
Oresi a Haier – bonus pre vašu kuchyňu!

Naším cieľom v Haier je dodávať najmodernejšie produkty špičkovej kvality, ktoré reagujú na meniace 
sa potreby modernej domácnosti, a poskytnúť vám tak viac času na to, na čom vám záleží. 
VÁŠ DOMOV JE NAŠOU NAJLEPŠOU INŠPIRÁCIOU
           Vaš Haier

POZOR! Ceny spotrebičov na trhu sa priebežne vyvíjajú a preto údaje v tomto letáku zodpovedajú  
dobe jeho vydania. O najvýhodnejšej aktuálnej cene sa uistite u vášho predajcu Oresi.

•  Celkový čistý objem (l) 685 
•  Čistý obj. chladničky/mrazničky (l) 460/225 
•  Spotreba energie za rok (Wh/rok) 435 
•  Total NO FROST – beznámrazová (Multi Air Flow) 
•  Invertorový kompresor 
•  Externý LED displej 
•  2 teplotne nezávislé chladiace okruhy 
•  FreshTURBO – antibakteriálna technológia UV 
•  Fuzzy Logic – chladnička si reguluje teplotu podľa 

teploty okolia 
•  2x MyZone – 4 režimy (ovocie a zel., rýchle chladenie, 

0 °C, morské plody) 
•  HCS systém – optimálna vlhkosť 
•  Mraznička: automatický výrobník ľadu  

(bez pripojenia na vodu) 
•  LED osvetlenie – veľký zadný panel  

s postupným rozsvietením 
•  Farba: Iconic Black (tmavý nerez), hlučnosť 40 dB (A) 
•  Rozmery (V x Š x H): 1900 x 1005 x 760 mm

•  Výška 1900 mm / Šírka 1 000 mm

•  Celkový čistý objem (l) 685 
•  Čistý obj. chladničky/mrazničky (l) 460/225 
•  Spotreba energie za rok (Wh/rok) 435 
•  Total NO FROST – beznámrazová (Multi Air Flow) 
•  Invertorový kompresor 
•  Externý LED displej 
•  2 teplotne nezávislé chladiace okruhy 
•  FreshTURBO – antibakteriálna technológia UV 
•  Fuzzy Logic – chladnička si reguluje teplotu podľa 

teploty okolia 
•  2x MyZone – 4 režimy (ovocie a zel., rýchle chladenie, 

0 °C, morské plody) 
•  HCS systém – optimálna vlhkosť 
•  Mraznička: automatický výrobník ľadu  

(bez pripojenia na vodu) 
•  LED osvetlenie – veľký zadný panel  

s postupným rozsvietením 
•  Farba: nerez, hlučnosť 40 dB (A) 
•  Rozmery (V x Š x H): 1900 x 1005 x 760 mm

•  Výška 1900 mm / Šírka 1 000 mm
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séria Iconic Black / French Door (HB26FSNAAA) séria French Door (HB26FSSAAA) 
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STOJÍME SI ZA KVALITOU NAŠICH VÝROBKOV!
Na všetky práčky z tohto letáku ponúkame predĺženú plnú záruku zadarmo na 5 rokov a naviac aj Záruku  
12 rokov k motoru práčok Direct Motion. Na všetky chladničky z tohto katalógu poskytujeme Záruku 12 rokov 
na invertorový kompresor chladniček. Na všetky vinotéky z tohto katalógu poskytujeme Záruku 12 rokov  
na kompresor vinoték.

Pre uplatnenie záruk je nutné výrobok zaregistrovať do 14 dní od dátumu zakúpenia výrobku  
www.registraciazaruka.sk. 

BALÍČEK ZNAČKOVÉHO VÍNA! 
K vybraným chladničkám a vinotékam značky Haier obdržíte darček  
v podobe kvalitného značkového vína v hodnote 70 až 120 Eur,  
podľa ceny zakúpených výrobkov.

ZÁRUKA

5
ROKOV

12
ROKOV

NA MOTOR 
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NA KOMPRESOR 
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K nákupu
kolekcia vín

ako darček
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CHLADNIČKY

Kombinácia najmodernejších technológií  

a elegantného dizajnu spoločnosti Haier je to,  

čo z nás robí svetového lídra v oblasti chladenia. 

Naše zameranie na inovácie umožnilo vytvoriť  

kombinované chladničky s mrazničkou  

s bezkonkurenčnou kvalitou konzervácie potravín  

a pritom si zachovať najvyššie hodnotenie energetickej 

účinnosti. Ako príklad nášho odhodlania hľadať nové 

spôsoby je úplne nová technológia Fresher Techs®, 

ktorá kompletne mení pohľad na skladovanie potravín. 

U chladničiek Série 70 a tzv. French Door je flexibilita 

chladenia prispôsobená ich vzhľadu. Vďaka exkluzívnej 

zásuvke Easy Access, ktorá je k dispozícii vo veľkostiach 

od 60 cm do 100 cm, ukazujeme spôsob pohodlného 

a funkčne všestranného chladenia. Ponúkame vysoko 

kvalitné povrchové úpravy a farby, ktoré sú navrhnuté 

tak, aby sa hodili do vašej kuchyne. Príkladom je naša 

najnovšia rad Iconic Black, ktorá je typickým prejavom 

našej ambície vyrábať najelegantnejšie chladiacej  

produkty. 

Unikátny dizajn. 

Špičkové materiály. 

Inovatívna technológia.





TECHNOLÓGIA FRESHER TECHS®
ZACHOVAJTE (SI) KVALITU ŽIVOTA

My Zone je nezávislá časť, ktorá vám umožňuje ovládanie teploty jedným dotykom  
(od -3 ° do +5 °C): Rýchle chladenie (QuickCool), Chiller alebo Ovocie & Zelenina.

Instant Cool Zone je praktická a flexibilná. Ovláda sa pomocou externého displeja  
a ochladzuje nápoje len za 20 minút. Priestor môže byť tiež použitý ako normálna  
chladnička s teplotným rozsahom 0 ° až 5 °C. 

ZÓNY FRESHER 

FILTRY FRESHER
ABT® (automatická antibakteriálna technológia) aktivuje špeciálne  
UV svetlo, ktoré eliminuje škodlivé baktérie cirkulujúce vo vzduchu  
v chladničke a chráni tak chuť vášho jedla a zdravie vašej rodiny. 

Fresher Shield zabraňuje akémukoľvek kolísaniu teploty utesnením 
celého priestoru, zatiaľ čo námraza je odvádzaná preč. Tieto stabilné 
podmienky znamenajú, že pôvodná chuť vašich potravín je zachovaná,  
je kontrolovaná prípadná strata vlhkosti, živiny sú zachované a je  
znížená strata energie. 

FRESHER PAD
Fresher Pad je jedinečný hliníkový podnos, ktorý vám umožní urýchliť zmrazenie vašich uskladnených  
potravín. Je trikrát účinnejší ako podobné systémy a pomáha zachovať nutričné   výhody mrazeného jedla. 

Na každej polici sú umiestnené Fresher senzory, aby bol chladný vzduch distribuovaný len 
do tej časti chladničky, ktorá to v danej chvíli potrebuje. Novo pridané potraviny sú rýchlo 
ochladzované na optimálnu teplotu, čo nielen zachová hodnotné živiny v čerstvých potra-
vinách, ale tiež výrazne predlžuje dobu skladovania.

SENZORY FRESHER

S cieľom revolúcie v kuchyni s bezprecedentnou konzerváciou potravín vytvorila spoločnosť  

Haier pre svoj sortiment chladenia rad jedinečných technológií: Fresher Techs®.

Humidity Zone udržuje až 90% vlhkosti a pritom umožňuje cirkuláciu 
vzduchu. To znamená, že môžete dokonale zachovať nutričné   vlast- 
nosti vášho ovocia a zeleniny.

Dry Zone znižuje vlhkosť pod 45%, čo je skvelé pre skladovanie mlieč-
nych výrobkov a hotových lahôdok.

Switch Zone je k dispozícii v sérii Cube Haier a jedná sa o jedinečný  
priestor, ktorý dokáže časť vašej chladničky premeniť na mrazničku  
(-18 °C) alebo zostať ako chladnička (+5 °). Je to ako mať ďalší spotrebič 
navyše.

Táto ponuka platí exkluzivne len v sieti Oresi.



Táto ponuka platí exkluzivne len v sieti Oresi.

• Celkový čistý objem (l) 508 
• Čistý obj. chladničky/mrazničky (l) 351/157 
• Spotreba energie za rok (Wh/rok) 298 
• Total NO FROST – beznámrazová (Multi Air Flow) 
• Invertorový kompresor 
• 2 teplotne nezávislé chladiace okruhy 
• Externý LED displej 
• Dynamic ABT – antibakteriálna technológia UV 
• Super Cool, Super Freeze, Holiday 
•  Fresh Sensors – senzory regulujúce chladenie pre každú policu 

zvlášť 
•  Fresher Pad – chladiaci/mraziaci podnos pre potraviny či 

nápoje 
•  Fuzzy Logic – chladnička si reguluje teplotu podľa teploty okolia 
•  MoistZone – zásuvka pre ovocie a zeleninu s 3 režimami vlhkosti 
•  DryZone – zásuvka pre potraviny s 3 teplotnými režimami 
•  HCS systém – optimálna vlhkosť 
•  Otočný výrobník ľadu 
•  LED osvetlenie – veľký zadný panel s postupným rozsvietením 
•  Farba: Iconic Glass (luxusné sklo), hlučnosť 38 dB (A) 
•  Rozmery (V x Š x H): 1900 x 830 x 675 mm

•  Výška 1 900 mm / Šírka 830 mm

•  Celkový čistý objem (l) 424
•  Čistý obj. chladničky/mrazničky (l) 303/121 
•  Spotreba energie za rok (Wh/rok) 305 
•  Total NO FROST – beznámrazová (Multi Air Flow) 
•  Invertorový kompresor 
•  Externý LED displej 
•  Super Cool, Super Freeze, Holiday 
•  Fuzzy Logic – chladnička si reguluje teplotu podľa teploty 

okolia 
•  MyZone – zásuvka 3 režimy 
•  HCS systém – optimálna vlhkosť 
•  Smart LED osvetlenie 
•  Farba: nerez, hlučnosť 38 dB (A) 
•  Rozmery (V x Š x H): 1905 x 700 x 675 mm

•  Výška 1 900 mm / Šírka 700 mm

•  Celkový čistý objem (l) 610 
•  Čistý obj. chladničky/mrazničky (l) 430/180 
•  Spotreba energie za rok (Wh/rok) 343 
•  Total NO FROST – beznámrazová (Multi Air Flow) 
•  Invertorový kompresor 
•  Externý LED displej 
•  Dynamic ABT – antibakteriálna technológia UV 
•  Tri teplotne nezávislé chladiace okruhy 
•  Super Cool, Super Freeze, Holiday 
•  Fuzzy Logic – chladnička si reguluje teplotu podľa teploty 

okolia 
•  M-Sensor – pri pohybe pred chladničkou rozsvieti displej 
•  MyZone – pravá zásuvka nastaviteľná teplota 5 až -18 °C 
•  Hummidity Box – zásuvka pre ovocie a zeleninu 
•  Dry Box – zásuvka pre mäso 
•  HCS systém – optimálna vlhkosť 
•  Otočný výrobník ľadu 
•  LED osvetlenie – veľký zadný panel s postupným  

rozsvietením 
•  Farba: Nerez, hlučnosť  40 dB (A) 
•  Rozmery (V x Š x H): 1900 x 908 x 738 mm

•  Výška 1 900 mm / Šírka 908 mm

•  Celkový čistý objem (l) 426
•  Čistý obj. chladničky/mrazničky (l) 273 24/129 
•  Spotreba energie za rok (Wh/rok) 311 
•  Total NO FROST – beznámrazová (Multi Air Flow) 
•  Invertorový kompresor 
•  Externý LED displej 
•  Dávkovač vody 
•  Fresh TURBO – antibakteriálna technológia UV 
•  2 teplotne nezávislé chladiace okruhy 
•  Super Cool, Super Freeze, Holiday 
•  Fuzzy Logic – chladnička si reguluje teplotu podľa 

teploty okolia 
•  Fresh Box, Special Box, MyZone 
•  HCS systém – optimálna vlhkosť 
•  LED osvetlenie – veľký zadný panel s postupným  

rozsvietením 
•  Farba: nerez, hlučnosť 38 dB (A) 
•  Rozmery (V x Š x H): 1905 x 700 x 676 mm

•  Výška 1 900 mm / Šírka 700 mm

•  Celkový čistý objem (l) 610
•  Čistý obj. chladničky/mrazničky (l) 430/180 
•  Spotreba energie za rok (Wh/rok) 343 
•  Total NO FROST – beznámrazová (Multi Air Flow) 
•  Invertorový kompresor 
•  Externý LED displej 
•  Dynamic ABT – antibakteriálna technológia UV 
•  Tri teplotne nezávislé chladiace okruhy 
•  Super Cool, Super Freeze, Holiday 
•  Fuzzy Logic – chladnička si reguluje teplotu podľa 

teploty okolia 
•  M-Sensor – pri pohybe pred chladničkou rozsvieti displej 
•  MyZone - pravá zásuvka nastaviteľná teplota 5 až -18 °C 
•  Hummidity box – zásuvka pre ovocie a zeleninu 
•  Dry box – zásuvka pre mäso 
•  HCS systém – optimálna vlhkosť 
•  Otočný výrobník ľadu 
•  LED osvetlenie – veľký zadný panel s postupným 

rozsvietením 
•  Farba: Iconic Black (tmavý nerez) hlučnosť 40 dB (A) 
•  Rozmery (V x Š x H): 1900 x 908 x 738 mm

•  Výška 1 900 mm / Šírka 908 mm

•  Celkový čistý objem (l) 474
•  Čistý obj. chladničky/mrazničky (l) 324/150 
•  Spotreba energie za rok (Wh/rok) 360 
•  Total NO FROST – beznámrazová (Multi Air Flow) 
•  Invertorový kompresor 
•  Externý LED displej 
•  Super Cool, Super Freeze, Holiday , Fuzzy Logic 
•  AutoSet mode – chladnička si reguluje teplotu podľa 

teploty okolia 
•  MyZone – zásuvka pre potraviny s manuálnou  

reguláciou teploty 
•  Hummidity Box – zásuvka pre ovocie a zeleninu 
•  HCS systém – optimálna vlhkosť 
•  LED osvetlenie – veľký zadný panel s postupným 

rozsvietením 
•  Farba: Nerez, hlučnosť  39 dB (A) 
•  Rozmery (V x Š x H): 1900 x 908 x 738 mm

•  Výška 1 900 mm / Šírka 908 mm

séria Iconic Glass / French Door (HB18FGSAAA) 

séria 70 / French Door  (HB16FMAAA) 

séria CUBE (HTF-610DM7) 

séria 70 / French Door (B3FE742CMJW) 

séria Iconic Black / CUBE (HTF-610DSN7) 

séria CUBE (HTF 540DGG7) 
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V reakcii na všetky vaše potreby v oblasti chladenia vytvoril Haier generáciu chladničiek so systémom prispôsobiteľného 

priestoru: zmeňte chladničku na mrazničku a obrátene. So špecializovanými zásuvkami a zónami Dry & Humidity Zones 

budete vlastniť inteligentnú chladničku, ktorá je pripravená na každú situáciu.

CUBE SÉRIA
CHLADNIČKA, KTORÁ VÁM DÁ PLNÚ KONTROLU NAD POTRAVINAMI



Haier chladničky Séria Cube ponúkajú vďaka svojej bezkon-
kurenčnej flexibilite nekonečné možnosti. S chladničkou hore, 
mrazničkou vľavo dole a ultra-flexibilným priestorom s regu-
láciou teploty vpravo dole. 

Chladiaci systém Trilogic používa tri výparníky pre jeden 
kompresor. Použitie samostatného výparníka pre každý  
oddiel zaisťuje, že sa vône a chute nemiešajú, a udržiava sa  
tak optimálna chuť jedla od okamihu, keď je uložené na skla-
dovanie, až kým nie je skonzumované. 

S veľkou kapacitou až 610 litrov u najvyšších modelov 
ponúka séria Cube priestory, ktoré sa prispôsobia vašim  
potrebám. Tieto viacdverové chladničky pojmú veľké  
nákupy ľahko a pohodlne vďaka svojim veľkým rozmerom  
a dajú sa tiež nakonfigurovať tak, aby ponúkali o 25%  
väčšiu kapacitu chladničky alebo ako chladničku s dvoma  
samostatnými mrazničkami. 

INTELIGENTNÝ A INOVATÍVNY DIZAJN 
Základom každej chladničky Cube je jej elegantný a osobitý štýl, ktorý zdôrazňuje krásu každej kuchyne. 
Moderná a jedinečná estetika štyroch dverí, vyrobených z nerezovej ocele s úpravou odolnou voči odtlač-
kom prstov, dáva elegantný a sofistikovaný vzhľad, vďaka ktorému je chladnička jedným z výnimočných  
a neprehliadnuteľných prvkov v miestnosti.

Všetky modely Haier Cube majú moderný digitálny doty-
kový displej, ktorý vám umožňuje ovládať teplotu a funkcie  
chladničky zvonku. Tým sa zabráni nutnosti stále otvárať  
a zatvárať dvere, čo by malo za následok nežiaduce zmeny 
teploty.

Vnútorné LED osvetlenie v chladničke a mrazničke pre ľahší 
prehľad a prístup k celému obsahu kedykoľvek, v noci alebo 
cez deň.

A++ VYSOKO ÚSPORNÁ ENERGETICKÁ TRIEDA 
Chladničky Cube spoločnosti Haier ponúkajú vynikajúce výsledky, pokiaľ ide o energetickú účinnosť, vďaka 
ich hodnoteniu A++, ktoré znižuje spotrebu až o 40% v porovnaní s modelmi triedy A. To znamená menší 
vplyv na životné prostredie a väčšie úspory na účtoch . 

FRESHER TECHS®
Chladničky Haier Cube sú vybavené niektorými technoló- 
giami Fresher Techs®, ako je Switch Zone, jedinečný oddiel, 
ktorý dokáže časť vašej chladničky premeniť na mrazničku 
(-18 °C) alebo ju zachová ako chladničku (+5 °C). Ďalšia tech-
nológia je ABT® (antibakteriálna technológia), ktorá vďaka UV 
svetlu eliminuje všetky možné baktérie v prúdení vzduchu. 

Majú tiež dve špeciálne zásuvky, priestor s vysokou vlhkos-
ťou vzduchu – Humidity area (90 %) a priestor s nízkou 
vlhkosťou vzduchu – Dry area (menej ako 45%). Ideálne  
pre skladovanie a udržiavanie čerstvých produktov (ovocie, 
zelenina) alebo suchých produktov (lahôdky atď.) V optimál-
nych podmienkach po dlhšiu dobu.



Inteligentné, energeticky úsporné a spoľahlivé, chladničky s mrazničkou Haier Séria 70 a French Door sú perfektnou 

kombináciou kvalitného dizajnu a špičkových funkcií. Vďaka našej exkluzívnej mrazničkovej zásuvke a Fresher Techs®, 

nemusíte robiť kompromisy medzi čerstvosťou a pohodlím.

SÉRIA 70
VŠETKY VAŠE DOBROTY POHROMADE



Haier Series 70 ponúka jedinečný chladiaci úložný priestor 
pre vašu kuchyňu. Vďaka šírke 70 cm a výške dvoch metrov je 
kapacita 470 litrov ideálna pre uchovanie čerstvosti väčšieho 
množstva potravín. 

Zásuvka s ľahkým prístupom Easy Access bola špeciálne 
navrhnutá pre maximálne jednoduché použitie. Nielen, že 
umožňuje efektívnejšie využitie priestoru, ale tiež zaisťuje  
rýchly prístup k celej mrazničke pre maximálne pohodlie.  
Nehovoriac o tom, že môže ušetriť až o 30% viac energie *. 

* Testované v reálnych podmienkach a v porovnaní s podobnou štandardnou 
chladničkou s mrazničkou Haier 

ÚSPORA ENERGIE 
Haier chladničky s mrazničkou Séria 70 a French Door získali energetickú certifikáciu A++, čo znamená 20% úsporu  
energie v porovnaní s triedou A. Takže si môžete užívať skvelý výkon pri nízkej spotrebe energie *. 

* Energetická trieda v závislosti od modelu Série 70 

Vlhkostná zóna udržuje úroveň vlhkosti vzduchu v oddieli pre 
zeleninu na 90%, pričom stále umožňuje voľný obeh vzduchu. 
Táto technológia Fresher Tech® pomáha zachovať nutričný  
obsah vášho ovocia a zeleniny, ktorý by inak mohol byť  
stratený v dôsledku prirodzeného poškodenia. 

MyZone je nezávislé oddelenie, ktoré možno nastaviť na rôzne  
teploty medzi -3 ° C a 5 °C, podľa vašich potrieb. Vyberte si 
medzi nastaveniami: Rýchle chladenie (QuickCool), Chiller 
alebo Ovocie & Zelenina – záleží len na vás.

XL

Humidity Zone

Testované viac 
než 50 000x.

MyZone

NAJVÄČŠÍ PONUKA NA TRHU 
Haier ponúka najväčší sortiment chladničiek sa zásuvkovými mrazničkami s modelmi v šírke  

60 cm, 70 cm, 83 cm, 90 cm a 100 cm. 

Inovatívny osvetľovací systém poskytuje Sérii 70 jasné  
a brilantné vnútorné svetlo, čo zaisťuje lepšiu viditeľnosť 
pri dopĺňaní alebo vyberaní potravín. Zásuvka Easy Access  
navyše obsahuje osvetlenie, čo uľahčuje prezeranie toho, čo 
je vnútri. 

Po dôkladnom testovaní, navrhnutom na zabezpečenie 
spoľahlivosti, je každá zásuvka navyše oddelená vrstvou  
bezpečnostného skla. Exkluzívny systém posuvných koľaj-
ničiek v zásuvke Easy Access Drawer, navrhnutý nemeckou 
spoločnosťou Hettich, preukázal viac ako 50 000 krát odol-
nosť proti opotrebeniu pri otváraní a zatváraní. Táto zásuvka je 
dôkazom zamerania spoločnosti Haier na pohodlie, efektivitu 
a spoľahlivosť.

Denné osvetlenie

Bezpečnostné sklo



Táto ponuka platí exkluzivne len v sieti Oresi.Táto ponuka platí exkluzivne len v sieti Oresi.

• Celkový čistý objem (l) 515 
•  Čistý obj. chladničky / mrazničky (l) 338/177 
•  Spotreba energie za rok (Wh/rok) 332 
•  Total NO FROST – beznámrazová (Multi Air Flow)
•  Invertorový kompresor 
•  Externý LED displej
•  Super Cool, Super Freeze, Holiday 
•  SMART – chladnička si reguluje teplotu podľa teploty 

okolia 
•  Automatické odmrazovanie chladničky
•  LED osvetlenie – veľký zadný panel s postupným 

rozsvietením 
•  Hlučnosť 42 dB (A) 
•  Farba: Strieborná 
•  Rozmery (V x Š x H): 1790 x 908 x 655

•  Výška 1 790 mm / Šírka 908 mm

•  Celkový čistý objem (l) 328
•  Čistý obj. chladničky/mrazničky (l) 231/97 
•  Spotreba energie za rok (Wh/rok) 177 
•  Total NO FROST – beznámrazová (Multi Air Flow) 
•  Invertorový kompresor 
•  Externý LED displej 
•  Super Cool, Super Freeze 
•  Automatické odmrazovanie chladničky 
•  MyZone – zásuvka – 3 režimy (rýchle chladenie,  

rozmrazovanie, nulová zóna) 
•  HCS systém – optimálna vlhkosť 
•  LED osvetlenie 
•  Hlučnosť 39 dB (A) 
•  Farba: Titanium 
•  Rozmery (V x Š x H):  

1905 x 595 x 677 mm

•  Výška 1 900 mm  
Šírka 600 mm

•  Celkový čistý objem (l) 450
•  Čistý obj. chladničky/mrazničky (l) 314/136 
•  Spotreba energie za rok (Wh/rok) 214 
•  Total NO FROST – beznámrazová (Multi Air Flow) 
•  Invertorový kompresor 
•  Externý LED displej 
•  Super Cool, Super Freeze, Holiday 
•  Fuzzy Logic – chladnička si reguluje teplotu podľa teploty 

okolia 
•  Automatické odmrazovanie chladničky 
•  MyZone – zásuvka – 3 režimy (rýchle chladenie,  

rozmrazovanie, nulová zóna) 
•  HCS systém – optimálna vlhkosť 
•  LED osvetlenie 
•  Hlučnosť 38 dB (A) 
•  Farba: Titanium 
•  Rozmery (V x Š x H): 1905 x 700 x 676 mm

•  Výška 1 900 mm / Šírka 700 mm

•  Celkový čistý objem (l) 354
•  Čistý obj. chladničky/mrazničky (l) 257/97 
•  Spotreba energie za rok (Wh/rok) 182 
•  Total NO FROST – beznámrazová (Multi Air Flow) 
•  Invertorový kompresor 
•  Externý LED displej 
•  Super Cool, Super Freeze 
•  Automatické odmrazovanie chladničky 
•  MoistZone – zásuvka pre ovocie a zeleninu s optimálnou 

úrovňou vlhkosti 
•  MyZone – zásuvka – 3 režimy (rýchle chladenie,  

rozmrazovanie, nulová zóna) 
•  HCS systém – optimálna vlhkosť 
•  LED osvetlenie 
•  Hlučnosť 39 dB (A) 
•  Farba: Titanium 
•  Rozmery (V x Š x H): 2000 x 595 x 677 mm

•  Výška 2 000 mm / Šírka 600 mm

•  Celkový čistý objem (l) 330
•  Čistý obj. chladničky/mrazničky (l) 233/97 
•  Spotreba energie za rok (Wh/rok) 275 
•  Total NO FROST – beznámrazová (Multi Air Flow) 
•  Invertorový kompresor 
•  Externý LED displej 
•  Super Cool, Super Freeze 
•  Automatické odmrazovanie chladničky 
•  MyZone – zásuvka – mechanické ovládanie posuvným 

ovládačom, nastavenie pre ovocie a zeleninu alebo ako Chiller 
•  HCS systém – optimálna vlhkosť 
•  LED osvetlenie 
•  Hlučnosť 40 dB (A) 
•  Farba: Titanium 
•  Rozmery (V x Š x H): 1905 x 595 x 677 mm

•  Výška 1 900 mm / Šírka 600 mm

•  Celkový čistý objem (l) 365
•  Čistý obj. chladničky / mrazničky (l) 257/108 
•  Spotreba energie za rok (Wh / rok) 188 
•  Total NO FROST - beznámrazová (Multi Air Flow) 
•  Invertorový kompresor 
•  Externý LED displej 
•  Super Cool, Super Freeze 
•  Automatické odmrazovanie chladničky 
•  MoistZone – zásuvka pre ovocie a zeleninu s optimálnou 

úrovňou vlhkosti 
•  MyZone – zásuvka – 3 režimy (rýchle chladenie,  

rozmrazovanie, nulová zóna) 
•  HCS systém –  

optimálna vlhkosť 
•  LED osvetlenie,  

kovový držiak fliaš 
•  Hlučnosť 39 dB (A) 
•  Farba: Titanium 
•  Rozmery (V x Š x H):  

2000 x 595 x 657 mm

•  Výška 2 000 mm /  
Šírka 600 mm

Side By Side (HRF-522DG7) 

chladnička 3D (A3FE835CGJE) 

séria 70 / kombinovaná chladnička 2D (C3FE844CGJ) 

chladnička 3D  (A3FE837CGJ) 

chladnička 3D (AFE735CHJ) 

chladnička 2D (C3FE837CGJ) 
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769 €
959 €

769 €
959 €

849 €
1 079 €

849 €
1 039 €

769 €
879 €

769 €
959 €
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hodnotenie: 82 %
v teste: 34 výrobkov
dTest 12/2018

veľmi dobrá
kvalita

značka
kvality

dTest 9/2019
ID: 3311

HAIER 
C3FE837CGJ

DUAL ZONE
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LET NA KOMPRESOR 

ZÁRUKA

Kolekcia 
vín

v hodnote 

70,-
€

Kolekcia 
vín

v hodnote 

70,-
€

Kolekcia 
vín

v hodnote 

70,-
€

Kolekcia 
vín

v hodnote 

70,-
€

Kolekcia 
vín

v hodnote 

70,-
€

Kolekcia 
vín

v hodnote 

70,-
€



Táto ponuka platí exkluzivne len v sieti Oresi.

ZÁSUVKA FRESHER ZONE – ŠOKOVÉ ZMRAZENIE 
ALEBO OKAMŽITÉ RÝCHLE SCHLADENIE
V režime mrazenie vám zásuvka Fresher Zone umožňuje šokovo 
zmraziť vaše potraviny až na -24 °C, čo pomáha uzamknúť viac  
živín a eliminovať baktérie, a tým udržať jedlo čerstvejšie a zdra-
všie. V režime chladenia je aktivované nastavenie QuickCool,  
čo znamená, že teplota vášho jedla je trvalo udržiavaná na 0 °C.

DUAL ZONE
12

LET NA KOMPRESOR 

ZÁRUKA

•  Celkový čistý objem (l) 330
•  Spotreba energie za rok (Wh/rok) 285 
•  Total NO FROST – beznámrazová (Multi Air Flow) 
•  Technológia INSTA SWITCH – mraznička alebo chladnička 
•  Invertorový kompresor
•  Externý LED displej 
•  Super Cool, Super Freeze 
•  Automatické odmrazovanie chladničky 
•  Chladnička/mraznička: 
•  3 sklenené police (nastaviteľná výška) 
•  3 plastové zásuvky 
•  3 priehradky vo dverách 
•  Fresher Zone – pre rýchle chladenie / mrazenie 
•  Teplotné režimy: 4 °C / -16, -18, -22 a -24 °C 
•  LED osvetlenie 
•  Hlučnosť 38 dB (A) 
•  Farba: Biela 
•  Rozmery (V x Š x H): 1905 x 595 x 670 mm

•  Výška 1 900 mm / Šírka 600 mm

Na tento model sa nevzťahuje akcia „Balíček značkového vína!“

•  Spredu plnená práčka 
•  Kapacita (kg): 9, 1400 otáčok 
•  Direct Motion Motor – motor umiestnený priamo  

na bubne bez použitia remeňa, tichý chod 
•  Extrémne tichý motor – iba 67 dB (A) pri odstreďovaní 
•  ABT – antibakteriálne ošetrenie zásuvky na detergent  

a gumového tesnenia dvierok 
•  16 programov – Rýchle pranie, Rýchly 15 min, Denné 

pranie, Vlna, Jemné prádlo, Ručné pranie, Prikrývky, 
Odstreďovanie, Bavlna, Džínsy, Športová bielizeň,  
Hygienické pranie, Detská bielizeň, Mix, Syntetika, 
Bavlna 

•  Extra plákanie 
•  Steam Plus – ošetrenie parou (prídavná funkcia) 
•  Fuzzy Logic 
•  Ovládací panel v slovenčine 
•  Odložený štart 
•  Bezpečnostný zámok dverí 
•  Ochrana proti úniku vody Antioverflow 
•  Veľký digitálny displej, materiál bubna nerez 
•  Farba: biela s dymovými dvierkami 
•  Rozmery (V x Š x H): 850 x 595 x 600 mm

•  Spredu plnená práčka 
•  Kapacita (kg): 8, 1400 otáčok 
•  Direct Motion Motor – motor umiestnený priamo  

na bubne bez použitia remeňa, tichý chod 
•  Extrémne tichý motor – iba 67 dB (A) pri odstreďovaní 
•  ABT – antibakteriálne ošetrenie zásuvky na detergent  

a gumového tesnenia dvierok 
•  16 programov – Rýchle pranie, Rýchly 15 min, Denné 

pranie, Vlna, Jemné prádlo, Ručné pranie, Prikrývky, 
Odstreďovanie, Bavlna, Džínsy, Športová bielizeň,  
Hygienické pranie, Detská bielizeň, Mix, Syntetika, 
Bavlna 

•  Extra plákanie 
•  Steam Plus – ošetrenie parou (prídavná funkcia) 
•  Fuzzy Logic 
•  Ovládací panel v slovenčine 
•  Odložený štart 
•  Bezpečnostný zámok dverí 
•  Ochrana proti úniku vody Antioverflow 
•  Veľký digitálny displej, materiál bubna nerez 
•  Farba: biela s dymovými dvierkami 
•  Rozmery (V x Š x H): 850 x 595 x 550 mm

šuflíková mraznička/chladnička INSTA SWITCH (H3F-320WSAAU1) 

práčka s motorom Direct MOTION (HW90-B1439-36) práčka s motorom Direct MOTION (HW80-B1439-36) 
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LET NA KOMPRESOR 
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849 €
1 079 €

499 €
599 €

459 €
559 €



VINOTÉKY

Uchovajte svoje najcennejšie poklady  

v optimálnych podmienkach s vinotékami Haier.  

Najlepší spôsob, ako si užiť svoju vášeň v plnej miere. 

Starostlivý dizajn a pokročilé funkcie vinoték Haier  

z nich urobili jednotky na trhu. Vďaka kompresoru  

s nízkymi vibráciami pracujú v úplnom tichu.  

Okrem toho obsahujú inovatívnu technológiu  

uhlíkových filtrov, ktorá eliminuje prípadný zápach,  

a účinnú reguláciu vlhkosti a teploty pre skladovanie 

vašich vín v perfektných podmienkach. 

Vaše vína sú vaším cenným majetkom. 

Zaobchádzajte s nimi so starostlivosťou,  

ktorú si zaslúžia.





Víno je vysoko citlivé na vibrácie a hluk. Z tohto dôvodu je kompresor vo vinotékach Haier vybavený systémom, ktorý 

eliminuje oba problémy a udržuje vaše víno v optimálnych podmienkach. Okrem toho sú navrhnuté tak, aby pracovali 

ticho a dosahovali nepostrehnuteľné hladiny hluku len 38 dB (A).

VINOTÉKY
INTELIGENTNÉ SKLADOVANIE NAJCENNEJŠÍCH VÍN

SKLO S ANTI-UV OCHRANOU
Slnečné svetlo a predovšetkým ultrafialové svetlo môže  
spôsobiť chemické reakcie, ktoré narušujú farbu a štruktúru 
vína. Pre ochranu vašej cennej kolekcie bol do sklenených 
dverí vinoték Haier zabudovaný anti-UV filter.

LED osvetlenie nielen šetrí energiu, ale tiež neprodukuje  
teplo. Jeho osvetlenie, chladné a jednotné, zaručuje  
prvotriednu starostlivosť o vaše fľaše vína. Vďaka technológii 
Double Zone vám vinotéka ponúka dva oddelené priestory,  
v ktorých je možné nezávisle regulovať teplotu. Týmto  
spôsobom môžete súčasne šetrne skladovať vaše biele  
i červené víno.

UHLÍKOVÝ FILTER
Naše vinotéky sú vybavené filtrom s aktívnym uhlím, ktorý  
pôsobí ako bariéra pre vonkajšie pachy. To je obzvlášť dôležité, 
ak sa vinotéka nachádza v kuchyni. Vďaka tomuto filtru víno 
starne v prostredí, ktoré sa najviac podobá vínnej pivničke  
z prírodného kameňa.

Táto ponuka platí exkluzivne len v sieti Oresi. Táto ponuka platí exkluzivne len v sieti Oresi.

•  Dve teplotné zóny 
•  Kapacita 137 fliaš, objem 356 l 
•  Energetická trieda A, 39 dB (A) 
•  7 políc z dubového dreva – 4 vyberateľné + 2 teleskopické  

+ 1 rozdelenie medzipriestoru 
•  Aktívna cirkulácia vzduchu 
•  Beznámrazová 
•  Automatické odmrazovanie 
•  Filter s aktívnym uhlím 
•  Indikácia % vlhkosti 
•  UV ochrana, Vnútorné osvetlenie 
•  Externé elektronické ovládanie 
•  LED displej, Zámok dverí 
•  Akustický alarm LED 
•  Rozsah teploty: 5 – 20 ° C 
•  Antivibračný kompresor 
•  Farba: Nerez + čierne telo 
•  Rozmery (V x Š x H): 1850 x 595 x 639 mm

•  Výška 1 850 mm / Šírka 600 mm

• Dve teplotné zóny, rozsah teplôt: 5 - 20 ° C 
• Kapacita 53 fliaš, objem 172 l 
• Energetická trieda A, 40 dB (A) 
• 8 drevených políc 
• Aktívna cirkulácia vzduchu 
• Beznámrazová 
• Automatické odmrazovanie 
• Filter s aktívnym uhlím 
• UV ochrana, Vnútorné osvetlenie 
• Externé elektronické ovládanie 
• LED displej, Zámok dverí 
• Alarm LED 
• Rozsah teploty: 5 - 20 ° C 
• Antivibračný kompresor 
• Farba: Čierna 
• Rozmery (V x Š x H): 1270 x 500 x 540 mm

•  Výška 1 270 mm / Šírka 500 mm

vinotéka dvojzónová (WS137GDAI) vinotéka dvojzónová (WS53GDA)

1 499 €
1 899 €

749 €
879 €
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UV
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53

UV

Kolekcia 
vín

v hodnote 

120,-
€

Kolekcia 
vín

v hodnote 

70,-
€



Táto ponuka platí exkluzivne len v sieti Oresi.

• Jedna teplotná zóna
• Kapacita 171 fliaš, objem 366 l 
• Energetická trieda A, 38 dB (A) 
• 7 drevených políc 
• Aktívna cirkulácia vzduchu 
• Beznámrazová 
• Automatické odmrazovanie 
• Filter s aktívnym uhlím 
• UV ochrana, Vnútorné osvetlenie 
• Externé elektronické ovládanie 
• LED displej, zámok dverí 
• Alarm akustický LED 
• Rozsah teploty: 5 – 20 ° C 
• Antivibračný kompresor 
• Farba: Čierna 
• Rozmery (V x Š x H): 1850 x 595 x 639 mm

•  Výška 1 850 mm / Šírka 600 mm

•  Jedna teplotná zóna
•  Kapacita 50 fliaš, objem 167 l
•  Energetická trieda A, 42 dB (A) 
•  10 drevených políc 
•  Aktívna cirkulácia vzduchu 
•  Beznámrazová 
•  Automatické odmrazovanie 
•  Filter s aktívnym uhlím 
•  UV ochrana, Vnútorné osvetlenie 
•  Externé elektronické ovládanie 
•  LED displej 
•  Alarm LED 
•  Zásuvka na vodu pre udržiavanie optimálnej vlhkosti 
•  Rozsah teplôt: 6 – 18 ° C 
•  Antivibračný kompresor 
•  Farba: Čierna 
•  Rozmery (V x Š x H): 1270 x 500 x 540 mm

•  Výška 1 270 mm / Šírka 500 mm

•  Jedna teplotná zóna
•  Kapacita 30 fliaš, objem 104 l
•  Energetická trieda A, 38 dB (A) 
•  4 drevené police 
•  Automatické odmrazovanie 
•  UV ochrana, Vnútorné osvetlenie 
•  Interné elektronické ovládanie 
•  LED displej, Zámok 
•  Alarm LED 
•  Rozsah teplôt: 6 – 18 ° C 
•  Antivibračný kompresor 
•  Farba: čierna 
•  Rozmery (V x Š x H): 820 x 500 x 540 mm

•  Výška 820 mm / Šírka 500 mm

Na tento model sa nevzťahuje akcia „Balíček značkového vína!“

•  Jedna teplotná zóna
• Kapacita 32 fliaš, objem 104 l
• Energetická trieda A, 38 dB(A)
• 4 drôtené police
• Automatické odmrazovanie
• Vnútorné osvetlenie
• Interné elektronické ovládanie
• LED displej, Zámok
• Alarm LED
• Rozsah teplôt: 6 – 18 °C
• Antivibračný kompresor
• Farba: Čierna
• Rozmery (V x Š x H): 820 x 500 x 540 mm

•  Výška 820 mm / Šírka 500 mm

Na tento model sa nevzťahuje akcia „Balíček značkového vína!“

•  Jedna teplotná zóna
•  Kapacita 105 fliaš, objem 210 l
•  Energetická trieda A, 38 dB (A) 
•  4 drevené police 
•  Aktívna cirkulácia vzduchu 
•  Beznámrazová 
•  Automatické odmrazovanie 
•  Filter s aktívnym uhlím 
•  UV ochrana, Vnútorné osvetlenie 
•  Externé elektronické ovládanie 
•  LED displej, Zámok dverí 
•  Alarm LED 
•  Rozsah teploty: 5 – 20 ° C 
•  Antivibračný kompresor 
•  Farba: Čierna 
•  Rozmery (V x Š x H): 1270 x 595 x 639 mm

•  Výška 1 270 mm / Šírka 600 mm

•  Jedna teplotná zóna
•  Kapacita 59 fliaš, objem 167 l
•  Energetická trieda A, 42 dB (A) 
•  6 drevených políc 
•  Beznámrazová 
•  Automatické odmrazovanie 
•  Filter s aktívnym uhlím 
•  UV ochrana, Vnútorné osvetlenie 
•  Interné elektronické ovládanie 
•  LED displej, Zámok 
•  Alarm LED 
•  Rozsah teplôt: 6 – 18 ° C 
•  Antivibračný kompresor 
•  Farba: Čierna 
•  Rozmery (V x Š x H): 1270 x 500 x 540 mm

•  Výška 1 270 mm / Šírka 500 mm

vinotéka jednozónová (WS171GA)

vinotéka jednozónová (WS50GA)

vinotéka jednozónová (WS30GA)

vinotéka jednozónová (WS105GA)

vinotéka jednozónová (WS59GAE)

vinotéka jednozónová (WS32GAE)

799 €
1 079 €

549 €
719 €

429 €
559 €

649 €
839 €

499 €
639 €

369 €
479 €

DUAL ZONE
12

LET NA KOMPRESOR 

ZÁRUKA

171

DUAL ZONE
12

LET NA KOMPRESOR 

ZÁRUKA

50

DUAL ZONE
12

LET NA KOMPRESOR 

ZÁRUKA

30

DUAL ZONE
12

LET NA KOMPRESOR 

ZÁRUKA

59

DUAL ZONE
12

LET NA KOMPRESOR 

ZÁRUKA

32

DUAL ZONE
12

LET NA KOMPRESOR 

ZÁRUKA

150

DUAL ZONE
12

LET NA KOMPRESOR 

ZÁRUKA

UV

UV

UV

UV

UV

UV

Kolekcia 
vín

v hodnote 

70,-
€

Kolekcia 
vín

v hodnote 

70,-
€

Kolekcia 
vín

v hodnote 

70,-
€

Kolekcia 
vín

v hodnote 

70,-
€



www.haier.sk

Autorizované servisné stredisko pre značku Haier: Fidelia servis

Možnosť objednania opravy online: https://www.haier-servis.sk/rezervacia-opravy-online 
OBJEDNANIE OPRÁV: 0850 123 314. 
Tím profesionálnych technikov sa o Vás postará po celej SR.

DOTAZY, PORADENSTVO, NÁVODY, KOMERČNÉ INFORMÁCIE: +420 257 530 418

• Profesionálny prístup 
• Najmodernejšie vybavenie 
• Vyškolení technici 
• Originálne náhradné diely a príslušenstvo

Pretože si stojíme si za kvalitou našich výrobkov, ponúkame vám na všetky spotrebiče z tohto katalógu predĺženú záruku. 
Na všetky práčky z tohto letáku ponúkame predĺženú plnú záruku zadarmo na 5 rokov. Plná záruka znamená, že sa vzťahuje 
na kompletný výrobok, nie iba na jeho vybraný diel, motor či inú súčiastku.  
Na všetky práčky z tohto katalógu poskytujeme naviac aj Záruku 12 rokov k motoru práčok Direct Motion.  
Na všetky chladničky z tohto katalógu poskytujeme Záruku 12 rokov na invertorový kompresor chladniček. 
Na všetky vinotéky z tohto katalógu poskytujeme Záruku 12 rokov na kompresor vinoték.

Pre uplatnenie záruky je nutné výrobok zaregistrovať do 14 dní od dátumu zakúpenia výrobku www.registracia-zaruka.sk.  
Tu je tiež uvedený aktuálny zoznam výrobkov a podmienky pre registráciu.

  

Messaia 2015
 

Terre del Bruno, Marcialla, Toskánsko, Taliansko
100% Merlot

Zrenie: 12 mesiacov v dubových sudoch  
typu barrique a 12 mesiacov zrenia vo fľaši

 
Vína s prevahou odrody merlot sa vyznačujú rubínovou  

až tmavo granátovou farbou. Typická je jemná vôňa prezretých  
čiernych ríbezlí. Štruktúrovaná, komplexná a vyvážená aróma  

tohto exkluzívneho talianskeho vína sa skvele snúbi s jeho  
ovocnou chuťou s náznakmi zrelého červeného ovocia.

 
Chianti, 2017

Terre del Bruno, Marcialla, 
Toskánsko, Taliansko

85%Sangiovese, 10% Canaiolo, 
5% Colorino

Zrenie: 5 mesiacov v nerezových 
tankoch bez použitia sudov 

Ako mladé víno je Sangiovese intenzív-
neho ovocitého charakteru evokujúce 
čerešne a letné ovocie. Víno je v chuti 

čerstvé, ľahké až stredne plné, 
nekomplikované a šťavnaté. 

Hodnota
darčeka

  70,- 
€ Získajte 

k nákupu chladničky 
alebo vinotéky  

ako darček kolekciu  

exkluzívnych 
vín!

Zákazník sa musí registrovať na www.bonushaier.sk
do 14 dní od nákupu

Riesling Monopol, 2017

Maximin Grünhäus, Ruwer, Mosela, 
Nemecko
100% Riseling
Zrenie: 6-9 mesiacov v nerezových 
tankoch bez použitia sudov 

Riesling Monopol je svieže víno  
s krásne koncentrovaným buketom.  
V jeho aróme je obsiahnutá klasická 
mineralita, citrusy a tóny kvetín.  
Chuť je vyrovnaná a víno je osviežujúce 
s veľmi citlivým dotykom sladkosti.

Hodnota
darčeka

120,- 
€

Barolo La Tartufaia, 2009 

Serradenari, La Morra, Piemonte, Taliansko
100% Nebbiolo
Zrenie: 24 mesiacov v sudoch zo slovanského 
duba s veľkosťou 25hl 

Barolo je typické vysokým obsahom tanínov,  
komplexnosťou aróm višní a čierneho ovocia, 
ruží a dechtu. Farba je stredne intenzívna  
granátová. Ročník 2009 charakterizuje extrémne 
horúce počasie s minimom zrážok. Vína sú plnšie 
so zrelším ovocím a výraznejšími tanínmi.

ZÁRUKA

5
ROKOV

12
ROKOV

NA MOTOR 

ZÁRUKA

12
ROKOV

NA KOMPRESOR 

ZÁRUKA


