
Exkluzívne zákazníkom Oresi poskytujeme jedinečnú kombináciu
akčných cien a bonusov. Vaše AEG

www.oresi.sk

vnútorný objem hrubý/čistý (l): 74/71
farba: antikoro s ochranou proti odtlačkom prstov
hladký smalt zjednodušuje čistenie
zasúvateľné ovládače
funkcia SteamBake
štandardné funkcie rúry:  teplovzdušné pečenie, 
teplovzdušné pečenie + dolný ohrev, horný ohrev + 
dolný ohrev, gril, veľkoplošný gril, gril + ventilátor, 
dolný ohrev
špeciálne funkcie rúry: rozmrazovanie
halogénové osvetlenie
počet skiel dvierok rúry: 3
vybavenie: 1 koláčový plech na pečenie, šedý smalt, 
1 hlboký pekáč na zachytávanie tuku, šedý smalt, 
1 bežný chrómovaný rošt
1x teleskopické výsuvy
rozmery V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

počet súprav riadu: 13
počet programov/teplôt: 7/4
druhy programov: 160 min, 60 min, 90 min, 
AUTO Sense, Eco, Údržba umývačky, Rýchly 30 min
3-miestny displej s ukazovateľom zostávajúceho 
času
technológia: AirDry, QuickSelect
funkcie: TimeSaver, XtraDry, automatické 
vypnutie AutoO� , funkcia Posunutý štart 
o 1 až 24 h
AquaControl
hlučnosť (dB(A)): 44
Beam on Floor: dvojfarebný svetelný ukazovateľ 
na podlahe
motor invertor s 10-ročnou zárukou 
rozmery V x Š x H (mm): 820/900 x 600 x 570

ovládanie: elektronické
bezpečnostné prvky: automatické vypnutie
kontrolné funkcie: akustický signál, automatické 
zohriatie, funkcia POWER (Booster) na rýchle 
zohriatie, detská poistka, blokovanie ovládania, 
kuchynský časomer, indikácia zvyškového tepla, 
funkcia Prestávka, ukazovateľ času,
farba a dizajn: čierna, antikorový rám
rozmery Š x H (mm): 576 x 516

šírka: 600 mm
typ odsávača: výsuvný 
spôsob ovládania: elektronické tlačidlá
počet výkonových stupňov: 3 + intenzívny
výkon (m3/h): max./min.: 537/256, intenzívny: 647
funkcie: možnosť nastavenia recirkulácie vzduchu
farba: šedá
hlučnosť (dB(A)): 63/46, intenzívny 67
voliteľné príslušenstvo: MCFE18 – filter 
s uhlím, BF6070-M – predný panel
rozmery V x Š x H (mm): 396 x 598 x 280

545 €
464 €

592 €
504 €

459 €
390 €

317 €
270 €

 BEB351110M
ZABUDOVATEĽNÁ RÚRA STEAMBAKE – 600 MM

FSB52637P
PLNE INTEGROVATEĽNÁ UMÝVAČKA – 600 MM

IKB64301XB
INDUKČNÝ VARNÝ PANEL – 580 MM

 DPB5650M
ODSÁVAČ PÁR – 600 MM

580
Elektronické
ovládanie

Hob2Hood

600

RecirkuláciaRecirkulácia

En. triedaEn. trieda

Para

En. trieda

AirDryAirDry

KÚPTE SI SPOTREBIČE AEG 
A ZÍSKAJTE DARČEK!

www.aeg.sk

Kúpte si súpravu troch spotrebičov, t. j. rúry, indukčného panela, umývačky 
alebo chladničky z tohto letáka, alebo z aktuálneho katalógu AEG pre 
kuchynské štúdiá a získajte zabudovateľnú mikrovlnnú rúru AEG MSB2547D-M

  LEN ZA 79 EUR



 BSK782320M
ZABUDOVATEĽNÁ PARNÁ RÚRA STEAMBOOST – 600 MM

KMK721000M
KOMPAKTNÁ RÚRA QUICK&GRIL – 600 MM

KMK968000M
KOMPAKTNÁ RÚRA COMBIQUICK – 600 MM

energetická trieda A+
vnútorný objem (l): 43
farba: antikoro s ochranou proti odtlačkom prstov
elektronické dotykové ovládanie
28 receptov/automatických programov
štandardné funkcie rúry: gril, mikrovlny
2x halogénové osvetlenie
bezpečnosť: indikácia zvyškového tepla, detská 
poistka, funkcia automatického bezpečnostného 
vypnutia
počet skiel dvierok rúry: 4
vybavenie: 1 bežný chrómovaný rošt
rozmery V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550

energetická trieda A+
vnútorný objem (l): 43
farba: antikoro s ochranou proti odtlačkom prstov
otočný ovládač s displejom LCD
WiFi konektivita
štandardné funkcie rúry: teplovzdušné pečenie, 
dolný ohrev, horný ohrev, gril, ventilátor, teplov-
zdušné pečenie s parou
ďalšie vybrané funkcie: 90 receptov / auto-
matických programov, teplotná sonda, časové 
funkcie, možnosť pečenia na dvoch úrovniach
počet skiel dvierok rúry: 4
vybavenie: 1 koláčový plech na pečenie, šedý smalt,
1 hlboký pekáč na zachytávanie tuku, šedý smalt, 
1 bežný chrómovaný rošt
rozmery V x Š x H (mm): 455 x 595 x 567

639 € 910 €
544 € 774 €

Para

Mikrovlny Mikrovlny

Para

43 43
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energetická trieda A
vnútorný objem hrubý/čistý (l): 74/71
farba: antikoro s ochranou proti odtlačkom prstov
čistenie: katalýza
zasúvateľné ovládače
funkcia SteamBake
štandardné funkcie rúry: teplovzdušné pečenie, 
dolný ohrev, horný ohrev, gril, veľkoplošný gril, 
ventilátor
špeciálne funkcie rúry: rozmrazovanie 
halogénové osvetlenie
počet skiel dvierok rúry: 3
vybavenie: 1 koláčový plech na pečenie, šedý smalt, 
1 hlboký pekáč na zachytávanie tuku, šedý smalt,
1 bežný chrómovaný rošt
1x teleskopické výsuvy
rozmery V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

energetická trieda A
vnútorný objem hrubý/čistý (l): 74/71
farba: antikoro s ochranou proti odtlačkom prstov
čistenie: pyrolýza
zasúvateľné ovládače
funkcia SteamBake
štandardné funkcie rúry: teplovzdušné pečenie, 
dolný ohrev, horný ohrev, gril, veľkoplošný gril, 
ventilátor
špeciálne funkcie rúry: rozmrazovanie
halogénové osvetlenie
počet skiel dvierok rúry: 4
vybavenie: 1 koláčový plech na pečenie, šedý smalt,
1 hlboký pekáč na zachytávanie tuku, šedý smalt, 
1 bežný chrómovaný rošt
1x teleskopické výsuvy
rozmery V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

BCK455350M
ZABUDOVATEĽNÁ KATALYTICKÁ  RÚRA STEAMBAKE – 600 MM

BPK556320M
ZABUDOVATEĽNÁ PYROLITICKÁ RÚRA STEAMBAKE – 600 MM

592 €

769 €

504 €

654 €

3 úrovne
pečenia

3 úrovne

BPB351120M
ZABUDOVATEĽNÁ PYROLYTICKÁ RÚRA – 600 MM

 BPK842320M
ZABUDOVATEĽNÁ PYROLYTICKÁ RÚRA SENSECOOK – 600 MM

3 úrovne
pečenia

BSK999330M
ZABUDOVATEĽNÁ PARNÁ RÚRA STEAMPRO – 600 MM

ZADARMO
RIAD

KUCHÁRSKA 

KNIHA

VAŘENÍ, PEČENÍ 

A GRILOVÁNÍ 

V MULTIFUNKČNÍ 

PARNÍ TROUBĚ

ZADARMO
RIAD

KUCHÁRSKA 

KNIHA

VAŘENÍ, PEČENÍ 

A GRILOVÁNÍ 

V MULTIFUNKČNÍ 

PARNÍ TROUBĚ

vnútorný objem hrubý/čistý (l): 74/71
farba: antikoro s ochranou proti odtlačkom prstov
čistenie: pyrolýza (3 cykly)
otočný ovládač s displejom LCD
štandardné funkcie rúry: teplovzdušné pečenie, 
dolný ohrev, horný ohrev, gril, ventilátor, teplov-
zdušné pečenie s parou; 2x halogénové osvetlenie
bezpečnosť: indikácia zvyškového tepla, detská 
poistka
počet skiel dvierok rúry: 4
vybavenie: 1 koláčový plech na pečenie, šedý smalt,
1 hlboký pekáč na zachytávanie tuku, šedý smalt, 
1 bežný chrómovaný rošt
1x teleskopické výsuvy
rozmery V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

894 €

1 051 €

vnútorný objem hrubý/čistý (l): 73/70
farba: antikoro s ochranou proti odtlačkom prstov
parné čistenie
elektronické dotykové ovládanie
parné funkcie rúry: varenie v pare (100 %), 
stredná vlhkosť (50 %), nízka vlhkosť (25 %) 
štandardné funkcie rúry: teplovzdušné pečenie, 
dolný ohrev, horný ohrev, gril, ventilátor, 
teplovzdušné pečenie s parou
2x halogénové osvetlenie
bezpečnosť: indikácia zvyškového tepla, detská 
poistka, funkcia automatického bezpečnostného 
vypnutia
počet skiel dvierok rúry: 4
vybavenie: 1 koláčový plech na pečenie, šedý smalt,
1 hlboký pekáč na zachytávanie tuku, šedý smalt, 
1 bežný chrómovaný rošt
teplotná sonda
1x teleskopické výsuvy
rozmery V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

1 404 €
1 194 €

vnútorný objem hrubý/čistý (l): 73/70
farba: antikoro s ochranou proti odtlačkom prstov
parné čistenie
otočný ovládač s displejom LCD
parné funkcie rúry: vákuové varenie SousVide, 
varenie v pare (100 %), vysoká vlhkosť (75 %), stred-
ná vlhkosť (50 %), nízka vlhkosť (25 %)
štandardné funkcie rúry: teplovzdušné pečenie, 
horný ohrev + dolný ohrev, gril, ventilátor, 
teplovzdušné pečenie s parou
bezpečnosť: indikácia zvyškového tepla, detská 
poistka, funkcia automatického bezpečnostného 
vypnutia
počet skiel dvierok rúry: 4
vybavenie: 1 koláčový plech na pečenie, šedý smalt,
1 hlboký pekáč na zachytávanie tuku, šedý smalt, 
1 bežný chrómovaný rošt
teplotná sonda
1x teleskopické výsuvy
rozmery V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567

1 695 €

1 993 €

En. trieda

Para

vnútorný objem hrubý/čistý (l): 74/71
farba: antikoro s ochranou proti odtlačkom prstov
čistenie: pyrolýza (2 cykly)
zasúvateľné ovládače
funkcia SteamBake
štandardné funkcie rúry: teplovzdušné pečenie, 
dolný ohrev, horný ohrev, gril, ventilátor, teplov-
zdušné pečenie s parou
špeciálne funkcie rúry: rozmrazovanie
halogénové osvetlenie
bezpečnosť: indikácia zvyškového tepla, detská 
poistka a blokovanie ovládania
počet skiel dvierok rúry: 4
vybavenie: 1 koláčový plech na pečenie, šedý smalt,
1 hlboký pekáč na zachytávanie tuku, šedý smalt, 
1 bežný chrómovaný rošt
1x teleskopické výsuvy
rozmery V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

686 €
584 €



Výrobky kteréhokoliv z uvedených setů lze libovolně vzájemně kombinovat. 

vnútorný objem (l): 23
farba: antikoro s ochranou proti odtlačkom prstov
dotykové ovládanie, LED displej
mikrovlnný výkon 900 W, 8 úrovní
výkon grilu 1 000 W
priemer otočného taniera: 315 mm
štandardné funkcie rúry: gril, mikrovlny
programy: automatické rozmrazovanie podľa 
hmotnosti, automatické varenie podľa hmotnosti, 
možnosť naprogramovať 3 funkcie za sebou, signál 
pri skončení ohrevu
rozmery V x Š x H (mm): 338 x 595 x 400

MSB2547D-M
MIKROVLNNÁ RÚRA – 600 MM

353 €
300 €

Hob2Hood

Hob2HoodHob2Hood

Mikrovlny

Mikrovlny

Hob2Hood

B>>

Hob2HoodHob2Hood

Prestávka

MikrovlnyMikrovlny

Mikrovlny

Bridge

Prestávka

FlexiBridge FlexiBridge

Mikrovlny

MBB1756SEM
MIKROVLNNÁ RÚRA – 600 MM

MBE2658SEM
MIKROVLNNÁ RÚRA – 600 MM

ovládanie: dotykové ovládanie DirectTouch
funkcia Hob2Hood
bezpečnostné prvky: automatické vypnutie
kontrolné funkcie: 3-stupňové využitie zvyškového 
tepla, akustický signál, automatické zohriatie,
funkcia POWER (Booster) na rýchle zohriatie
detská poistka, pripočítavací časomer, ukazovateľ 
času, Eco časovač – využitie zvyškového tepla, 
zablokovanie ovládania, kuchynský časomer, 
indikátory zvyškového tepla, vypnutie zvuku
funkcia Prestávka
farba a dizajn: čierny s antikorovým rámom
rozmery Š x H (mm): 576 x 516

ovládanie: dotykové ovládanie DirectTouch
funkcia Hob2Hood
funkcia Bridge
bezpečnostné prvky: automatické vypnutie
kontrolné funkcie: 3-stupňové využitie zvyškového 
tepla, akustický signál, automatické zohriatie,
funkcia POWER (Booster) na rýchle zohriatie
detská poistka, pripočítavací časomer, ukazovateľ 
času, Eco časovač – využitie zvyškového tepla, 
zablokovanie ovládania, kuchynský časomer, 
indikátory zvyškového tepla, vypnutie zvuku
funkcia Prestávka
farba a dizajn: čierny
rozmery Š x H (mm): 710 x 520

ovládanie: dotykové ovládanie DirectTouch
funkcia Hob2Hood
bezpečnostné prvky: automatické vypnutie
kontrolné funkcie: 3-stupňové využitie zvyškového 
tepla, akustický signál, automatické zohriatie,
funkcia POWER (Booster) na rýchle zohriatie
detská poistka, pripočítavací časomer, ukazovateľ 
času, Eco časovač – využitie zvyškového tepla, 
zablokovanie ovládania, kuchynský časomer, 
indikátory zvyškového tepla, vypnutie zvuku
funkcia Prestávka
farba a dizajn: čierny
rozmery Š x H (mm): 590 x 520

ovládanie: dotykové ovládanie DirectTouch
funkcia Hob2Hood
funkcia FlexiBridge
funkcia PowerSlide
bezpečnostné prvky: automatické vypnutie
kontrolné funkcie: 3-stupňové využitie zvyškového 
tepla, akustický signál, automatické zohriatie,
funkcia POWER (Booster) na rýchle zohriatie
detská poistka, pripočítavací časomer, ukazovateľ 
času, Eco časovač – využitie zvyškového tepla, 
zablokovanie ovládania, kuchynský časomer, 
indikátory zvyškového tepla, vypnutie zvuku
funkcia Prestávka
farba a dizajn: čierny
rozmery Š x H (mm): 590 x 520

ovládanie: dotykové ovládanie DirectTouch
funkcia Hob2Hood
funkcia FlexiBridge
funkcia PowerSlide
bezpečnostné prvky: automatické vypnutie
kontrolné funkcie: 3-stupňové využitie zvyškového 
tepla, akustický signál, automatické zohriatie,
funkcia POWER (Booster) na rýchle zohriatie
detská poistka, pripočítavací časomer, ukazovateľ 
času, Eco časovač – využitie zvyškového tepla, 
zablokovanie ovládania, kuchynský časomer, 
indikátory zvyškového tepla, vypnutie zvuku
farba a dizajn: čierny s antikorovým rámom
rozmery Š x H (mm): 766 x 516

IKB64431XB
INDUKČNÝ PANEL, SAMOSTATNÝ – 580 MM

IKE74441FB
INDUKČNÝ PANEL, SAMOSTATNÝ – 710 MM

IKB64413FB
INDUKČNÝ PANEL, SAMOSTATNÝ – 590 MM

IKE64471FB
INDUKČNÝ PANEL, SAMOSTATNÝ – 600 MM

IKE84471XB
INDUKČNÝ PANEL, SAMOSTATNÝ – 770 MM

541 €

729 €588 €

823 € 859 €

460 €

620 €500 €

700 € 730 €

580

Bridge

710580

FlexiBridge

600
FlexiBridge

770
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vnútorný objem (l): 25
farba: antikoro s ochranou proti odtlačkom prstov
dotykové ovládanie, displej LED
mikrovlnný výkon 900 W, 5 úrovní
priemer otočného taniera: 325 mm
programy: automatické rozmrazovanie podľa 
hmotnosti, automatické varenie podľa hmotnosti, 
možnosť naprogramovať 3 funkcie za sebou, signál 
pri skončení ohrevu
funkcie: mikrovlny, vnútorné osvetlenie, detská 
poistka, elektronické hodiny 
s meraním času
rozmery V x Š x H (mm): 459 x 596 x 404

541 €
460 €

vnútorný objem (l): 17
farba: antikoro s ochranou proti odtlačkom prstov
dotykové ovládanie, LED displej
mikrovlnný výkon 800 W, 5 úrovní
priemer otočného taniera: 272 mm
programy: automatické rozmrazovanie podľa 
hmotnosti, automatické varenie podľa hmotnosti, 
možnosť naprogramovať 3 funkcie za sebou, signál 
pri skončení ohrevu
funkcie: mikrovlny, vnútorné osvetlenie, detská 
poistka, elektronické hodiny s meraním času
rozmery V x Š x H (mm): 371 x 594 x 316
vhodná do všetkých horných skriniek 
s hĺbkou od 300 mm459 €

390 €



HK654070FB
SKLOKERAMICKÝ VARNÝ PANEL, SAMOSTATNÝ – 580 MM

HK654070XB
SKLOKERAMICKÝ VARNÝ PANEL, SAMOSTATNÝ – 580 MM

HGB64420SM
PLYNOVÝ VARNÝ PANEL, SAMOSTATNÝ – 590 MM

HKB75540NB
PLYNOVÝ PANEL, SAMOSTATNÝ – 740 MM

ovládanie: otočné ovládače
bezpečnostné prvky: termopoistka
funkcie: integrované elektrické zapaľovanie 
ovládačom, možnosť intenzívneho varenia vo woku, 
digitálny ukazovateľ pre každú zónu, zvukový 
signál, nastavenie odpočítavania času
farba: čierny, sklokeramický
LED indikátor zvyškového tepla podstavcov nádob
rozmery Š x H (mm): 740 x 510

540 € 541 € 506 €
459 € 460 € 430 €

580

590590

740

800 900

Hob2Hood

Hob2Hood

Recirkulácia Recirkulácia

Hob2Hood

IDK84453IB
INDUKČNÝ VARNÝ PANEL, SAMOSTATNÝ – 830 MM

830

Prestávka

Prestávka

El. zapaľovanie

Recirkulácia

Bridge

Prestávka

Prestávka

Hob2Hood Zvyškové
teplo

Zvyškové
teplo

Liatinové
podpery

Liatinové
podpery

šírka: 900 mm/600 mm
typ odsávača: komínový
elektronické dotykové ovládanie na skle
počet výkonových stupňov: 3 + intenzívny
výkon (m3/h): max./min.: 352/175, 
intenzívny: 779
funkcie: Hob2Hood, Breeze, možnosť nastavenia 
recirkulácie vzduchu, SilenceTech, indikátor znečis-
tenia tukového filtra a filtra s uhlím
farba: antikoro
hlučnosť (dB(A)): intenzívny 73, max./min. 55/38
vybavenie: kovový tukový filter a komín
voliteľné príslušenstvo: MCFE01 filter s uhlím, 
SUPCHARC-E opakovane použiteľný 
super filter s uhlím
rozmery Š x H (mm): 635 x 598/898 x 500

DBB5960HM / DBB5660HM
ODSÁVAČ PÁR – 900 MM / 600 MM

DBB5960HM DBB5660HM

DVB5860B
ODSÁVAČ PÁR – 800 MM

šírka: 900 mm
typ odsávača: komínový
elektronické dotykové ovládanie na skle
počet výkonových stupňov: 3 + intenzívny
výkon (m3/h): max./min.: 400/285, 
intenzívny: 700
funkcie: Hob2Hood, Breeze, možnosť nastavenia 
recirkulácie vzduchu, SilenceTech, indikátor znečis-
tenia tukového filtra a filtra s uhlím, 
možnosť diaľkového ovládania
farba: antikoro
hlučnosť (dB(A)): max./min. 61/44
vybavenie: 3x kovový tukový filter a komín
voliteľné príslušenstvo: MCFB58 filter s uhlím, 
REMOTEG1
diaľkový ovládač
rozmery Š x H (mm): 752 x 898 x 606

DIE5961HG
ODSÁVAČ PÁR – 900 MM

850 €

1 000 €

www.oresi.sk

šírka: 800 mm
typ odsávača: komínový
spôsob ovládania: mechanické tlačidlá 
počet výkonových stupňov: 3 
výkon (m3/h): max./min.: 380/200
intenzívny: 700
funkcie: možnosť nastavenia recirkulácie vzduchu
farba: čierna
hlučnosť (dB(A)): 61/46
voliteľné príslušenstvo: filter s uhlím ECFB02, 
antikorový komín K5010M
rozmery Š x H (mm): 915 x 800 x 372

682 €
580 €

ovládanie: otočné ovládače
bezpečnostné prvky: termopoistka
funkcie: integrované elektrické zapaľovanie 
ovládačom, možnosť intenzívneho varenia vo woku
farba: antikoro
rozmery Š x H (mm): 595 x 520

269 €
229 €

ovládanie: dotykové
bezpečnostné prvky: automatické vypnutie
kontrolné funkcie: 3-stupňové využitie zvyškového 
tepla, akustický signál, automatické zohriatie, 
detská poistka, pripočítavací časomer, časovač Eco 
Timer na využitie zvyškového tepla, blokovanie 
ovládania, kuchynský časomer, indikácia zvyšk-
ového tepla, vypnutie zvukov, funkcia Prestávka
farba a dizajn: čierna, so šikmými hranami
rozmery Š x H (mm): 580 x 510

353 €
300 €

ovládanie: dotykové
bezpečnostné prvky: automatické vypnutie
kontrolné funkcie: 3-stupňové využitie zvyškového 
tepla, akustický signál, automatické zohriatie, 
detská poistka, pripočítavací časomer, časovač Eco 
Timer na využitie zvyškového tepla, blokovanie 
ovládania, kuchynský časomer, indikácia 
zvyškového tepla, vypnutie zvukov, funkcia 
Prestávka, ukazovateľ času
farba a dizajn: čierna, antikorový rám
rozmery Š x H (mm): 576 x 516

353 €
300 €

zabudovaný odsávač s funkciou Hob2hood
vhodný pre odťah do komína aj na recirkuláciu
funkcie dosky: Bridge, Power Booster, ovládanie 
Direct Touch
funkcie:  zvukový signál, pamäť, časové funkcie, 
recirkulačný odsávač pár, 9 výkonových stupňov + 
1 intenzívny, ukazovateľ nasýtenia tukového filtra, 
výkon pri recirkulácii max./min.: 400/175 m3/h, 
výkon pri recirkulácii a intenzívnom stupni: 
420 m3/h, motor invertor
farba a vyhotovenie: tmavošedá, so šikmými 
hranami
hlučnosť (dB(A)): 71/51, 
rozmer (mm): 830 x 510

2 295 €

2 699 €



SFB58211A
CHLADNIČKA S MRAZIACIM BOXOM – 600 MM

En. trieda

En. trieda

820

plne integrovateľná s inštaláciou pevných dvierok
celková ročná spotreba energie (kWh): 233
čistý objem chladničky (l): 207
čistý  objem mrazničky (l): 60
odmrazovanie chladničky: automatické
odmrazovanie mrazničky: automatické (NoFrost)
ovládanie: dotykové s displejom LCD, samostat-
né ovládanie chladničky a mrazničky, s dvoma 
termostatmi
hlučnosť (dB(A)): 39
funkcie: FlexiShelf, Frostmatic, Coolmatic, ventilátor 
na cirkuláciu vzduchu, vizuálny a zvukový alarm 
pri vysokej teplote a otvorených dvierkach, detská 
poistka
rozmery V x Š x H (mm): 1884 x 540 x 549

SCE81826TF 
KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE – 560 MM

SCE81926TS 
KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE – 560 MM

943 €

1 107 €

En. trieda

CustomFlex

CustomFlex®
Vnútorné usporiadanie dvierok CustomFlex ponúka 
úplnú flexibilitu vďaka vyberateľným priehradkám 
rôznych veľkostí. Dvierka chladničky sú tak pre-
hľadne a logicky využité.

 SCB61824LF
KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA – 560 MM

SCB51811LS
KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE – 560 MM

En. trieda

CustomFlexCustomFlex

počet súprav riadu: 9
počet programov/teplôt: 6/3
druhy programov: 30 min. 60 °C, AutoSense 45–70 °C, 
Eco, extra tichý, sklo 45 °C, intenzívny 70 °C
3-miestny displej s ukazovateľom zostávajúceho času
technológia: ProClean, AirDry
funkcie: ExtraHygiene, TimeSaver, XtraDry, 
automatické vypnutie AutoO� , posunutý štart 
o 1 až 24 hodín
vybavenie: systém ProWater s doplnkovým horným 
sprchovacím ramenom
AquaControl
hlučnosť (dB(A)): 45
indikácia zostávajúceho času na podlahe
satelitné sprchovacie rameno
horná príborová zásuvka
motor invertor so zárukou 10 rokov
spotreba vody (l): 9,9
rozmery V x Š x H (mm): 818 x 450 x 550

počet súprav riadu: 15
počet programov/teplôt: 8/4
druhy programov: 30 min. 60 °C, 89 min. 60 °C, 
AutoSense 45–70 °C, Eco, extra tichý, sklo 45 °C, 
intenzívny 70 °C, údržba umývačky
3-miestny displej s ukazovateľom zostávajúceho času
technológie: ProClean, AirDry
funkcie: ExtraHygiene, TimeSaver, XtraDry, 
automatické vypnutie AutoO� , posunutý štart 
o 1 až 24 hodín
vybavenie: ProWater s doplnkovým horným 
sprchovacím ramenom
AquaControl
hlučnosť (dB(A)): 44
indikácia zostávajúceho času na podlahe
satelitné sprchovacie rameno
horná príborová zásuvka
spotreba vody (l): 10,5
rozmery V x Š x H (mm): 818 x 596 x 575

FEE62400PM
UMÝVAČKA RIADU S PANELOM – 450 MM

FEE63716PM
UMÝVAČKA RIADU S PANELOM – 600 MM

584 €

504 €

686 €

592 €

AirDry

Horná príborová
zásuvka

Satelitné
rameno

En. trieda

En. trieda

AirDry

9 súprav
riadu

Horná príborová

15 súprav
riadu

počet súprav riadu: 9
počet programov/teplôt: 5/4
druhy programov: 30 min. 60 °C, AutoSense 45–70 °C, 
Eco, sklo 45 °C, intenzívny 70 °C
3-miestny displej s ukazovateľom zostávajúceho času
technológia: AirDry
funkcie: XtraDry, AirDry, automatické vypnutie 
AutoO� , posunutý štart o 1 až 24 hodín
vybavenie: vodný senzor, AquaControl, Comfor-
tRails, ProWater s doplnkovým horným sprchovacím 
ramenom
Beam on Floor: dvojfarebný ukazovateľ na podlahe
hlučnosť (dB(A)): 47
spotreba vody (l): 9,9
rozmery V x Š x H (mm): 818 x 450 x 550

FSB51400Z
PLNE INTEGROVATEĽNÁ UMÝVAČKA – 450 MM

AirDry

En. trieda

AirDry

9 súprav
riadu

www.oresi.sk

celková ročná spotreba energie (kWh): 172
čistý objem chladničky (l): 93
čistý objem mrazničky (l): 16
odmrazovanie chladničky: automatické
odmrazovanie mrazničky: mechanické
ovládanie: mechanické
hlučnosť (dB): 38
rozmery V x Š x H (mm): 815 x 596 x 550

464 €
395 €

plne integrovateľná s inštaláciou pevných dvierok
celková ročná spotreba energie (kWh): 226
čistý objem chladničky (l): 188
čistý objem mrazničky (l): 72
odmrazovanie chladničky: automatické
odmrazovanie mrazničky: manuálne
hlučnosť (dB(A)): 36
ovládanie: elektronické s indikáciou LED
funkcie: Frostmatic na rýchle zmrazovanie
rozmery V x Š x H (mm): 1769 x 556 x 549

plne integrovateľná s inštaláciou pevných dvierok
celková ročná spotreba energie (kWh): 291
čistý objem chladničky (l): 196
čistý objem mrazničky (l): 72
odmrazovanie chladničky: automatické
odmrazovanie mrazničky: manuálne
hlučnosť (dB(A)): 36
ovládanie: mechanické
rozmery V x Š x H (mm): 1772 x 540 x 549

713 €

513 €

836 €

601 €

863 €

1 013 €

plne integrovateľná s pevnými dvierkami
celková ročná spotreba energie (kWh): 226
čistý objem chladničky (l): 186
čistý objem mrazničky (l): 61
odmrazovanie chladničky: automatické
odmrazovanie mrazničky: automatické (NoFrost)
ovládanie: dotykové s displejom LCD, samostat-
né ovládanie chladničky a mrazničky, s dvoma 
termostatmi
hlučnosť (dB(A)): 39
funkcie: FlexiShelf, Frostmatic, Coolmatic, ventilátor 
na cirkuláciu vzduchu; vizuálny a akustický alarm pri 
vysokej teplote a pri otvorených dvierkach, detská 
poistka
rozmery V x Š x H (mm): 1769 x 556 x 549

774 €

910 €



FSE63707P
PLNE INTEGROVATEĽNÁ UMÝVAČKA – 600 MM

KKK994500M
PLNE AUTOMATICKÝ ZABUDOVATEĽNÝ KÁVOVAR – 600 MM

počet súprav riadu: 15
počet programov/teplôt: 7/4
druhy programov: 160 min, 60 min, 90 min, 
AUTO Sense, Eco, Údržba umývačky, Rýchly 30 min
displej LCD a ovládanie QuickSelect
odnímateľná horná zásuvka na príbor
technológie: AirDry, QuickSelect
funkcie: SprayZone, TimeSaver, XtraDry, auto-
matické vypnutie AutoO� , posunutý štart 
o 1 až 24 hodín
AquaControl
ProWater
hlučnosť (dB(A)): 44
Beam on Floor: dvojfarebný ukazovateľ na podlahe
motor invertor so zárukou 10 rokov
spotreba vody (l): 11
rozmery V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

ovládanie: otočný ovládač s displejom LCD
funkcie: automatické funkcie na espresso, tlačidlo 
na prípravu cappuccina, možnosť prípravy dvoch 
šálok kávy naraz, predhrievanie na rýchlejšiu 
prípravu kávy, automatický štart
farba: antikoro s ochranou proti odtlačkom prstov
vybavenie: termokanvica až na 6 šálok kávy, 
nádobka na mlieko
kapacita mlynčeka na kávu (g): 400
kapacita nádrže na vodu (l): 2,4
rozmery V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550

863 €

2 225 €

734 €

1 891 €

En. trieda

450

Satelitné
rameno

Espresso

Satelitné

Horná príborová
zásuvka

Espresso

2 šálky

AirDry

FSK93807P
PLNE INTEGROVATEĽNÁ UMÝVAČKA – 600 MM

ComfortLift

En. trieda

ComfortLift

Horná príborová
zásuvka

RMB86111NX
VOĽNE STOJACA AMERICKÁ KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA – 910 MM

RCB636E4MX
VOĽNE STOJACA KOMBIN. CHLADNIČKA NOFROST – 600 MM

čistý objem chladničky (l): 348
čistý  objem mrazničky (l): 179
odmrazovanie chladničky: automatické
odmrazovanie mrazničky: automatické
elektronické dotykové ovládanie
LED osvetlenie
hlučnosť (dB(A)): 44
funkcie: Multiflow, dávkovač vody a ľadu, 
domáci bar, Magic zóna, Coolmatic, Frostmatic
zvukový a vizuálny alarm pri vysokej teplote
farba: antikoro s ochranou proti odtlačkom prstov
rozmery V x Š x H (mm): 1780 x 912 x 738

čistý objem chladničky (l): 244
čistý  objem mrazničky (l): 94
zameniteľné otváranie dvierok
odmrazovanie chladničky: automatické
odmrazovanie mrazničky: automatické
elektronické dotykové ovládanie
ventilátor na cirkuláciu vzduchu
hlučnosť (dB(A)): 42
funkcie: FreshZone, TwinTech, Multiflow, 
CustomFlex
vizuálny a akustický alarm pri vysokej teplote
farba: antikoro s ochranou proti odtlačkom prstov
rozmery V x Š x H (mm): 2010 x 595 x 650

1 778 €

695 €

1 513 €

593 €

Otáčky

Otáčky

Otáčky

En. trieda

En. trieda

Otáčky

kapacita prania: 8 kg
technológia ÖKOMix chráni vlákna
max. rýchlosť odstreďovania (ot./min.): 1400
hlučnosť pri praní/odstreďovaní: 50 dB/68 dB
LCD displej
funkcie: výber otáčok a teploty, prídavná para, 
predpieranie, škvrny, extra plákanie, úspora času, 
posunutý štart, polovičná náplň 
kontrola vyvažovania náplne
AquaControl
Fuzzy Logic – reaguje na množstvo bielizne
motor invertor so zárukou 10 rokov
rozmery V x Š x H (mm): 820 x 596 x 544 (533)

L8FBE48SI
INTEGROVATEĽNÁ PRÁČKA ÖKOMIX – 600 MM

910 €
774 €

L6FBG48SC
SPREDU PLNENÁ HLBOKÁ PRÁČKA AEG PROSENSE – 600 MM

72 € 72 €

En. trieda

SKP11GW SPOJOVACÍ MEDZIKUS 
PRE PRÁČKU A SUŠIČKU
S VÝSUVNOU PLOCHOU

SKP11GW SPOJOVACÍ MEDZIKUS 
PRE PRÁČKU A SUŠIČKU
S VÝSUVNOU PLOCHOU

SKP11GW SPOJOVACÍ MEDZIKUS 
PRE PRÁČKU A SUŠIČKU
S VÝSUVNOU PLOCHOU

SKP11GW SPOJOVACÍ MEDZIKUS 
PRE PRÁČKU A SUŠIČKU
S VÝSUVNOU PLOCHOU

T8DEG48SC 
SUŠIČKA AEG ABSOLUTECARE – 600 MM

En. trieda

www.oresi.sk

počet súprav riadu: 13
počet programov/teplôt: 7/4
druhy programov: 160 min, 60 min, 90 min, 
AUTO Sense, Eco, Údržba umývačky, Rýchly 30 min
displej LCD a ovládanie QuickSelect
technológie: ComfortLift, ProClean, AirDry
funkcie: ExtraHygiene, TimeSaver, XtraDry, My-
Favorite, automatické vypnutie AutoO� , posunutý 
štart
vybavenie: ComfortRails, ProWater s doplnkovým 
horným sprchovacím ramenom
AquaControl
hlučnosť (dB(A)): 39, tichý program 37
spotreba vody (l): 11
rozmery V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

1 195 €

1 405 €

kapacita prania: 8 kg
displej LED s bielym panelom v slovenčine
špeciálne programy: jemná bielizeň, vlna/hodváb, 
antialergický, 20 min. – 3 kg, outdoor, posteľná 
bielizeň, šport
špeciálne funkcie: Jemne+, škvrny, Eco: na 
energeticky efektívne pranie, funkcia Úspora času, 
3 priehradky na prací prostriedok a aviváž, detská 
poistka, posunutý štart, motor invertor so zárukou 
10 rokov
rozmery V x Š x H (mm): 850 x 600 x 575
max. hĺbka: 600 mm
príslušenstvo na dokúpenie:

L6FBG48SC
AEG PROSENSE PRÁČKA SPREDU PLNENÁ HLBOKÁ

569 €
484 €

kapacita sušenia: 8 kg
displej LED s bielym panelom v slovenčine
spôsob sušenia: tepelné čerpadlo
špeciálne programy: hodváb, vlna, outdoorové 
oblečenie – program obnovuje odolnosť voči vode, 
mix, jednoduché žehlenie, športové oblečenie, 
prikrývka
špeciálne funkcie: ECO, tichý
zameniteľné otváranie dvierok so štyrmi polohami 
rukoväte; detská poistka, posunutý štart, motor 
invertor so zárukou 10 rokov
rozmery V x Š x H (mm): 850 x 600 x 600
max. hĺbka: 630 mm
príslušenstvo na dokúpenie:

710 €
604 €



PREHĽAD IKON

En. trieda

ENERGETICKÁ TRIEDA

OBJEM

7/4
KAPACITA PRANIA

(�iaš)
Kapacita

7 KAPACITA FLIAŠ TYPU BORDEAUX

SPOTREBA VODY

HLUČNOSŤ

ZÁRUKA

820
VÝŠKA

580
ŠÍRKA

Para

FUNKCIA PLUSSTEAM

ANTIKORO S OCHRANOU PROTI 
ODTLAČKOM PRSTOV

TELESKOPICKÉ VÝSUVY

KATALYTICKÉ ČISTENIE

PYROLYTICKÉ ČISTENIE

3 úrovne
pečenia PEČENIE NA 3 ÚROVNIACH

NARAZ

TEPLOTNÁ SONDA

KRUHOVÉ OHREVNÉ TELESO A VENTILÁTOR

Mikrovlny

MIKROVLNY

DISPLEJ LCD

2 šálky

2 ŠÁLKY NARAZ

Espresso

FUNKCIA ESPRESSO

INDUKČNÝ PANEL

Elektronické
ovládanie

ELEKTRONICKÉ OVLÁDANIE

Prestávka

FUNKCIA PRESTÁVKA

DIRECT ACCESS: PRIAME NASTAVENIE 
POŽADOVANEJ TEPLOTY

B>>
FUNKCIA BOOSTER: ZVÝŠENIE
VÝKONU VARNÝCH ZÓN

Hob2Hood FUNKCIA HOB2HOOD: PREPOJENIE 
PANELA S ODSÁVAČOM

FlexiBridge FUNKCIA FLEXIBRIDGE: PREPOJENIE
VARNÝCH ZÓN

Bridge FUNKCIA BRIDGE: PREPOJENIE
VARNÝCH ZÓN

El. zapaľovanie

ELEKTRICKÉ ZAPAĽOVANIE

Liatinové
podpery

LIATINOVÉ PODPERY

HORÁK WOK

Zvyškové
teplo

UKAZOVATEĽ ZVYŠKOVÉHO TEPLA

AirDry FUNKCIA AIRDRY: SUŠENIE PRIRODZENÝM 
PRÚDENÍM VZDUCHU

9 súprav
riadu KAPACITA 9 SÚPRAV RIADU

Satelitné
rameno SATELITNÉ SPRCHOVACIE 

RAMENO FLEXISPRAY

OSVETLENIE LED

Recirkulácia

MOŽNOSŤ RECIRKULÁCIE VZDUCHU

DETSKÁ POISTKA

CustomFlex

TECHNOLÓGIA CUSTOMFLEX

TECHNOLÓGIA NOFROST

TwinTech

TECHNOLÓGIA TWINTECH

www.oresi.sk
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NAUČTE SA VARIŤ
V PARNEJ RÚRE

Kúpte si multifunkčnú parnú rúru 
a získate zdarma poukaz v hodnote 
80 eur na špeciálny kurz varenia zameraný 
na tento typ rúry platný pre 1 osobu.

Viac informácií a termíny 
konania kurzov nájdete na 
www.aeg.sk/peciemevpare.

www.aeg.sk

OVLÁDANIE 
QUICKSELECT.
JEDNODUCHO 
A BEZ OBÁV.
Ovládač QuickSelect zaisťuje optimálne 
nastavenie umývacieho programu. 
Prostredníctvom posuvného ovládača 
zadajte trvanie programu a ak treba, 
pridajte doplnkové funkcie. Stačí pár 
dotykov a umývačka sa o všetko postará.

Kuchárska 

kniha zadarmo!

K registrácii parnej rúry

kuchárska kniha s receptami

VAŘENÍ, PEČENÍ 

A GRILOVÁNÍ 

V MULTIFUNKČNÍ 

PARNÍ TROUBĚ


