: elektronické
dotykové ovládanie
Vybavenie: 1 koláčový plech na pečenie,
šedý smalt, 1 pekáč na zachytávanie tuku,
šedý smalt, 1 bežný chrómovaný rošt

1
2
3

Vnútorný objem (hrubý/čistý) (l): 73/70
Displej a ovládanie: elektronické
dotykové ovládanie
Vybavenie: 3 koláčové plechy na pečenie,
šedý smalt, 1 pekáč na zachytávanie tuku,
šedý smalt, 1 bežný chrómovaný rošt

SENSOR

SousVide
Pri vákuovom varení s použitím funkcie
SousVide sa jedlá pripravujú pri nižších
teplotách, takže sú chutnejšie a zdravšie.
Vákuum uchová všetky vône, chute a živiny.

1 479 EUR

SENSECOOK
BPE742320B
DESIGN SPECIAL BLACK

SOUSVIDE

STEAMBOOST
BSK882320M
DESIGN HORIZON

ROBOK

ROBOK

1 740 EUR

A

VÝ

VÝ
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XXL

KURZY VARENIA ZADARMO

A CELÝ

ROKOV

SENSOR

STEAMPRO
BSK792320M
DESIGN HORIZON

RUK A

1
2
3

Vnútorný objem (hrubý/čistý) (l): 73/70
Displej a ovládanie: otočný
ovládač s displejom LCD
Vybavenie: 1 koláčový plech na pečenie,
šedý smalt, 1 pekáč na zachytávanie tuku,
šedý smalt, 1 bežný chrómovaný rošt

N

SOUSVIDE

ZÁ

A

ZÁ

STEAMPRO
BSK892330M
DESIGN HORIZON

Funkcie parnej rúry SteamPro

7

COMBIQUICK
KMK861000M
DESIGN HORIZON

Typ: kompaktná rúra
Vnútorný objem (l): 43
Displej a ovládanie: elektronické
dotykové ovládanie
Vybavenie: 1 koláčový plech na pečenie,
šedý smalt, 1 pekáč na zachytávanie tuku,
šedý smalt, 1 bežný chrómovaný rošt

Typ: kompaktná rúra
Vnútorný objem (l): 43
Displej a ovládanie: otočný
ovládač s displejom LCD
Vybavenie: 1 koláčový plech na pečenie,
šedý smalt, 1 pekáč na zachytávanie tuku,
šedý smalt, 1 bežný chrómovaný rošt

611 EUR

ROKOV

Digitálny displej
Táto mikrovlnná rúra je vybavená jasným
a dobre čitateľným digitálnym displejom
a prináša kompletný a jasný prehľad o všetkých
programoch a zvolených nastaveniach.

Dotykový displej
Veľký displej LCD s dotykovým ovládaním
vám umožňuje naprogramovať trvanie, režim
a teplotu prípravy pokrmu končekom prsta
a navyše vám sprístupní 25 vopred naprogramovaných receptových programov.

Otočný ovládač s displejom LCD
Vďaka citlivému otočnému ovládaču máte
celý proces varenia vrátane nastavenia času,
teploty a funkcie rúry plne pod kontrolou.
Stačí dotyk a aktuálne nastavenie sa okamžite
zobrazí na jasnom farebnom displeji LCD.

Antikorová úprava
Antikorový povrch s ochrannou vrstvou
proti odtlačkom prstov zostane čistý, lesklý,
úhľadný a bez jediného mastného
odtlačku prsta.

Čierny povrch
Jedinečný, čisto čierny dizajn skvele ladí so
štýlom každej kuchyne. Keď je rúra vypnutá,
má jej lesklý sklenený povrch dokonalú
čiernu farbu.

Mikrovlnná funkcia
Samostatná mikrovlnná rúra s grilom zaručí
rýchlu prípravu tých najchutnejších pokrmov.

5

ROKOV

SilenceTech
Táto vyspelá technológia znižuje hlučnosť
na najnižšiu možnú úroveň, takže vás
pri varení nebude nič rušiť.

Breeze
Technológia Breeze zabezpečí
dôkladné a jedinečne tiché odsávanie
nežiaducich pachov.

693 EUR

Dotykový displej
Vďaka veľkému displeju LCD s dotykovým
ovládaním je nastavovanie tohto odsávača
jednoduché, rýchle a pohodlné.

CM

LED

Hob2Hood
Vďaka funkcii Hob2Hood komunikuje odsávač
pár s varným panelom. Na začiatku varenia
automaticky zapne a rozsvieti odsávač pár
a nastaví stupeň odsávania podľa intenzity
varenia. Odsávač pár je možné, samozrejme,
ovládať aj manuálne.
Breeze
Technológia Breeze zabezpečí dôkladné
a jedinečne tiché odsávanie nežiaducich pachov.
SilenceTech
Táto vyspelá technológia znižuje hlučnosť
na najnižšiu možnú úroveň, takže vás
pri varení nebude nič rušiť.
528 EUR

449 EUR

589 EUR

DPB5650M
60

Typ odsávača: komínový
Výkon (m 3/h):
max./min.: 336/176, intenzívny: 779
Hlučnosť (dB(A)):
max./min.: 54/36, intenzívny: 72

Typ odsávača: komínový
Výkon (m 3/h):
max./min.: 352/175, intenzívny: 779
Hlučnosť (dB(A)):
max./min.: 55/38, intenzívny: 73

A CELÝ

Breeze
Technológia Breeze zabezpečí dôkladné
a jedinečne tiché odsávanie nežiaducich pachov.

DBB5660HM
37
CM

N

LED

Hob2Hood
Vďaka funkcii Hob2Hood komunikuje odsávač
pár s varným panelom. Na začiatku varenia
automaticky zapne a rozsvieti odsávač pár
a nastaví stupeň odsávania podľa intenzity
varenia. Odsávač pár je možné, samozrejme,
ovládať aj manuálne.

1 299 EUR

MBB1756S -M
Vnútorný objem (l):16,8
Ovládanie: dotykové ovládanie,
displej LED
Mikrovlnný výkon: 800 W, 5 úrovní

Výsuvný z pracovnej dosky
Tento odsávač pár sa vysúva priamo
z pracovnej dosky, takže je plne integrovaný
vo vašej kuchyni.

1 528 EUR

519 EUR

Kompaktná rúra
Kompaktné rúry zaberú menej miesta,
ale prinášajú všetky funkcie rúry, bez ktorých
sa dnes nezaobídeme pri príprave rýchlych
a zdravých pokrmov.

699 EUR

5

Dotykový displej
Veľký displej LCD s dotykovým ovládaním
vám umožní nastavovať trvanie, režim
a teplotu prípravy pokrmu dotykom prsta.

Kompaktná rúra
Kompaktné rúry zaberú menej miesta,
ale prinášajú všetky funkcie rúry, bez ktorých
sa dnes nezaobídeme pri príprave rýchlych
a zdravých pokrmov.

822 EUR

A CELÝ

90

CM

O D S ÁVAČ E

Antikorová úprava
Antikorový povrch s ochrannou vrstvou
proti odtlačkom prstov zostane čistý, lesklý,
úhľadný a bez jediného mastného
odtlačku prsta.

Mikrovlnná funkcia
Samostatná mikrovlnná rúra s grilom zaručí
rýchlu prípravu tých najchutnejších pokrmov.

N

LED

Typ odsávača: komínový
Výkon (m 3/h): max./min.:
570/320, intenzívny: 700
Hlučnosť (dB(A)): max./
min.: 54/51, intenzívny: 69

RUK A

Čierny povrch
Jedinečný, čisto čierny dizajn skvele ladí
so štýlom každej kuchyne. Keď je kávovar
vypnutý, má jeho lesklý sklenený povrch
dokonalú čiernu farbu.

COMBIQUICK
KME761000B
DESIGN SPECIAL BLACK

Typ odsávača: výsuvný z pracovnej dosky
Výkon (m 3/h):
max./min.: 350/160, intenzívny: 700
Hlučnosť (dB(A)):
max./min.: 54/40, intenzívny: 70

DBB5960HM
90

CM

ROBOK

Dotykový displej
Vďaka veľkému displeju LCD s dotykovým
ovládaním je nastavovanie tohto automatu na
espresso jednoduché, rýchle a pohodlné.

DVB5960HB
90

VÝ

Dotykový displej
Vďaka veľkému displeju LCD s dotykovým
ovládaním je nastavovanie tohto automatu na
espresso jednoduché, rýchle a pohodlné.

1 952 EUR

DDE5980G

ROBOK

8

Funkcia Cappuccino
Ak zatúžite po cappuccine ako z kaviarne,
využite túto funkciu a pripravte si ho doma.
Vychutnáte si profesionálnu chuť a vôňu,
ako aj jednoduchú prípravu.

1 659 EUR

QUICK&GRILL
KMK721000M
DESIGN HORIZON
Typ: mikrovlnná rúra
Vnútorný objem (l): 43
Displej a ovládanie: elektronické
dotykové ovládanie
Vybavenie: 1 bežný chrómovaný rošt

Funkcia Cappuccino
Ak zatúžite po cappuccine ako z kaviarne,
využite túto funkciu a pripravte si ho doma.
Vychutnáte si profesionálnu chuť a vôňu,
ako aj jednoduchú prípravu.

1 952 EUR

775 EUR

CM

Typ: plne automatický
zabudovateľný kávovar
Výška (cm): 45
Ovládanie (dB): elektronické
dotykové ovládanie

1 659 EUR

659 EUR

45

VÝ

KO M PA K TN É S P OTR EB I Č E

Typ: plne automatický
zabudovateľný kávovar
Výška (cm): 45
Ovládanie (dB): elektronické
dotykové ovládanie

KKK884500M
DESIGN HORIZON

ZÁ

CM

RUK A

45

ZÁ

KKE884500B
DESIGN SPECIAL BLACK

60

CM

LED

Typ odsávača: výsuvný
Výkon (m 3/h):
max./min.: 537/256, intenzívny: 647
Hlučnosť (dB(A)):
max./min.: 63/46, intenzívny: 67

Hob2Hood
Vďaka funkcii Hob2Hood komunikuje odsávač
pár s varným panelom. Na začiatku varenia
automaticky zapne a rozsvieti odsávač pár
a nastaví stupeň odsávania podľa intenzity
varenia. Odsávač pár je možné, samozrejme,
ovládať aj manuálne.

CM

LED

Kompaktný a tenký odsávač
Tento kompaktný a štíhly odsávač
je ideálnym riešením do menších kuchýň.
Nízka spotreba
Vďaka nízkej spotrebe tohto odsávača
sa už nemusíte obávať účtov za elektrinu.

Breeze
Technológia Breeze zabezpečí dôkladné
a jedinečne tiché odsávanie nežiaducich pachov.
SilenceTech
Táto vyspelá technológia znižuje hlučnosť
na najnižšiu možnú úroveň, takže vás
pri varení nebude nič rušiť.

434 EUR

369 EUR

469 EUR

399 EUR

305 EUR

259 EUR

9

VA R N É P A N E LY

Počas varenia sa často sústredím
na niekoľko úkonov zároveň, a preto
potrebujem v kuchyni kvalitné spotrebiče,
na ktoré sa môžem spoľahnúť. To
platí aj pre varný panel. Chcem, aby
bol priestranný, poradil si s hrncami
a panvicami všetkých tvarov a veľkostí,
disponoval intuitívnym ovládaním
a bleskovo reagoval na moje požiadavky.
Teší ma, že sa na trhu objavujú výrobky,
ktoré perfektne spĺňajú moje kritériá.

Bridge
Funkcia Bridge vám
umožňuje spojiť dve varné
zóny do jednej a vytvoriť
tak veľkú zónu, napr. pre
väčšie hrnce či panvice.
FlexiBridge
Štyri samostatné segmenty varného panela
sa môžu vďaka funkcii FlexiBridge spojiť do
rôzne veľkých celkov a vytvoriť takú veľkú
varnú plochu, aká je práve potrebná. Spojením
všetkých štyroch segmentov vznikne jedna
z najväčších varných plôch s mimoriadne
rovnomernou distribúciou tepla, ktorá sa
výborne hodí pre nadštandardne veľké hrnce.

DirectTouch
Systém DirectTouch umožňuje
presné nastavenie výkonu
a samostatné ovládanie
každej zóny jednoduchým
posunutím prsta.

Dizajn
Windmill
Dizajn Windmill pripomínajúci veterné mlyny
je jediným svojho druhu na trhu. Nový farebný
TFT displej umožňuje okamžité a presné ovládanie
panela. Zabezpečuje rýchle, jednoduché a precízne
nastavenie. Všetky ovládacie prvky sú viditeľné
len vtedy, keď sa používajú, v opačnom prípade
vás nebudú rušiť.

VA R N É P A N E LY

JAN PUNČOCHÁŘ
A FLEXIBRIDGE

Jan Punčochář,
jeden z najlepších českých šéfkuchárov
a držiteľ ocenenia Zlatý kuchár

PowerBooster
Funkcia PowerBooster
okamžite zvýši výkon,
takže voda v hrnci zovrie
za pár sekúnd a panvica
sa hneď rozpáli.

PowerSlide
Funkcia PowerSlide
dokáže vytvoriť
špeciálne varné plochy
s preddefinovanými
teplotami. Vďaka tomu
môžete ľahko prejsť
od intenzívneho varenia
na mierne prihrievanie
bez toho, aby ste museli
meniť nastavenie panela.
10

Hob2Hood
Vďaka funkcii Hob2Hood
komunikuje odsávač pár
s varným panelom. Na
začiatku varenia automaticky
zapne a rozsvieti odsávač
pár a nastaví stupeň
odsávania podľa intenzity
varenia. Odsávač pár
je možné, samozrejme,
ovládať aj manuálne.

Prestávka
Varenie môžete kedykoľvek
prerušiť. Stačí sa dotknúť
tlačidla Prestávka a všetky
aktívne varné zóny sa prepnú
na najnižšiu teplotu.
Keď už môžete vo varení
pokračovať, stačí opäť jedným
dotykom obnoviť pôvodné
nastavenie všetkých zón.
11

AEG odporúča

AUTO

Rozmery, Š x H (mm): 780 x 520
Ovládanie: posuvné dotykové
Barevný TFT displej
Varné zóny – výkon, max. výkon, rozmer:
ĽP: 2 300 / 3 200 W / 220 mm
ĽZ: 2 300 / 3 200 W / 220 mm
S: indukčná, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
P: indukčná, 1 800 / 2 800 W / 180 mm

2

ECO
3

1

VA R N É P A N E LY

Rozmery, Š x H (mm): 576 x 516
Ovládanie: posuvné dotykové
DirectTouch, digitálny ukazovateľ
pre každú zónu, v strede vpredu
Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:
ĽP: indukčná, 2300 / 3200 W, 180 mm
ĽZ: indukčná, 2300 / 3200 W, 180 mm
PP: indukčná, 2300 / 3200 W, 180 mm
PZ: indukčná, 2300 / 3200 W, 180 mm

646 EUR

549 EUR

12

0 5 8

14

CM

AUTO

ROKOV

ECO
1

PowerSlide
Funkcia PowerSlide dokáže vytvoriť špeciálne
varné plochy s preddefinovanými teplotami.
Vďaka tomu môžete ľahko prejsť od intenzívneho varenia na mierne prihrievanie bez toho,
aby ste museli meniť nastavenie panela.

Sense Fry
Túto funkciu využijete pri vysmážaní.
Špeciálny senzor udržiava konštantnú teplotu
panvice po celý čas prípravy pokrmu.

Hob2Hood
Vďaka funkcii Hob2Hood komunikuje odsávač
pár s varným panelom. Na začiatku varenia
automaticky zapne a rozsvieti odsávač pár
a nastaví stupeň odsávania podľa intenzity
varenia. Odsávač pár je možné, samozrejme,
ovládať aj manuálne.

775 EUR

659 EUR

58

0 5 8

14

CM

AUTO

2

ECO
3

1

IKE64441IB
INDUKČNÝ VARNÝ PANEL
Rozmery, Š x H (mm): 580 x 510
Ovládanie: posuvné dotykové
DirectTouch, digitálny ukazovateľ
pre každú zónu, v strede vpredu
Varné zóny – výkon, max. výkon, rozmer:
ĽP: indukčná, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
ĽZ: indukčná, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
PP: indukčná, 1 400 / 2 500 W / 145 mm
PZ: indukčná, 1 800 / 2 800 W / 180 mm

58

0 5 8

14

CM

ECO
3

1

Bridge
Funkcia Bridge vám umožňuje spojiť dve varné
zóny do jednej a vytvoriť tak veľkú zónu,
napr. pre väčšie hrnce či panvice.

DirectTouch
Systém DirectTouch umožňuje presné nastavenie výkonu a samostatné ovládanie každej
zóny jednoduchým posunutím prsta.

Hob2Hood
Vďaka funkcii Hob2Hood komunikuje odsávač
pár s varným panelom. Na začiatku varenia
automaticky zapne a rozsvieti odsávač pár
a nastaví stupeň odsávania podľa intenzity
varenia. Odsávač pár je možné, samozrejme,
ovládať aj manuálne.

622 EUR

529 EUR

DirectTouch
Systém DirectTouch umožňuje presné nastavenie výkonu a samostatné ovládanie každej
zóny jednoduchým posunutím prsta.

5

9

0

14

AUTO

2

ECO
3

1

IKE74441FB
INDUKČNÝ VARNÝ PANEL
Rozmery, Š x H (mm): 710 x 520
Ovládanie: posuvné dotykové
DirectTouch, digitálny ukazovateľ
pre každú zónu, vpredu vpravo
Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:
ĽP: indukčná, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
ĽZ: indukčná, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
SP: indukčná, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
PZ: indukčná, 2 300 / 3 600 W, 240 mm

DirectTouch
Systém DirectTouch umožňuje presné nastavenie výkonu a samostatné ovládanie každej
zóny jednoduchým posunutím prsta.
775 EUR

Rozmery, Š x H (mm): 576 x 516
Ovládanie: posuvné dotykové
DirectTouch, digitálny ukazovateľ
pre každú zónu, vpredu vpravo
Varné zóny – výkon, max. výkon, rozmer:
ĽP: indukčná, 2 300 / 3 700 W, 210 mm
ĽZ: indukčná, 1 800 / 2 800 W, 180 mm
PP: indukčná, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
PZ : indukčná, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

693 EUR

58

0 5 8

14

CM

AUTO

2

ECO
3

1

HKB64540NB
PLYNOVÝ
VARNÝ PANEL

528 EUR

AUTO

2

ECO
3

1

DirectTouch
Systém DirectTouch umožňuje presné nastavenie výkonu a samostatné ovládanie každej
zóny jednoduchým posunutím prsta.

WindMill
Indukčné varné panely WindMill upútajú
výrazným dizajnom, ktorý je na slovenskom
trhu unikátny.

2
3

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1

Rozmery, Š x H (mm): 590 x 520
Ovládanie: otočné ovládače
Varné zóny – výkon, max. výkon, rozmer:
ĽP: veľký horák, 2 000 W / 80 mm
ĽZ: stredný horák, 2 000 W / 80 mm
PP: malý horák, 1 000 W / 65 mm
PZ: stredný horák, 2 000 W / 80 mm
Osvetlenie LED
Jasné osvetlenie LED vás informuje,
ktorá zóna je zapnutá. Dokonca upozorňuje
na zvyškové teplo na liatinových podperách.
Prináša tak dokonalý prehľad o varení.
Hob2Hood
Vďaka funkcii Hob2Hood komunikuje odsávač
pár s varným panelom. Na začiatku varenia
automaticky zapne a rozsvieti odsávač pár
a nastaví stupeň odsávania podľa intenzity
varenia. Odsávač pár je možné, samozrejme,
ovládať aj manuálne.

DirectTouch
Systém DirectTouch umožňuje presné nastavenie výkonu a samostatné ovládanie každej
zóny jednoduchým posunutím prsta.

10 DŮVODŮ,
PREČO SI VYBRAŤ INDUKČNÝ PANEL AEG

14

589 EUR

Hob2Hood
Vďaka funkcii Hob2Hood komunikuje odsávač
pár s varným panelom. Na začiatku varenia
automaticky zapne a rozsvieti odsávač pár
a nastaví stupeň odsávania podľa intenzity
varenia. Odsávač pár je možné, samozrejme,
ovládať aj manuálne.

449 EUR

0 5 8

Hob2Hood
Vďaka funkcii Hob2Hood komunikuje odsávač
pár s varným panelom. Na začiatku varenia
automaticky zapne a rozsvieti odsávač pár
a nastaví stupeň odsávania podľa intenzity
varenia. Odsávač pár je možné, samozrejme,
ovládať aj manuálne.

Bridge
Funkcia Bridge vám umožňuje spojiť dve varné
zóny do jednej a vytvoriť tak veľkú zónu, napr.
pre väčšie hrnce či panvice.

659 EUR

71

CM

Bridge
Funkcia Bridge vám umožňuje spojiť dve varné
zóny do jednej a vytvoriť tak veľkú zónu,
napr. pre väčšie hrnce či panvice.

PureHob
Vypnutý panel sa javí ako dokonale čierny
povrch, viditeľné je len tlačidlo zapínania a
logo. Jeho minimalistický a čistý vzhľad nič
neruší. Zóny a ich ovládanie sa objaví až po
zapnutí spotrebiča.

AUTO

2

71

CM

Rozmery, Š x H (mm): 710 x 520
Ovládanie: kruhové dotykové
DirectTouch, digitálny ukazovateľ
pre každú zónu, vľavo a vpravo
Varné zóny – výkon/max.
výkon max./rozmer:
ĽP: indukčná, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
ĽZ: indukčná, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
PP: indukčná, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
PZ: indukčná, 2 300 / 3 200 W, 210 mm

IKB64431XB
INDUKČNÝ VARNÝ PANEL

Bridge
Funkcia Bridge vám umožňuje spojiť dve varné
zóny do jednej a vytvoriť tak veľkú zónu,
napr. pre väčšie hrnce či panvice.

Prestávka
Varenie môžete kedykoľvek prerušiť. Stačí sa
dotknúť tlačidla Prestávka a všetky aktívne
varné zóny sa prepnú na najnižšiu teplotu.
Keď už môžete vo varení pokračovať, stačí
opäť jedným dotykom obnoviť pôvodné
nastavenie všetkých zón.

HK774400FB
INDUKČNÝ VARNÝ PANEL

FlexiBridge
Štyri samostatné segmenty varného panela
sa môžu vďaka funkcii FlexiBridge spojiť
do rôzne veľkých celkov a vytvoriť takú
veľkú varnú plochu, aká je práve potrebná.
Spojením všetkých štyroch segmentov
vznikne jedna z najväčších varných plôch
pre nadštandardne veľké hrnce.

A CELÝ

5

2
3

Nový displej TFT
Nový displej TFT je plne farebný, disponuje
väčšími posuvnými ovládačmi a ponúka
možnosť individuálneho časovača pre každú
varnú zónu.

23
889
990
EUR
Kč

IKE64450XB
INDUKČNÝ VARNÝ PANEL

N

ROBOK

128
046
224EUR
Kč

60

Rozmery, Š x H (mm): 590 x 520
Ovládanie: posuvné dotykové
DirectTouch, digitálny ukazovateľ
pre každú zónu, v strede vpredu
Varné zóny – výkon, max. výkon, rozmer:
ĽP: indukčná, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
ĽZ: indukčná, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
PP: indukčná, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
PZ: indukčná, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

VÝ

FlexiBridge
Štyri samostatné segmenty varného panela
sa môžu vďaka funkcii FlexiBridge spojiť
do rôzne veľkých celkov a vytvoriť takú
veľkú varnú plochu, aká je práve potrebná.
Spojením všetkých štyroch segmentov
vznikne jedna z najväčších varných plôch
pre nadštandardne veľké hrnce.

IKE64471FB
INDUKČNÝ VARNÝ PANEL

7.
8.
9.
10.

INDUKČNÉ VARNÉ PANELY SLIMFIT
Nové indukčné varné panely SlimFit je možné inštalovať do pracovnej dosky s hrúbkou 28 mm priamo nad ktorúkoľvek rúru AEG,
a to bez nutnosti prednej ventilácie. Nová technológia so sebou prináša výrazne vyšší výkon a nižšiu hlučnosť.
ÚSPORA ČASU
Indukčná technológia predstavuje ten najrýchlejší spôsob varenia – 1 liter vody privedie k varu už za 2 minúty. Väčšina modelov AEG
ponúka tiež funkciu zvýšenia výkonu, tzv. PowerBooster, s ktorou varná zóna okamžite dosiahne najvyššiu teplotu.
ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ
Predhrievanie nie je potrebné – energia sa premieňa na teplo vysoko efektívne. Presné ovládanie teploty
navyše znamená, že nedochádza k zbytočnému plytvaniu energiou, čo oceníte, keď vám príde účet za elektrinu.
BEZPEČNOSŤ
Všetky indukčné varné panely AEG sú vybavené funkciou automatického rozpoznávania varnej nádoby. Dokážu určiť tvar a veľkosť
hrnca alebo panvice, takže zaisťujú, že sa zohrieva iba dno varnej nádoby a okolité povrchy zostanú bezpečne chladné na dotyk.
Varný panel nezohrieva drobné predmety, napríklad lyžicu omylom položenú na jeho povrch.

VA R N É P A N E LY

CM

RUK A

78

ZÁ

IAE84850FB
INDUKČNÝ VARNÝ PANEL

VYSOKÝ VÝKON
Indukčné varné panely AEG ponúkajú jeden z najvyšších výkonov na trhu.
PRESNÉ OVLÁDANIE
Teplo môžete prispôsobovať a regulovať precízne a s extrémnou citlivosťou. Môžete nastaviť skutočne intenzívne teplo alebo jemný
ohrev. Navyše pri väčšine modelov AEG sa ovláda každá varná zóna samostatným elektronickým ovládaním. Požadovaný výkonový
stupeň a teplotu môžete nastaviť veľmi jednoducho a presne.
JEDNODUCHÉ ČISTENIE
Povrch je dokonale plochý a extrémne odolný voči škrabancom. Varný panel zohrieva len dno varnej nádoby,
takže nečistoty a zvyšky pokrmov na povrchu sa nepripália.
PRERUŠENIE A POKRAČOVANIE
Varenie môžete kedykoľvek prerušiť. Stačí sa dotknúť tlačidla Stop+Go a všetky aktívne varné zóny sa prepnú
na najnižšiu teplotu. Po ďalšom stlačení tlačidla môžete pokračovať tam, kde ste prestali.
KOMPATIBILNÝ S VÄČŠINOU MODERNÝCH VARNÝCH NÁDOB
Ak si nie ste istí, či potrebujete na indukčné varenie nové hrnce a panvice, otestujte ich pomocou magnetu.
Ak magnet priľne ku dnu, ide sa o správny typ materiálu na indukčné varenie.
FLEXIBILITA
Indukčné varné panely AEG ponúkajú veľa možností využitia, napr. funkcia Bridge spojí dve varné zóny do jednej
(ideálna pre pozdĺžne nádoby), FlexiBridge so štyrmi segmentmi umožňuje zvoliť si vhodnú kombináciu a navyše
dokáže spojiť všetky štyri segmenty do jednej zóny a vytvoriť tak jeden z najväčších varných povrchov na trhu
s optimalizovanou distribúciou tepla. Nároční používatelia ocenia vyspelé funkcie ProCook alebo FreeZone.

446 EUR

379 EUR
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U M Ý VAČ K Y R I A D U

Rád sledujem dianie a novinky na českej
aj slovenskej gastronomickej scéne. Baví
ma jedlo nielen jesť, ale aj pripravovať.
Môžeme sa baviť dokonca o vášni. Tú však
rozhodne necítim pri umývaní riadu. Ale
ak má umývačka riadu takú novinku, akou
je technológia ComfortLift®, ide to aj bez
„ponižovania“. A ja si navyše šetrím chrbát.

UMÝVANIE
RIADU NA
NAJVYŠŠEJ
ÚROVNI

Satelitné rameno
Satelitné rameno umývačky pracuje s dvojitou
rotáciou, a preto prináša lepšiu účinnosť a väčší
akčný rádius. Voda sa dostane na každé miesto
a dokonale umyje všetok vložený riad.

ComfortLift®
Unikátny systém umývačky hladko nadvihne
dolný kôš na riad, takže pri manipulácii
s riadom sa už nemusíte zohýbať.

Príborová zásuvka
Príborová zásuvka lepšie využíva priestor
a umývačka vďaka nej pojme až 15 súprav riadu.
Široké horné sprchovacie rameno navyše zabezpečí,
že bude príbor vždy dokonale umytý.

VS.

Š TA N D A R D N É
S AT E L I T N É
S P R C H OVAC I E R A M E N O S P R C H OVAC I E R A M E N O
U M Ý VAČ K Y R I A D U

LUKÁŠ HEJLÍK
A UMÝVAČKA S FUNKCIOU
COMFORTLIFT®

Lukáš Hejlík, herec

ProCleanTM
Päť sprchovacích rovín
a satelitné sprchovacie
rameno s dvojitou rotáciou
zabezpečujú najdôkladnejšie
umývanie akéhokoľvek
riadu. Voda sa dostane
do každého kúta aj
v preplnenej umývačke.

14

Vnútorné osvetlenie
Vnútorné osvetlenie
sa zapne vždy, keď sa
umývačka otvorí. Lepšia
viditeľnosť umožňuje
lepšiu orientáciu pri
manipulácii s riadom.

Príchytky SoftGrips
Pre poháre na víno,
ktoré potrebujú trochu
viac starostlivosti, tu sú
príchytky SoftGrips.

AirDry
Technológia AirDry
vďaka cirkulácii vzduchu
maximalizuje účinnosť
sušenia a zároveň minimalizuje
spotrebu energie. Dvierka
umývačky sa pred koncom
cyklu sušenia pootvoria
na 10 centimetrov, aby
dovnútra vnikol vzduch,
ktorý riadu dosuší.
15

UKA N
ÁR
RUK A

N

ComfortLift®
Unikátny systém umývačky hladko nadvihne
dolný kôš na riad, takže pri manipulácii
s riadom sa už nemusíte zohýbať.

A CELÝ

5

ROKOV

ComfortRails
Kôš sa zasúva do umývačky hladko a nečujne
na špeciálnych drážkach. Drážky šetrne
zastavia kôš bez rachotenia tanierov. Lepšia
starostlivosť o váš riad – a navyše tichšia.

Satelitné rameno
Satelitné rameno umývačky pracuje s dvojitou
rotáciou, a preto prináša lepšiu účinnosť a väčší akčný rádius. Voda sa dostane na každé
miesto a dokonale umyje všetok vložený riad.

Vnútorné osvetlenie
Vnútorné osvetlenie sa zapne vždy,
keď sa umývačka otvorí. Lepšia viditeľnosť
umožňuje lepšiu orientáciu pri
manipulácii s riadom.

693 EUR

589 EUR

LED

Satelitné rameno
Satelitné rameno umývačky pracuje s dvojitou
rotáciou, a preto prináša lepšiu účinnosť a väčší akčný rádius. Voda sa dostane na každé
miesto a dokonale umyje všetok vložený riad.

Ochrana skla
O krehké poháre sa postará vybavenie
SoftGrip a SoftSpikes®. Príchytky SoftGrip
pevne, ale šetrne pridržiavajú poháre na víno
za stopku a mäkké hroty SoftSpikes®
podopierajú poháre zdola.

1 293 EUR

U M Ý VAČ K Y R I A D U

940 EUR

799 EUR

ROKOV

ZÁ

RUK A

ZÁ

ZÁ

UKA N
ÁR

KA N

RU

R

UKA N
ÁR

Z

R

Z

1 099 EUR

ZÁ

RUK A

1 046 EUR

889 EUR

AirDry
Umývačka s technológiou AirDry pred
skončením cyklu pootvorí dvierka
na 10 centimetrov. Pôsobením prúdiaceho
vzduchu sa riad prirodzene vysuší
a zároveň sa zníži spotreba energie.

Satelitné rameno
Satelitné rameno umývačky pracuje s dvojitou
rotáciou, a preto prináša lepšiu účinnosť a väčší akčný rádius. Voda sa dostane na každé
miesto a dokonale umyje všetok vložený riad.
ProZone
Program ProZone použije na umývanie riadu
v hornom a dolnom koši rôzne nastavenie
teploty a tlaku vody, čím zabezpečí dokonalé
umytie všetkých druhov riadu.

ROKOV

A

Satelitné rameno
Satelitné rameno umývačky pracuje s dvojitou
rotáciou, a preto prináša lepšiu účinnosť a väčší akčný rádius. Voda sa dostane na každé
miesto a dokonale umyje všetok vložený riad.

775 EUR

659 EUR

Ochrana skla
O krehké poháre sa postará vybavenie
SoftGrip a SoftSpikes®. Príchytky SoftGrip
pevne, ale šetrne pridržiavajú poháre na víno
za stopku a mäkké hroty SoftSpikes®
podopierajú poháre zdola.

ROKOV

AirDry
Umývačka s technológiou AirDry pred
skončením cyklu pootvorí dvierka na 10
centimetrov. Pôsobením prúdiaceho vzduchu
sa riad prirodzene vysuší a zároveň sa zníži
spotreba energie.
Energetická trieda
Táto cenovo dostupná umývačka v triede
A+++ šetrí svojou prevádzkou energiu
aj peniaze.

TimeBeam
Funkcia TimeBeam premieta čas zostávajúci
do skončenia cyklu červeným svetlom
na podlahu pred spotrebičom.
693 EUR

589 EUR
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MOTOR

10
5

Energetická trieda
Táto cenovo dostupná umývačka v triede
A+++ šetrí svojou prevádzkou energiu
aj peniaze.

Nastaviteľný horný kôš
Horný kôš umývačky môžete umiestniť do
dvoch rôznych polôh, a to aj pri plnej záťaži.

A

Šírka umývačky (cm): 60
Počet programov/teplôt: 5/4
Spotreba vody (l): 9,9
Hlučnosť (dB): 44
Rozmery V x Š x H (mm): 818 x 600 x 550

MOTOR

10
5

FSE53630Z
PLNE INTEGROVATEĽNÁ
UMÝVAČKA 60 CM

UKA N
ÁR

ROKOV

A

UKA N
ÁR

Z

PROGRAM PROZONE PRE ROZMANITÚ NÁPLŇ
S týmto programom, ktorý využíva rôzne nastavenia pre horný a dolný kôš,
môžete umývať poháre šetrne a hrnce intenzívne. Všetko dohromady v jednom cykle.

UKA N
ÁR

Z

UKA N
ÁR

R

5

ROKOV

10
5

Z

A CELÝ

Šírka umývačky (cm): 45
Počet programov/teplôt: 7/4
Spotreba vody (l): 9,9
Hlučnosť (dB): 44
Rozmery V x Š x H (mm): 818 x 450 x 550

MOTOR

R

N

ComfortRails
Kôš sa zasúva do umývačky hladko a nečujne
na špeciálnych drážkach. Drážky šetrne
zastavia kôš bez rachotenia tanierov. Lepšia
starostlivosť o váš riad – a navyše tichšia.

A

9

VERTO
IN

ROKOV

A

VERTO
IN

10
5

Šírka umývačky (cm): 60
Počet programov/teplôt: 7/5
Spotreba vody (l): 10,2
Hlučnosť (dB): 44
Rozmery V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570

FSE83400P
PLNE INTEGROVATEĽNÁ
UMÝVAČKA 45 CM

VERTO
IN

A

AUTO

LED

MOTOR

A

15

Z

R

Šírka umývačky (cm): 60
Počet programov/teplôt: 8/5
Spotreba vody (l): 11
Hlučnosť (dB): 39
Rozmery V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570

A

FSE72710P
Z A B U D O V AT E Ľ N Á
U M Ý VAČ K A 6 0 C M

15

R

FSK93700P
PLNE INTEGROVATEĽNÁ
UMÝVAČKA 60 CM

Z

ROKOV

R

10
5

UKA N
ÁR

R

AirDry
Umývačka s technológiou AirDry pred
skončením cyklu pootvorí dvierka
na 10 centimetrov. Pôsobením prúdiaceho
vzduchu sa riad prirodzene vysuší
a zároveň sa zníži spotreba energie.

10
5

ROBOK

AirDry
Umývačka s technológiou AirDry pred
skončením cyklu pootvorí dvierka na 10
centimetrov. Pôsobením prúdiaceho vzduchu
sa riad prirodzene vysuší a zároveň sa zníži
spotreba energie.

Príborová zásuvka
Príborová zásuvka lepšie využíva priestor
a umývačka vďaka nej pojme až 15 súprav
riadu. Široké horné sprchovacie rameno
navyše zabezpečí, že bude príbor
vždy dokonale umytý.
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MOTOR

A

VÝ

U M Ý VAČ K Y R I A D U

ROKOV

A

Šírka umývačky (cm): 60
Počet programov/teplôt: 8/5
Spotreba vody (l): 11
Hlučnosť (dB): 39
Rozmery V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570
VERTO
IN

LET

10
5

FSK93800P
PLNE INTEGROVATEĽNÁ
UMÝVAČKA 60 CM

MOTOR

HOTOVÁ ZA POLOVIČNÝ ČAS
Funkcia TimeSaver vám umožní inteligentne prispôsobiť program svojim požiadavkám.
Umývací cyklus môžete skrátiť dokonca až o 50 %, a to pri porovnateľnej účinnosti umývania.

FLEXIBILNÝ HORNÝ KÔŠ
Horný kôš umývačky môžete umiestniť do dvoch rôznych výškových úrovní, a to aj pri plnej záťaži. Naukladaný riad
už nemusíte znovu vyberať a v umývačke pohodlne umiestnite aj veľké hrnce, taniere alebo vysoké poháre.

5

9

MOTOR

VERTO
IN

A

AirDry
Umývačka s technológiou AirDry pred
skončením cyklu pootvorí dvierka
na 10 centimetrov. Pôsobením prúdiaceho
vzduchu sa riad prirodzene vysuší
a zároveň sa zníži spotreba energie.

A CELÝ

999 EUR

NAJLEPŠIA STAROSTLIVOSŤ O KREHKÉ SKLO
Dajte zbohom ručnému umývaniu krehkých pohárov. Naše šikovné príchytky SoftGrip pridržiavajú chúlostivé poháre
so stopkou jemne, ale pevne na svojom mieste počas celého umývacieho cyklu. Mäkké hroty SoftSpikes® zase zaisťujú
stabilnú polohu pohárov.

PROGRAM AUTOSENSE PRISPÔSOBÍ NASTAVENIA ÚROVNI ZNEČISTENIA RIADU
Program AutoSense využíva senzory, pomocou ktorých zisťuje stupeň znečistenia riadu. Na základe vyhodnotených údajov
potom zvolí optimálny cyklus, aby sa všetko umylo dôkladne a efektívne. Výsledkom je vysoká účinnosť a úsporné umývanie
s minimálnou spotrebou energie, vody a času.

LET

A

Šírka umývačky (cm): 45
Počet programov/teplôt: 7/3
Spotreba vody (l): 9,9
Hlučnosť (dB): 44
Rozmery V x Š x H (mm): 818 x 450 x 550
A

ODUKT

ÚSPORNÝ CHOD
Invertorový motor s predĺženou zárukou 10 rokov (registrácia na www.aeg.sk/predlzenezaruky)
zaručuje tichý a úsporný chod umývačky.

1 175 EUR

10

N

LED

INVERT

PR

VYBERATEĽNÁ ZÁSUVKA NA PRÍBOR
Vyberateľná zásuvka na príbor (ale aj napr. šálky na espresso či dlhé kuchynské náradie) je umiestnená v hornej časti
umývacieho priestoru a nahrádza príborový košík v dolnom koši na riad. Spodná časť je tak voľná a vy do nej naukladáte
ešte viac riadu. Zásuvku môžete preniesť k zásuvke na príbor a jednoducho do nej príbory preložiť. Keď zásuvku na príbor
vyberiete z umývačky, môžete na jej miesto vložiť plech na pečenie, aby ste ho nemuseli umývať ručne.

ROBOK

16

XXL

VÝ

9.
10.

VÄČŠÍ PRIESTOR XXL
Modely umývačiek ProClean ponúkajú viac priestoru v porovnaní s umývačkami s rovnakou výškou.
Umývačka pojme až 15 súprav riadu a taniere s priemerom až 34 cm.

ComfortLift®
Unikátny systém umývačky hladko nadvihne
dolný kôš na riad, takže pri manipulácii
s riadom sa už nemusíte zohýbať.
Príborová zásuvka
Príborová zásuvka lepšie využíva priestor
a umývačka vďaka nej pojme až 15 súprav
riadu. Široké horné sprchovacie rameno
navyše zabezpečí, že bude príbor
vždy dokonale umytý.

VERTO
IN

7.
8.

EXCELENTNÝ VÝSLEDKY UMÝVANIA
Satelitné sprchovacie rameno a systém piatich sprchovacích úrovní sú zárukou vynikajúcich výsledkov.
Na rozdiel od tradičných sprchovacích ramien sa satelitné rameno pohybuje rôznymi smermi,
aby voda prenikla aj medzi tesne naukladaný riad a dôkladne ho umyla.

VERTO
IN

5.
6.

ROKOV

A

O
R M TO

3.
4.

10
5

VERTO
IN

2.

MOTOR

A

FEE63400PM
Z A B U D O V AT E Ľ N Á
U M Ý VAČ K A 4 5 C M

15

Šírka umývačky (cm): 60
Počet programov/teplôt: 10/5
Spotreba vody (l): 10,2
Hlučnosť (dB): 42
Rozmery V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570

Šírka umývačky (cm): 60
Počet programov/teplôt: 6/4
Spotreba vody (l): 10,2
Hlučnosť (dB): 44
Rozmery V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570

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

A

O

1.

FEE83716PM
Z A B U D O V AT E Ľ N Á
U M Ý VAČ K A 6 0 C M

13

Z

10 DÔVODOV,
PREČO SI KÚPIŤ UMÝVAČKU AEG MASTERY

A

R

FEE62800PM
Z A B U D O V AT E Ľ N Á
U M Ý VAČ K A 6 0 C M

646 EUR

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

549 EUR

17

FlexiShelf®
Vďaka flexibilnej sklopnej
poličke FlexiShelf® môžete
v chladničke okamžite
vytvoriť priestor pre
nadmerné či iné atypické
nádoby a fľaše.

5

ROKOV

COOLMATIC

ALARM

CM

FROSTMATIC

999 EUR

39dB

LCD

Objem chladničky (l): 186
Objem mrazničky (l): 72
Ovládanie: dotykové s displejom LCD,
samostatné ovládanie priestoru mrazničky
a chladničky, s dvoma termostatmi
Rozmery V x Š x H (mm): 1 769 x 556 x 549

739 EUR

940 EUR

A
COOLMATIC

ALARM

178

SCB61824LF
KO M B I N OVA N Á
CHLADNIČKA
S M R A ZN I Č KO U DO LE

LOW
FROST

CM

FROSTMATIC

35dB

LCD

Objem chladničky (l): 188
Objem mrazničky (l): 72
Ovládanie: elektronické s ukazovateľom LED
Rozmery V x Š x H (mm): 1 769 x 556 x 549
N

699 EUR

34dB

FROSTMATIC

LCD

SoftClosing
Technológia SoftClosing sa postará o jemné
a tiché zatváranie dvierok. Stačí ich mierne
postrčiť a automaticky sa privrú.

A

178

LOW
FROST

CM

FROSTMATIC

36dB

A CELÝ

5

ROKOV

CustomFlex®
Systém vnútorného usporiadania dvierok
CustomFlex® s vyberateľnými priehradkami
rôznych veľkostí prináša absolútnu flexibilitu.
Dvierka chladničky sú dokonale využité
a potraviny prehľadne a logicky zorganizované.
Statické chladenie LowFrost
Technológia LowFrost znižuje tvorbu
námrazy. Chladiace trubice sú rozmiestnené po celom priestore mrazničky, takže
ju netreba tak často odmrazovať. Navyše
ušetríte, pretože táto technológia je menej
energeticky náročná.

FlexiShelf®
Vďaka flexibilnej sklopnej poličke FlexiShelf®
môžete v chladničke okamžite vytvoriť
priestor pre nadmerné či iné atypické
nádoby a fľaše.
822 EUR

ALARM

LOW
FROST

CM

799 EUR

SoftClosing
Technológia SoftClosing sa postará o jemné
a tiché zatváranie dvierok. Stačí ich mierne
postrčiť a automaticky sa privrú.

Funkcia Dovolenka
Minimalizuje spotrebu a chráni pred vznikom
plesní a pachov počas dlhšej neprítomnosti.
869 EUR

Funkcia Dovolenka
Minimalizuje spotrebu a chráni pred vznikom
plesní a pachov počas dlhšej neprítomnosti.

Dotykový displej
Vďaka displeju LCD budete mať vždy prehľad
o tom, v akých podmienkach sú potraviny
uskladnené.

Coolmatic
Funkcia Coolmatic rýchlo vychladí čerstvé
potraviny na potrebnú teplotu. Potom sa vráti
k štandardnému nastaveniu.

COOLMATIC

178

FlexiShelf®
Vďaka flexibilnej sklopnej poličke FlexiShelf®
môžete v chladničke okamžite vytvoriť
priestor pre nadmerné či iné atypické
nádoby a fľaše.

849 EUR

SCE81821LC
KO M B I N OVA N Á
CHLADNIČKA
S M R A ZN I Č KO U DO LE

NO FROST

A

Statické chladenie LowFrost
Technológia LowFrost znižuje tvorbu
námrazy. Chladiace trubice sú rozmiestnené
po celom priestore mrazničky, takže ju
netreba tak často odmrazovať. Navyše
ušetríte, pretože táto technológia
je menej energeticky náročná.

NoFrost
Vďaka beznámrazovej technológii TwinTech®
NoFrost už nie je potrebné chladničku s mrazničkou nikdy odmrazovať. Vďaka nezávislej
cirkulácii vzduchu v chladničke a mrazničke
si potraviny zachovajú čerstvú chuť a vzhľad
oveľa dlhšie.

NoFrost
Vďaka beznámrazovej technológii TwinTech®
NoFrost už nie je potrebné chladničku s mrazničkou nikdy odmrazovať. Vďaka nezávislej
cirkulácii vzduchu v chladničke a mrazničke
si potraviny zachovajú čerstvú chuť a vzhľad
oveľa dlhšie.

A CELÝ

5

A

178

LCD

Objem chladničky (l): 186
Objem mrazničky (l): 72
Ovládanie: dotykové s displejom LCD,
samostatné ovládanie priestoru mrazničky
a chladničky, s dvoma termostatmi
Rozmery V x Š x H (mm): 1 769 x 556 x 549

RUK A

N

CustomFlex®
Systém vnútorného usporiadania dvierok
CustomFlex® s vyberateľnými priehradkami
rôznych veľkostí prináša absolútnu flexibilitu.
Dvierka chladničky sú dokonale využité
a potraviny prehľadne a logicky zorganizované.

39dB

FROSTMATIC

CustomFlex®
Systém vnútorného usporiadania dvierok
CustomFlex® s vyberateľnými priehradkami
rôznych veľkostí prináša absolútnu flexibilitu.
Dvierka chladničky sú dokonale využité
a potraviny prehľadne a logicky zorganizované.

A CELÝ

ROKOV

ALARM

SCE81831LC
KO M B I N OVA N Á
CHLADNIČKA
S M R A ZN I Č KO U DO LE

NO FROST

Z A B U D O VAT E Ľ N É C H L A D N I Č K Y A V Í N O T É K Y

R UK A

N

COOLMATIC

CM

ROBOK

Nulová zóna
V samostatných zásuvkách
nulovej zóny ZeroZone
je teplota nižšia a vlhkosť
vyššia, a to znamená ideálne
podmienky na skladovanie
potravín, ako sú napr.
syry, ovocie či zelenina.
Potraviny tak zostanú
dlhšie čerstvé a chutné.

LCD

Objem chladničky (l): 192
Objem mrazničky (l): 61
Ovládanie: dotykové s displejom LCD,
samostatné ovládanie priestoru mrazničky
a chladničky, s dvoma termostatmi
Rozmery V x Š x H (mm):
1 772 x 540 x 549

178

VÝ

Statické chladenie
LowFrost
Technológia LowFrost pri
statickom chladení znižuje
tvorbu námrazy. Chladiace
trubice sú rozmiestnené po
celom priestore mrazničky,
takže ju netreba tak často
odmrazovať. Navyše ušetríte,
pretože táto technológia je
menej energeticky náročná.

39dB

FROSTMATIC

A

ZÁ

Objem chladničky (l): 192
Objem mrazničky (l): 61
Ovládanie: dotykové s displejom LCD,
samostatné ovládanie priestoru mrazničky
a chladničky, s dvoma termostatmi
Rozmery V x Š x H (mm): 1 772 x 540 x 549

ROBOK

18

128
058
224EUR
Kč

23
899
990
EUR
Kč

VÝ

FREESTORE® A MULTIFLOW
Systémy FreeStore® a MultiFlow sa starajú o to, aby v chladničke panovala
ideálna teplota a vlhkosť a vzduch rovnomerne cirkuloval okolo uložených
potravín. Nezáleží na tom, či sú položené v chladničke vpredu, vzadu,
hore alebo dole, vydržia perfektne čerstvé dlhší čas.

SCE81824TS
KO M B I N OVA N Á
CHLADNIČKA
S M R A ZN I Č KO U DO LE

NO FROST

NoFrost
Vďaka beznámrazovej technológii TwinTech®
NoFrost už nie je potrebné chladničku s mrazničkou nikdy odmrazovať. Vďaka nezávislej
cirkulácii vzduchu v chladničke a mrazničke
si potraviny zachovajú čerstvú chuť a vzhľad
oveľa dlhšie.

SCE81826TS
KO M B I N OVA N Á
CHLADNIČKA
S M R A ZN I Č KO U DO LE

FRESHZONE®
V zásuvke FreshZone® je teplota o 15 % nižšia oproti ostatnému priestoru
v chladničke, takže sa ideálne hodí na skladovanie čerstvého mäsa a rýb.

ALARM

CM

Výska 190 cm
Vďaka pozoruhodnej výške 190 cm ponúka
táto chladnička viac vnútorného priestoru
na skladovanie potravín.

NoFrost
Vďaka beznámrazovej
technológii TwinTech®
NoFrost už nie je potrebné
chladničku s mrazničkou
nikdy odmrazovať. Vďaka
nezávislej cirkulácii vzduchu
v chladničke a mrazničke si
potraviny zachovajú čerstvú
chuť a vzhľad oveľa dlhšie.

RUK A

CHLADENIE

LOWFROST
Technológia LowFrost predchádza rýchlej tvorbe námrazy,
čo znamená rýchlejšie a pohodlnejšie odmrazovanie.

CustomFlex®
Systém vnútorného usporiadania dvierok CustomFlex®
s vyberateľnými priehradkami rôznych veľkostí prináša
absolútnu flexibilitu. Dvierka chladničky sú tak dokonale
využité a prehľadne a logicky zorganizované.

COOLMATIC

190

ROBOK

TWINTECH® NOFROST – BEZNÁMRAZOVÁ TECHNOLÓGIA
Technológia TwinTech® je inšpirovaná profesionálnymi chladiacimi
zariadeniami. Chladenie v chladiacej a mraziacej časti zabezpečujú dva
samostatné okruhy. Potraviny uložené v chladničke sa tak nevysušia suchým
vzduchom z mrazničky a v mrazničke sa netvorí námraza. Potraviny si
uchovajú dlhšie čerstvú chuť a vzhľad a mrazničku netreba odmrazovať.

Objem chladničky (l): 207
Objem mrazničky (l): 60
Ovládanie: dotykové s displejom LCD,
samostatné ovládanie priestoru mrazničky
a chladničky, s dvoma termostatmi
Rozmery V x Š x H (mm):
1 895 x 540 x 549

A

VÝ

CUSTOMFLEX®
Skladovací systém CustomFlex® je ideálnym riešením na organizovanie
priestoru na vnútornej strane dvierok. S pomocou rôzne veľkých vyberateľných
priehradiek si skladovací systém upravíte presne podľa svojich potrieb.

SCE81926TS
KO M B I N OVA N Á
CHLADNIČKA
S M R A ZN I Č KO U DO LE

ZÁ

PRISPÔSOBÍ SA
VAŠEJ CHUTI

ZÁ

TO NAJLEPŠIE
Z CHLADNIČIEK AEG

740 EUR

629 EUR

Frostmatic
Funkcia Frostmatic spustí maximálny
mraziaci výkon, aby sa čerstvé potraviny
čo najrýchlejšie zmrazili. Potom sa vráti
k štandardnému nastaveniu.

19

VOĽNE STOJACE CHLADNIČKY

Objem chladničky (l): 192
Objem mrazničky (l): 91
Ovládanie: dotykové s displejom LCD,
vďaka systému TwinTech® s oddelenou
chladiacou a mraziacou časťou
vydržia potraviny dlhšie čerstvé
Rozmery V x Š x H (mm):
1 845 x 595 x 647

A
COOLMATIC

185
CM

NO FROST

43dB

FROSTMATIC

LCD

TwinTech® Nofrost
– Beznámrazová Technológia
Technológia TwinTech® je inšpirovaná profesionálnymi chladiacimi zariadeniami. Chladenie
v chladiacej a mraziacej časti zabezpečujú dva
samostatné okruhy. Potraviny uložené v chladničke sa tak nevysušia suchým vzduchom
z mrazničky a v mrazničke sa netvorí námraza.

RCB63326OX
KO M B I N OVA N Á
CHLADNIČKA
S M R A ZN I Č KO U DO LE
NOFROST
Objem chladničky (l): 192
Objem mrazničky (l): 91
Ovládanie: dotykové s displejom LCD,
vďaka systému TwinTech® s oddelenou
chladiacou a mraziacou časťou
vydržia potraviny dlhšie čerstvé
Rozmery V x Š x H (mm):
1 845 x 595 x 647

Freestore® a MultiFlow
Systémy FreeStore® a MultiFlow sa starajú
o to, aby v chladničke panovala ideálna teplota
a vlhkosť a vzduch rovnomerne cirkuloval
okolo uložených potravín.

740 EUR

629 EUR

FreshZone®
V zásuvke FreshZone® je teplota o 15 % nižšia
oproti ostatnému priestoru v chladničke, takže
sa ideálne hodí na skladovanie čerstvého
mäsa a rýb.

COOLMATIC

185
CM

CustomFlex®

NO FROST

43dB

FROSTMATIC

LCD

TwinTech® Nofrost
– Beznámrazová Technológia
Technológia TwinTech® je inšpirovaná profesionálnymi chladiacimi zariadeniami. Chladenie
v chladiacej a mraziacej časti zabezpečujú dva
samostatné okruhy. Potraviny uložené v chladničke sa tak nevysušia suchým vzduchom
z mrazničky a v mrazničke sa netvorí námraza.
Freestore® a MultiFlow
Systémy FreeStore® a MultiFlow sa starajú
o to, aby v chladničke panovala ideálna teplota
a vlhkosť a vzduch rovnomerne cirkuloval
okolo uložených potravín.

787 EUR

669 EUR

FreshZone®
V zásuvke FreshZone® je teplota o 15 % nižšia
oproti ostatnému priestoru v chladničke, takže
sa ideálne hodí na skladovanie čerstvého
mäsa a rýb.

PRISPÔSOBÍ SA VAŠEJ CHUTI

PREDSTAVTE SI
Predstavte si, že môžete svoj jemný
sveter alebo hodvábne šaty zveriť
bez starostí práčke a sušičke.
Čierne šaty si zachovajú farbu a tvar aj po
mnohých pracích cykloch. Jemné materiály budú
chránené a hebké na dotyk. Svetre zostanú bez
hrčiek. To všetko vďaka starostlivosti práčok
a sušičiek AEG, ktoré ochránia vaše odevy.
Starajte sa o svoje oblečenie s AEG.
Vydrží vám dlhšie ako nové.

RCB83724MX
VOLNĚ STOJ ÍCÍ
CHLADNIČKY
Objem chladničky (l): 261
Objem mrazničky (l): 91
Objem zásuvky FreshZone (l): 15
Ovládanie: dotykové s displejom LCD,
vďaka systému TwinTech® s oddelenou
chladiacou a mraziacou časťou
vydržia potraviny dlhšie čerstvé
Rozmery V x Š x H (mm): 2 005 x 595 x 647

A
COOLMATIC

200
CM

FROSTMATIC

RMB86111NX
AMERICKÁ
KO M B I N OVA N Á
CHLADNIČKA

NO FROST

41dB

LCD

Objem chladničky (l): 348
Objem mrazničky (l): 179
Ovládanie: dotykové s displejom LCD
Rozmery V x Š x H (mm):
1780 x 912 x 738

699 EUR

FreshZone®
V zásuvke FreshZone® je teplota o 15 % nižšia
oproti ostatnému priestoru v chladničke, takže
sa ideálne hodí na skladovanie čerstvého
mäsa a rýb.

COOLMATIC

ALARM

178
CM

FROSTMATIC

NO FROST

44dB

LCD

Dávkovač vody a ľadu
Dávkovač vody a ľadu využíva na svoj
efektívny chod profesionálne technológie.
Na ovládacom paneli zvolíte dávkovanie vody
či ľadu a potom stačí stlačiť páčku.

FreeStore® a MultiFlow
Systémy FreeStore® a MultiFlow sa starajú
o to, aby v chladničke panovala ideálna teplota
a vlhkosť a vzduch rovnomerne cirkuloval
okolo uložených potravín.

822 EUR

A

Priamy prístup, ktorý šetrí energiu
Domáci bar umožňuje prístup k vašim
studeným nápojom bez otvorenia plných dverí
chladničky, čím zabraňuje unikaniu chladného
vzduchu a šetrí energiu.

TwinTech® Nofrost
– Beznámrazová technológia
Technológia TwinTech® je inšpirovaná profesionálnymi chladiacimi zariadeniami. Chladenie
v chladiacej a mraziacej časti zabezpečujú dva
samostatné okruhy. Potraviny uložené v chladničke sa tak nevysušia suchým vzduchom
z mrazničky a v mrazničke sa netvorí námraza.

20

A

PRÁČKY A SUŠIČKY

RCB63326OW
KO M B I N OVA N Á
CHLADNIČKA
S M R A ZN I Č KO U DO LE
NOFROST

1 716 EUR

1 459 EUR

FreshZone®
V zásuvke FreshZone® je teplota o 15 % nižšia
oproti ostatnému priestoru v chladničke, takže
sa ideálne hodí na skladovanie čerstvého
mäsa a rýb.

STRÁŽCOVIA
OBLEČENIA
21

RU K A
ZÁ

65

Typ displeja: Stredný displej LED
s bielym panelom a českým popisom
Rozmery V x Š x H (mm): 850/600/600
maximálna hĺbka: 630

• Hodváb
• Vlna
• Outdoorové oblečenie – program obnovuje
odolnosť voči vode
• Mix
• Jednoduché žehlenie
• Športové oblečenie
• Prikrývka

NA

RU K A
ZÁ

ROKOV

MOTOR

UKA N
ÁR

10
5

ŠPECIÁLNE FUNKCIE

ROKOV

Z

769 EUR

649 EUR

NA

ROKOV

A

MOTOR

10
5

ŠPECIÁLNE FUNKCIE
• Osvieženie
• ECO
• Tichý

CELÝ

5

ROKOV

698 EUR

589 EUR

VERTO
IN

A

• Osvieženie
• ECO
• Tichý

CELÝ

5

ROKOV

RU
ZÁ KA

UKA N
ÁR

R U KA
ZÁ

10
5

NA

ÖKO
I

DOŽIVOTNÁ

PREDĹŽENÉ ZÁRUKY
Spotrebiče AEG sú vybavené novými
inovatívnymi technológiami a vyspelými
funkciami, aby ste sa na ne mohli vždy
spoľahnúť. Či už sa starajú o vaše
najjemnejšie hodvábne odevy, alebo vám
pomáhajú vykúzliť slávnostné menu plné
lahodných pokrmov.
www.aeg.sk/predlzenezaruky

Predĺžte si štandardnú záručnú dobu na
vaše domáce spotrebiče. Pri vybraných
modeloch spotrebičov AEG z radu Mastery
môžete získať predĺženú záruku 5 rokov
na kompletný spotrebič alebo 10 rokov na
invertorový motor.

MOTOR INVERTOR
VYŠŠÍ VÝKON A EXTRÉMNE TICHÝ CHOD

ŠPECIÁLNE PROGRAMY

R O B OK

RU K A
ZÁ

UKA N
ÁR

Typ displeja: Displej LED
s bielym panelom a českým popisom
Rozmery V x Š x H (mm): 850/600/600
maximálna hĺbka: 630

VÝ

UKA N
ÁR

66dB

• Hodváb
• Vlna
• Outdoorové oblečenie – program obnovuje
odolnosť voči vode
• Mix
• Jednoduché žehlenie
• Športové oblečenie
• Prikrývka

VERTO
IN

R

Z

22

8

KG

ŠPECIÁLNE PROGRAMY

R O B OK

799 EUR

VERTO
IN

ROKOV

A

• Hodváb
• Vlna
• Outdoorové oblečenie – program obnovuje
odolnosť voči vode
• Mix
• Jednoduché žehlenie
• Športové oblečenie
• Prikrývka

MOTOR

10
5

945 EUR

R O B OK

A

• Jemné+: zlepšuje distribúciu aviváže,
chráni a zjemňuje oblečenie
• Škvrny: extra plákanie s použitím odstraňovača škvŕn
• Eco: na energeticky efektívne pranie
• Funkcie Úspora času a Eco možno použiť
súčasne a prať energeticky efektívne a
kratší čas

ŠPECIÁLNE PROGRAMY

VÝ

VÝ

ROKOV

ŠPECIÁLNE FUNKCIE

LED

R

CELÝ

5

T8DEG48SC
SUŠIČKA
ABSOLUTECARE®

dB

LED

NA

580 EUR

489 EUR

RU K A
ZÁ

Z

Typ displeja: Veľký displej LED
s antikorovým panelom a českým popisom
Rozmery V x Š x H (mm): 850/600/600
maximálna hĺbka: 630

A

8
KG

ROKOV

MOTOR

ZÁRUKY

674 EUR

569 EUR

MOTOR

10
5

UKA N
ÁR

RU K A
ZÁ

RU K A
ZÁ
RU
ZÁ KA

• Jemné+: zlepšuje distribúciu aviváže, chráni
a zjemňuje oblečenie
• Škvrny: extra plákanie s použitím
odstraňovača škvŕn
• Eco: na energeticky efektívne pranie
• Funkcie Úspora času a Eco možno použiť
súčasne a prať energeticky efektívne
a kratší čas

T8DBE48SC
SUŠIČKA
ABSOLUTECARE®

dB

A

ŠPECIÁLNE FUNKCIE

Z

UKA N
ÁR

I

ROKOV

R

R

PRÁČKY A SUŠIČKY

65

ÖKO

CELÝ

5

Z

A

NA

DOŽIVOTNÁ

• Priame sprchovanie: zvyšuje účinnosť prania
• Jemné+: zlepšuje distribúciu aviváže,
chráni a zjemňuje oblečenie
• Škvrny: extra plákanie s použitím
odstraňovača škvŕn
• Úspora času: funkcia na skrátenie pracieho cyklu
• Eco: na energeticky efektívne pranie
• Funkcie Úspora času a Eco možno použiť
súčasne a prať energeticky efektívne a kratší čas

9
KG

ROKOV

NA

R

ŠPECIÁLNE FUNKCIE

CELÝ

5

5

ROKOV

A

Z

NA

Jemná bielizeň
Vlna/hodváb
Antialergický
20 min. – 3 kg
Outdoor
Športové oblečenie
Posteľná bielizeň

CELÝ

R

•
•
•
•
•
•
•

Jemná bielizeň
Vlna/hodváb
Para
Antialergický
20 min. – 3 kg
Outdoor
Džínsy
Posteľná bielizeň

VERTO
IN

T8DBC49SC
SUŠIČKA
ABSOLUTECARE®

ŠPECIÁLNE PROGRAMY

•
•
•
•
•
•
•
•

R O B OK

874 EUR

739 EUR

Typ displeja: Displej LED
s bielym panelom a českým popisom
Rozmery V x Š x H (mm): 850/600/575
maximálna hĺbka: 600

ŠPECIÁLNE PROGRAMY

ÖKOPower – 59 min, 5 kg
Jemná bielizeň
Vlna/hodváb
Para
Antialergický
20 min. – 3 kg
Outdoor
Džínsy

T
VER OR

ROKOV

51dB

•
•
•
•
•
•
•
•

N

10
5

VERTO
IN

A

-20%*

VÝ

801 323 818

MOTOR

ÖKO

A

ŠPECIÁLNE PROGRAMY

R O B OK

PREMIUM CERTIFIED

BCAAWM16FF146010.indd 1
07.09.16 11:37
Size: 52x76mm; Material: Folex X-471 + Lohmann;
Printing: 4 colour; Finishing: Rounded corners

Typ displeja: Stredný displej LED
so strieborným panelom a českým popisom
Rozmery V x Š x H (mm): 850/600/542
maximálna hĺbka: 600

VÝ

R O B OK

ROKOV

EFFICIENCY

51dB

NA

RTOR

CELÝ

5

VÝ

NA

EFFICIENCY

ÖKO

-30%*

8
KG

1600

VE

Typ displeja: Veľký displej LED
s antikorovým panelom a českým popisom
Rozmery V x Š x H (mm): 850/600/605
maximálna hĺbka: 639

A

L6FBG68SC
PR ÁČK A
PROSENSE™

N

47dB

8
KG

1600

VERTO
IN

-50%*

L7FBE68SC
PR ÁČK A
PROSTEAM®

R O B OK

A

9
KG

1400

VÝ

L8FEC49SC
PR ÁČK A
Ö KO M IX®

ŠPECIÁLNE FUNKCIE
• Osvieženie
• ECO
• Tichý

Invertorový motor pracuje bez obvyklých
uhlíkových kefiek, takže neobsahuje časti,
ktoré sa zvyčajne rýchlo opotrebovávajú.
Motor umožňuje vyšší výkon a skrátenie
pracovného cyklu. Štandardné motory
potrebujú medzi pohybmi „odpočinok“.
Motor invertor je schopný pracovať až
95 % času, s prestávkami len na krátke
zastavenie bubna medzi fázami točenia.
Tým skracuje čas prania o štvrtinu pri
zachovaní rovnakého výkonu. Tichý

motor navyše prispieva k stabilite
spotrebiča a predlžuje jeho životnosť.
Predĺžené záruky sa vzťahujú na vybrané
modely výrobkov z radu AEG Mastery,
ktoré boli do Slovenskej republiky
dovezené spoločnosťou Electrolux
Slovakia, s. r. o., a zakúpené po 1. 6. 2017.
Akcia je platná do odvolania.

Oficiálny certifikát
Woolmark Blue

Oficiálny certifikát
Woolmark Green

znamená bezpečné
pranie vlny
určenej výlučne
na ručné pranie.

znamená bezpečné
pranie vlny
určenej výlučne na
ručné pranie pri
splnení vysokých
energetických
štandardov.
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PRÍSLUŠENSTVO

RIAD MASTERY COLLECTION | PL ANCHA GRIL MEDIUM

P O H L C O VA Č Z Á PA C H U V C H L A D N I Č K E

Svieža chladnička so sviežou vôňou

RIAD MASTERY COLLECTION | PIZZ A SET

Premeňte varný panel na záhradný gril v jedinom okamihu a vychutnávajte si
nezameniteľnú chuť grilovaných pokrmov po celý rok. S grilom plancha je to
jednoduché. Teplo sa rozloží rýchlo a rovnomerne po celej platni a postará sa o to,
aby boli všetky ingrediencie ugrilované konzistentne bez ohľadu na ich rozmiestnenie.
Opečte si dokonalé grilované steaky, pripravte si lahodnú chrumkavú špargľu alebo
si doprajte delikátne mušle s chrumkavou kôrkou vždy, keď na ne dostanete chuť.

Žiaruvzdorná tehla s rýchlym ohrevom a účinným zadržiavaním tepla dodá pizzi
jemne chrumkavú kôrku, akú zabezpečí len profesionálna pec na pizzu.

Číslo PNC: 902979707

Číslo PNC 902979498
Perfektné výsledky pečenia aj pri príprave chleba
foccacia, pečiva a iných múčnych pokrmov

Perfektne sa dopĺňa s indukčným varným panelom,
ale môže sa použiť aj na všetkých ostatných typoch
varných panelov.
Rozmery *

Obsahuje 1 kamennú dosku a drevenú dosku na manipuláciu

Označenie modelu A9HL33

Kamenná doska 33 x 38 cm
Drevená lopatka 29 cm

Číslo PNC: 902979717
Účinnosť až do 3 mesiacov.

Nelepivý povrch zjednodušuje čistenie.

Vhodná do všetkých typov rúr
Rozmery

Zaplňte chladničku lahodnými potravinami a vychutnávajte
si sviežu vôňu. Pohlcovač pachov do chladničky eliminuje
nežiaduce pachy pochádzajúce z rýb, mäsa, syrov a iných
potravín so silnou arómou. Postupne uvoľňuje netoxický,
aktívny prostriedok, ktorý neobsahuje parfum. Rýchlo
absorbuje neželané pachy a účinnosť si uchová až 3
mesiace. Vaša chladnička tak bude vždy sviežo voňať.

Dá sa použiť v akejkoľvek chladničke.

22 x 43.2 x 1.8 cm

Odporúčaná cena 188 €

Objem

250 ml

Označenie modelu

A6KDO101

Odporúčaná cena

5€

Označenie modelu A9OZPS01

KO L E KC I A M A S T E R Y C O L L E C T I O N | S O Ľ N Á D O S K A

Soľná doska AEG predstavuje skvelú základňu na prirodzenú a zdravú prípravu a podávanie jedál.
Doska je vyrobená z ružovej kamennej himalájskej soli a môžete ju zohrievať v rúre,
na varnom paneli alebo naopak chladiť v chladničke alebo mrazničke.
Pražené filety z mečiara.

Plech na pečenie s maximálnou flexibilitou
JSúprava pozostáva z panvice na pečenie
(24 cm) a dvoch rajníc (16 cm, 20 cm)
Číslo PNC: 902979820
Označenie modelu A3SS

Číslo PNC: 902979822
Rozmery*

20 x 30 x 3 cm

Označenie modelu A2SLT
Odporúčaná cena

96 €

CHRÁŇTE SVOJE SKLO

RIAD MASTERY COLLECTION | CASSEROLE SET

Odporúčaná cena 115 €

Dá sa sklopiť v záujme
jednoduchého skladovania.

D R Ž I A K N A P O H Á R E D O U M Ý VA Č K Y R I A D U

S Ú P R AVA N A S TA R O S T L I V O S Ť O C H L A D N I Č K U

Optimálna starostlivosť o chladničky
Kompletná súprava na starostlivosť a údržbu vašej chladničky,
akú si tento vyťažený spotrebič zaslúži. Uchová chladničku
dlhšie ako novú. Pozostáva z nasledujúcich výrobkov:
1 podložka na zachovanie čerstvosti, ktorá zabezpečuje
voľnú cirkuláciu vzduchu v zásuvke na zeleninu
a zabraňuje tvorbe zápachu a plesní,
1 pohlcovač pachov do chladničky na neutralizovanie zápachu,
1 mäkká handrička vhodná na pranie so špeciálnym
vzorom na hĺbkové čistenie a odstraňovanie škvŕn
1 sprej na čistenie chladničky, na neutralizáciu
pachov a jednoduché odstraňovanie nečistôt.

PRÍSLUŠENSTVO

PRÍSLUŠENSTVO

Odporúčaná cena 113 €

Číslo PNC: 902979716
Objem spreja

250 ml

Označenie modelu A6KK4105
Odporúčaná cena 17 €

S košíkom na sklo môžete v umývačke bez obáv umývať
aj tie najchúlostivejšie a najvzácnejšie poháre. Košík
na sklo sa vyznačuje väčšou kapacitou a flexibilitou
než ostatné systémy na použitie v umývačke, pojme
až 8 pohárov na víno a pridržiava ich jemne, ale
pevne, aby sa im nič nestalo. Teraz môžete používať
a umývať svoje najkrajšie poháre tak často, ako sa
vám páči. Univerzálny a vhodný pre všetky 60 a 45
cm umývačky riadu. Keď ho nepoužívate, môžete ho
sklopiť do plochého tvaru a jednoducho odložiť.
Číslo PNC: 902979555
Univerzálny, vhodný pre všetky 60 a 45 cm
umývačky riadu.
Jednoduché používanie.
Dá sa sklopiť v záujme jednoduchého skladovania.
Rozmery

33 x 26 x 21.6 cm

Označenie modelu A9SZGB01
Odporúčaná cena 26 €
24
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VARNÉ PANELY

MULTIFUNKČNÉ RÚRY
-30 %*

A

SOUSVIDE

Energetická
trieda

Funkcia
SousVide

Parné
pečenie

60

1
2
3

SENSOR

Senzor
vlhkosti

Teplotná
sonda

Teleskopické
výsuvy

Jemné zatváranie
dvierok

0 5 8

14

CM

Možnosť pečenia
na 3 úrovniach

Šírka

Chladné
dvierka

Posuvné
ovládanie

5

9

0

14

AUTO

Kruhové
ovládanie

Funkcia
Bridge

Funkcia
FlexiBridge

Detekcia
hrncov a panvíc

Funkcia
PowerSlide

Senzor
ProFry

Funkcia
PowerBooster

Časovač Eco: maximálne využitie tepla

Funkcia
FlexiZone

Trojokruhová
zóna

Dvojokruhová
zóna

Horák

INDUCTION

CRYSTAL
LINE

Indukčný
varný panel

Modulárny systém
CrystalLine

2

Antikoro s ochranou
proti odtlačkom prstov

Pyrolytické
čistenie

Katalytické
čistenie

ECO

XXL

CATALUXE®

Funkcia
SteamBake

Ventilátor + kruhové
ohrevné teleso

Vnútorný
priestor XXL

3

Automatické
zohriatie

Mikrovlny

Funkcia
Hob2Hood

Funkcia
Prestávka

1

Ukazovateľ
zvyškového tepla

AUTOMATIC
IGNITION

Trojitý
horák

KÁVOVARY

MIKROVLNNÉ RÚRY

45

Multicup

Výška

Bezpečnostná
termopoistka

CHLADENIE

60

CM

Výška

Liatinové
podstavce

ODSÁVAČE

45

CM

Automatické
zapaľovanie

CM

Mikrovlny

Antikoro
s ochranou proti
odtlačkom prstov

Šírka

Odvádzanie
vzduchu do komína

A

Vnútorná
recirkulácia vzduchu

178

Energetická
trieda

LOW
FROST

NO FROST

CM

-30%*

Výška

Technológia
NoFrost

Technológia
LowFrost

SoftClosing

FlexiShelf

Technológia
DynamicAir

COOLMATIC

FROSTMATIC

Funkcia
Coolmatic

Funkcia
Frostmatic

52dB
CustomFlex®

Hlučnosť

LED

Dotykové
ovládanie

Antikoro
s ochranou proti
odtlačkom prstov

Gril

Dotykové
ovládanie

Rozmrazovanie

Osvetlenie
LED

Funkcia
Hob2Hood

LCD

ALARM

Vizuálny
a zvukový alarm

Displej LCD

PRÁČKY A SUŠIČKY

UMÝVAČKY
A

13

Energetická
trieda

Počet jedálenských
súprav

-30%*

A
ComfortLift®

ComfortRails

Satelitné sprchovacie
rameno

AirDry

SoftSpikes®

Príchytky
SoftGrip

Vyberateľná zásuvka
na príbor

-30%*

KG

8

51dB

Energetická
trieda

Kapacita

Hlučnosť

1600

Rýchlosť
odstreďovania

ÖKO

Detská
poistka

Posunutý štart

AquaControl

Motor
ÖkoInvertor

Technológia
ProSense™

Technológia
ProSteam®
LED

Motor
invertor

26

Vnútorné
osvetlenie

Indikácia zostávajúceho Ukazovateľ Beam
času
on Floor: dvojfarebný
na podlahe
ukazovateľ na podlahe

Technológia
ÖKOMix®

Pripojenie
studenej
aj teplej vody

Funkcia
Jemné+

ÖkoPower

Zameniteľné dvierka

ÖKOFlow

Motor
invertor

Technológia
SensiDry®

Technológia
AbsoluteCare®

Vnútorné
osvetlenie bubna
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KÚPTE SI PARNÚ RÚRU
Z RADY AEG MASTERY
A ZÍSKAJTE ZDARMA

DARČEK

ENIA
KURZ VAR
B
AVA NÁDO
SÚPR
A
KUCHÁRSK
KNIHA

 KURZ VARENIA
 KUCHYNSKÉ NÁDOBY
 KUCHÁRSKU KNIHU
Ak sa chcete prihlásiť na kurz varenia alebo
získať kuchársku knihu, registrujte sa na
aeg.sk/peciemevpare

Electrolux Slovensko, s. r. o. | o. z. Domáce spotrebiče
Galvaniho 17/B
821 04 Bratislava, Slovensko
Telefón: +421/32/744 12 94
www.aeg.sk
www.aegmastery.sk
Textové informácie a hodnoty uvedené v tomto katalógu môžu obsahovať chyby.
Vzhľadom na technický vývoj v priebehu roka môže dôjsť aj k menším zmenám
v predávaných výrobkoch a v ich vlastnostiach.

Využívajte spotrebiče naplno
S mobilnou aplikáciou My AEG budete mať doslova na dosah
ruky stovky skvelých receptov a tipov, aký program zvoliť
na pečenie krehkého koláča ako od babičky. Nájdete tu tiež
množstvo užitočných rád, ako odstrániť škvrny z oblečenia
a ako sa starať o jemné materiály. Navyše konečne odhalíte
presný význam symbolov na štítkoch odevov. Potrebujete návod
na používanie alebo kontaktovať servis? Žiaden problém.
Stiahnite si aplikáciu zadarmo a využívajte jej výhody ešte dnes.

Stiahnite si aplikáciu My AEG.

Google Play

Apple Store

