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Jednoduché vkládání nádobí s ComfortLift® myčkou 
Hosté odešli, oslava skončila. Byl to nádherný 
večer. Dalším bodem programu je uklízení 
nádobí. V kuchyni Electrolux vám inteligentní 
řešení pomohou při každém kroku vaření 
- a to se týká i uklízení po oslavě.

Myčka ComfortLift® výrazně zpříjemní každodenní 
vkládání a vykládání nádobí. Jde o první myčku, jež 
vám poskytne jednodušší přístup k nádobí, a to díky 
jedinečnému mechanismu, který umožňuje jemně 
nadzvednout dolní koš na nádobí směrem k vám.

Ať už sklízíte nádobí po oslavě nebo jen rutinně 
ukládáte misky po ranní dávce cereálií, naše 
nejnovější inovace v oblasti mytí nádobí je tak 
jednoduchá a komfortní, že se po chvíli budete 
sami divit, jak jste se bez ní mohli dřív obejít.

Představujeme 
první ComfortLift® 
myčku na světě



Nezáleží na tom, co vložíte 
do myčky. Ať už jsou to 
obrovské špinavé pánve 
nebo mimořádně choulostivé 
skleničky, myčky ComfortLift® 
vám umožní mnohem 
pohodlnější vkládání nádobí, 
postarají se o vynikající 
účinnost mytí a vždy budou 
zárukou finální zářivé čistoty.

Prostor na neforemné kuchyňské náčiní  
s jednoduchým vkládáním a vyjímáním.
Myčka ComfortLift® je vybavena 
vyjímatelnou zásuvkou na příbor v horní 
části mycího prostoru namísto košíku 
na příbory umístěného v dolním koši na 
nádobí. Dolní část se tak uvolnila a vy do 
ní můžete naskládat ještě více nádobí.

Vyjímatelná 
zásuvka

Už si nemusíte dělat starosti, že se nádobí 
otluče a popraská, když zprudka vysunete 
koš do koncové polohy. Naše výsuvy Com-
fortRails jsou vybaveny speciálními tlumiči, 
které zabraňují prudkému nárazu koše za 
doprovodu hlasitého řinčení talířů. Jsou 
proto jemné k vašemu nádobí a navíc tiché.

Technologie Airdry využívá k dokončení 
sušení přirozený tok vzduchu. V poslední 
fázi programu otevře dvířka o 10 cm ještě 
předtím, než nádobí vyjmete z myčky. Je 
to přirozený způsob, jak zajistit maximální 
usušení a zároveň účinně snížit výdaje za 
energii.

Hladký stabilní 
pohyb

Sušení inspirované 
přirozeným 
procesem

Dejte sbohem ručnímu mytí křehkých 
skleniček. Naše šikovné měkké příchytky 
SoftGrip na sklenky na víno přidržují 
choulostivé skleničky jemně, ale pevně na 
svém místě během celého cyklu.

Úchytky SoftGrip  
skleničky spolehlivě  
přidrží

Ohleduplná k vám  
i k vašemu nádobí

Naše inteligentní satelitní sprchovací 
rameno a systém pěti sprchových úrovní 
jsou zárukou vynikajících výsledků. Na rozdíl 
od tradičních sprchovacích ramen se naše 
satelitní rameno pohybuje různými směry, 
aby voda pronikla i mezi těsně naskládané 
nádobí a důkladně ho umyla.

Satelitní sprchovací 
rameno



Již 90 let dodáváme zařízení do nejprestižnějších 
restaurací na světě. Využili jsme své bohaté 
profesionální zkušenosti a navrhli jsme řadu 
domácích spotřebičů: trouby, varné desky, 
chladničky s mrazákem a odsavače par. Všechny 
nabízejí excelentní výkon  
a dokonale se sladí s vaším životním stylem.

ComfortLift® myčka nabízí snadný přístup  
k nádobí a pohodlnou manipulaci s ním – mnohem 
snadnější a pohodlnější než kdykoliv předtím. 
S naší nejnovější inovací je vkládání a vyjímání 
nádobí z myčky mnohem pohodlnější, a to díky 
unikátnímu mechanismu. Ten jemně nadzvedne 
dolní koš na nádobí směrem k vám a bez námahy 
ho přemístí do komfortní pracovní výšky. 

Použité nádobí je v myčce naskládané za 
pouhou chvilku a vy můžete jednoduchým 
pohybem koš jemně spustit do původní polohy.

Pozvedněte svá  
očekávání

SPUSŤTE KOŠ

Koš lehce stlačte směrem dolů.

UVOLNĚTE KOŠ

Nadzvedněte a přidržte páčku, 
aby se koš jemně uvolnil.

ZVEDNĚTE KOŠ

Dolní koš se 
hladce zvedne do 
komfortnější polohy.
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ComfortLift® myčka  je první svého druhu

ComfortLift® 
První myčka, která vám 
umožní zvednout dolní koš 
na nádobí do výšky pasu. 
Vkládání a vyjímání nádobí 
je mnohem komfortnější  
a jednodušší. Spusťte koš 
zpět jemným, kontrolovaným 
pohybem a koš plný nádobí 
se spolehlivě a bezpečně 
přesune do polohy 
připravené k mytí. 
 
Prohlédněte si ComfortLift® 
myčku v akci.
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Elegantní, stylový a moderní design umožňuje 
dokonalou integraci ve vaší kuchyni. Jen 
myčky RealLife® designové linie DesignLine 
perfektně zapadnou do jakékoliv kuchyně 
a navodí v ní příjemnou harmonii.

Perfektně zapadne do 
moderní kuchyně 
Tato myčka umožňuje 
dokonalou integraci 
ve vaší kuchyni. Díky 
sofistikovanému designu 
dvířek s diskrétními 
ovládacími prvky  
v horní části je dokonalým 
spotřebičem do moderní 
domácnosti.

Navržena pro hladkou 
integraci  
Díky technologii KitchenFit 
a unikátní funkci TimeBeam, 
která promítá zbývající čas 
do ukončení programu 
na podlahu, je tato myčka 
dokonale integrovaným 
designovým výrobkem.

 
DesignLine 
zapadne do každé kuchyně

Vaše nová kuchyň na 
počkání 
S řešením PerfectFit 
zvládnete instalaci 
kuchyňských spotřebičů 
rychleji, než skončí seriál 
v televizi. Představuje 
prostě tu nejrychlejší 
instalaci na trhu.



Čistič myček nádobí
Vysoce kvalitní odmašťovač odstraňuje 
nepříjemné pachy a zbytky pokrmů, 
udržuje myčku bez tukových nánosů  
a zajišťuje její vysokou účinnost. 200 g.
Číslo výrobku 902979245

Regenerační sůl do myčky
Talíře se budou lesknout jako nové. 
Sůl do myčky zabraňuje usazování 
vápenatých sloučenin a vodního kamene, 
kvůli kterým nádobí obvykle ztrácí 
svůj lesk. Zajišťuje optimální účinnost 
myčky a bezvadné výsledky mytí. 1 kg.
Číslo výrobku 902979226

Koš na příbory
Flexibilní košík na příbory, který 
se přizpůsobí vašim každodenním 
požadavkům. V případě potřeby 
si můžete velký košík rozdělit na 2 
menší části a uvolnit si v dolním koši 
více prostoru. Vhodný do myček 
se šířkou 45 cm nebo 60 cm.
Číslo výrobku 902979235

Čištění a ošetřování
Vodní kámen v myčkách a pračkách 
může zanechat na nádobí a prádle 
skvrny. Tento odvápňovač efektivně 
odstraňuje vodní kámen  
a nánosy ve spotřebičích a zajišťuje 
čistý a svěží interiér. 10 × 50 g.
Číslo výrobku 902979274

Sada na ošetřování myčky
Souprava vysoce kvalitních 
výrobků k důkladnému čištění a 
ošetřování myčky, aby zůstala déle 
svěží a jako nová. Obsahuje 200 g 
odvápňovače, čistič myčky 200 g, 
1 kg soli a dvě vůně do myčky.
Číslo výrobku 902979460

Vůně do myčky
Osvěžující vůně do myčky účinně 
odstraňuje nepříjemné pachy a je 
mimořádně praktická, když zůstane 
špinavé nádobí déle neumyté. 
Zanechává uvnitř spotřebiče svěží 
vůni citrónu. Obsahuje 2 osvěžovače, 
z nichž každý vydrží 50 mycích cyklů.
Číslo výrobku 902979290

Chcete-li zobrazit naši kompletní řadu doplňkových 
výrobků a koupit si příslušenství Electrolux, 
navštivte stránky www.electrolux.cz

Spotřební zboží 
a příslušenství

Rozlučte se s ručním mytím skleniček
Nový košík na skleničky od Electroluxu 
vám umožní vychutnávat si společnost 
přátel a příbuzných, zatímco se 
myčka spolehlivě a důkladně postará 
dokonce i o vaše nejchoulostivější 
skleničky. Pojme až 8 skleniček na 
víno a flexibilně se přizpůsobí jejich 
různým velikostem a tvarům. Pokud 
jej nepoužíváte, můžete ho sklopit do 
plochého tvaru a jednoduše odložit.
Číslo výrobku 902979554 

Zářivě čisté. 
Spolehlivě přichycené 
Sklenice na víno, šampaňské 
nebo velké sklenice na 
vodu snadno umístíte do 
našeho flexibilního košíku 
na skleničky. Měkké gumové 
příchytky, které se dají 
posouvat, můžete jednoduše 
přemístit a přizpůsobit 
různým typům skleniček.

Vejdou se všechny 
Nemáte dost místa na 
všechny poháry? Do 
našeho košíku na skleničky 
s velkou kapacitou 
pohodlně umístíte až 
8 skleniček na stopce. 
Navíc jej můžete sklopit 
na poloviční velikost, 
abyste ušetřili prostor, 
a umýt 4 sklenice.

Univerzální velikost 
Náš univerzální košík na 
skleničky je navržen tak, 
aby se vešel do myček 
se šířkou 45 i 60 cm.
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