
Malé spotřebiče pro velké věci
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Psal se rok 1892, který položil základy 
budoucí značce Philco, jež se pouze několik 
let na to stane neodmyslitelnou součástí 
mnoha domácností. Zprvu jako největší 
světový výrobce radiopřijímačů, později 
jako přední vývojář a výrobce chladniček, 
mrazáků, praček a dalších domácích 
spotřebičů. Denně používají spotřebiče Philco 
po celém světě miliony lidí. Více než 125 let 
– s každým otevřením lednice, u sporáku 
při vaření, u čerstvé kávy, při šálku čaje 
nebo u praní skvrny od čokolády – oceňuje 
generace po generaci vysokou kvalitu, 

uživatelský komfort, inovativní přístup či 
perfektní design. To vše s maximálním 
respektem k životnímu prostředí. 
V roce 2011 značka Philco vstoupila opět  
na evropský trh a o tři roky později rozšířila 
sortiment o malé domácí spotřebiče, které 
vynikají precizním elegantním provedením 
a silným výkonem. 

Teprve, když máte k ruce kvalitní 
kuchyňské spotřebiče, zjistíte, jak snadné 
je připravit velké kulinářské zážitky  
u sebe doma každý den.  
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TO JE JINÁ KÁVA!

Automatické espresso  
PHEM 1000/1001
Automatické espresso 
PHEM 1000/1001

Vlastnosti a funkce 
•  Výběr z 6 druhů nápojů 
•  Revoluční systém 

napěňování mléka 
•  Inteligentní ovládání 
•  Individuální nastavení velikosti, 

intenzity a teploty nápoje 
•  Příprava ze zrnkové i mleté 

kávy 
•  Zabudovaný ocelový mlýnek  

na zrnkovou kávu  
(5 stupňů nastavení hrubosti) 

•  Elektronické ovládání teploty 
•  Osvětlení šálku 
•  Nastavitelné množství kávy 

a vody 
•  Automatické čisticí  

a odvápňovací funkce 
•  Nastavení tvrdosti vody 

•  Mimořádně tichý přístroj 
•  Menu v českém  

a anglickém jazyce 

Technické parametry 
•  Tlak 19 bar 
•  Objem zásobníku na vodu 1,8 l 
•  Nastavitelná hrubost mletí  

(5 stupňů) 
•  Kapacita zásobníku  

na zrna 250 g 
•  Kapacita kontejneru na  

kávovou sedlinu 15 porcí 
•  Materiál plast/nerez 

Pro dokonalou kávu jedním stiskem.   
Zvolte si jednoduše velikost, intenzitu i teplotu 
nápoje. Vyberte si z pěti stupňů hrubosti mletí 
nebo zcela unikátní nastavení a úpravu doby 
mletí kávy v servisním módu. Oceníte funkci 
předspaření pro dokonalou extrakci kávy,  
automatické čištění po každém použití  
a revoluční napěnění mléka. 

Mimořádně tichý přístroj 
Menu v českém 

Zvolte si jednoduše velikost, intenzitu i teplotu 
nápoje. Vyberte si z pěti stupňů hrubosti mletí 

unikátní nastavení a úpravu doby 
. Oceníte funkci 

předspaření pro dokonalou extrakci kávy, 

Výškově  
nastavitelná  

výpusť 

Integrovaný 
ocelový mlýnek 

na zrnkovou kávu

Menu v českém  
a anglickém 

jazyce

Patentovaný 
systém přípravy 

kávy

    19.999,- 
SAP 41002048
  19.999,- 
SAP 41002049

Příprava 
kávy

4

1,8 l19 bar Ocelový 
mlýnek

6 nápojů
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BUONGIORNO KAŽDÉ RÁNOPRO DOKONALOU KÁVU UDĚLÁ VŠE

Pákové espresso  
PHEM 2000

Automatické espresso  
PHEM 1050

Pákové espresso 
PHEM 2000

Automatické espresso 
PHEM 1050
Automatické espresso 

Vlastnosti a funkce 
•  Pokročilý systém ohřevu 

zajišťující ideální teplotu  
pro přípravu kávy

•  Kontinuální výdej páry pro 
napěnění mléka

•  Kvalitní masivní páka kávovaru 
zaručující ty nejlepší hodnoty

•  Rovnoměrný výdej kávy do 
jednoho nebo dvou šálků

• Snadné čištění parní trysky
• Plocha pro nahřívání šálků
•  2 filtry pro jeden nebo dva 

šálky

• Zámek filtru v páce
•  Automatické vypnutí  

po 25 minutách 

Technické parametry 
•  Tlak čerpadla 15 barů
•  Objem zásobníku  

na vodu 1,25 l
•  Materiál nerez
•  Příkon 1 140 W

Vlastnosti a funkce 
•  Výběr ze 4 druhů nápojů 

(Americano, Espresso, Káva, 
Horká voda)

•  Patentovaný systém přípravy 
kávy

•  Snadné ovládání
•  Individuální nastavení velikosti  

a intenzity nápoje
•  Možnost přípravy zrnkové  

i mleté kávy
•  Patentovaný integrovaný ocelový 

mlýnek na kávu s 5 stupni 
nastavení

•  Osvětlení šálku
•  Menu v českém jazyce

Technické parametry 
•  Tlak čerpadla 19 bar
•  Objem zásobníku na vodu 1,8 l
•  Nastavitelná hrubost  

mletí 5 stupňů
•  Kapacita zásobníku  

na zrna 250 g
•  Kapacita kontejneru na kávovou 

sedlinu 15 porcí
•  Nastavení výšky místa výdeje 

kávy 8-11,5 cm
•  Materiál plast/nerez
•  Příkon 1 400 W
•  Barva bílá Kontinuální 

výdej páry pro 
napěnění mléka

Výškově  
nastavitelná  

výpusť 

Funkce nahřívání 
šálků

Kvalitní masivní 
páka

Zámek filtru  
v páce

Osvětlení  
šálku

Stylové pákové espresso vám pokaždé připraví 
kávu vyvážené plné chuti s luxusní kávovou 
nebo mléčnou pěnou. A to díky velké kapacitě 
ohřevného systému pro udržení správné teploty 
a kontinuální distribuci silné páry. Důležité 
pro perfektní výsledek jsou kvalitní masivní páka 
s dvojitou U-výpustí pro rovnoměrný výdej do 
dvou šálků, tlak 15 bar a dvojitý nerezový filtr. 
Výběr kávy, hrubost mletí a pěchování už je na 
vás. Prostor pro nahřátí šálků nebo výklopná 
tryska pro napěnění mléka dotahují tento přístroj 
k dokonalosti. 

Kávě z tohoto kávovaru nemůžete odolat, 
protože byl stvořen k přípravě dokonalého 
espressa či americana - díky patentovanému 
systému přípravy kávy. Bohatá pěna, plná chuť 
a nezapomenutelná vůně z čerstvě namletých 
kávových zrn. Na ocelovém mlýnku nastavíte 
hrubost mletí a čas si můžete upravit  
v servisním módu. To vše v pohodlí domova. 
Právě jste našli svého osobního baristu. 

Integrovaný 
ocelový mlýnek 

na zrnkovou kávu

Patentovaný 
systém přípravy 

kávy

18.999,- 
SAP 41007079

2.999,- 
SAP 41006704

BUONGIORNO KAŽDÉ RÁNO

Stylové pákové espresso vám pokaždé připraví 

velké kapacitě 
ohřevného systému pro udržení správné teploty 

. Důležité 
pro perfektní výsledek jsou kvalitní masivní páka 
s dvojitou U-výpustí pro rovnoměrný výdej do 
dvou šálků, tlak 15 bar a dvojitý nerezový filtr. 
Výběr kávy, hrubost mletí a pěchování už je na 

 nebo výklopná 
tryska pro napěnění mléka dotahují tento přístroj 

1,8 l19 bar Ocelový 
mlýnek

4 nápoje

15 bar
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TY NEJLEPŠÍ MLÉČNÉ SPECIALITY ČERSTVÁ KÁVA NA DLOUHOU DOBU 

 Napěňovač mléka     
PHMF 1050

Kávovar  
PHCM 3000

Napěňovač mléka  
PHMF 1050

Kávovar 
PHCM 3000

Vlastnosti a funkce 
•  Použití na napěňování 

s ohřevem,  
napěňování bez ohřevu 
a samotný ohřev

•  Maximální kapacita 100 ml 
pro napěnění  
a 200 ml pro ohřev

•  Nepřilnavý vnitřní povrch 
nádoby

• Průhledné víko
•  Automatické ukončení 

programu
•  2 nástavce pro napěnění  

a mixování
• STRIX konektor

Technické parametry 
• Příkon 450 W

Vlastnosti a funkce 
•  Nerezové provedení 

kávovaru
• Dvoustěnná termokonvice  
 • LCD displej s časovačem
•  Drip stop
•  Možnost použití papírového  

i permanentního filtru
•  Automatické vypnutí  

po 2 minutách
•  Viditelná stupnice hladiny 

vody

Technické parametry 
•  Objem termokonvice 1,2 l
•  Materiál nerez/plast
•  Příkon 800 W

Nepřilnavý 
vnitřní povrch

Automatické 
vypnutí po konci 

programu

Napěňování  
s ohřevem a bez, 

pouze ohřev

Ať už milujete kávu s hustou mléčnou pěnou, nebo 
si rádi dopřejete hrnek teplého mléka před spaním, 
právě pro vás byl stvořen tento napěňovač mléka 
s možností volby teplého či studeného napěnění 
nebo funkcí ohřevu mléka. Čistý design evokující 
tradiční konvičky na mléko je opatřen průhledným 
víkem pro lepší kontrolu procesu napěnění. 

Hlavní předností kávovaru je jeho unikátní 
dvoustěnná termokonvice. Díky ní káva vydrží 
čerstvá s plnou chutí po dlouhou dobu, nemusíte 
ji zbytečně přihřívat a tím šetříte energii.  Další 
výhodou je nerezové kompaktní zpracování, které 
bude vypadat dokonale doma nebo v kanceláři.  
S objemem konvice 1,2 l si budete moci v klidu 
vychutnat až 12 šálků kávy. Kávovar má funkci  
Drip stop pro přerušení překapu kávy při vyjmuté 
konvici. Kontrolovat množství vody v kávovaru 
můžete pohodlně skrze stupnici hladiny vody 
v nádržce. Konvice má přehledný LCD displej 
s programováním přípravy kávy na 24 hodin. 

ČERSTVÁ KÁVA NA DLOUHOU DOBU 

Dvoustěnná 
nerezová 

termokonvice 

Vodoznak

Filtr a držák 
možno mýt  

v myčce

TY NEJLEPŠÍ MLÉČNÉ SPECIALITY 

Ať už milujete kávu s hustou mléčnou pěnou, nebo 
si rádi dopřejete hrnek teplého mléka před spaním, 
právě pro vás byl stvořen tento napěňovač mléka 

teplého či studeného napěnění
. Čistý design evokující 

tradiční konvičky na mléko je opatřen průhledným 
víkem pro lepší kontrolu procesu napěnění. 

TY NEJLEPŠÍ MLÉČNÉ SPECIALITY 

1.699,- 
SAP 41008828

999,- 
SAP 41009241

Drip stop Thermo 1,2 l

450 W



11

KONVICE, KTERÁ MYSLÍ ZA VÁS

Rychlovarná konvice s regulací teploty  
PHWK 2000, 2001, 2002
Rychlovarná konvice s regulací teploty Rychlovarná konvice s regulací teploty 
PHWK 2000, 2001, 2002PHWK 2000, 2001, 2002

Vlastnosti a funkce 
•   Regulace teploty
•   Funkce rychlého převaření  

100 °C
•   Funkce KEEP WARM (udržení 

nastavené teploty  
po dobu 30 min.)

•   Funkce CLEAN WATER 
(sterilizace vody dlouhým 
převařením po dobu 3 min.)

•    LED displej (přesné zobrazení 
aktuální i přednastavené 
teploty)

•    Barevně podsvícený vodoznak  
(barevné spektrum dle aktuální 
teploty)

•   Ovládání na rukojeti konvice
•   Nerezové provedení

•    Vyjímatelný omyvatelný filtr 
proti usazeninám

•   Středový konektor (360°) 
značky OTTER®

•   Vnější ukazatel množství vody

Technické parametry
•   Kapacita 1,7 l
•   Materiál kov
•   Příkon 2 400 W
•   Barva broušený nerez,  

bílá, černá

Podsvícený 
vodoznak

Ovládání jednou 
rukou

Rychlovarná konvice s regulací teploty 

  1.999,- 
  SAP 41002091

    SAP 41002092
  SAP 41002093

Rychlovarné
konvice

Konvice ohřeje vodu ve škále  
od 20 °C do 100 °C bleskově,  
nebo vodu důkladně převaří po dobu  
3 minut, čímž ji spolehlivě sterilizuje.  
Oceníte, že vás informuje o teplotě 
změnou barvy vodoznaku, což je 
praktické i bezpečné, stejně jako to,  
že udrží vodu teplou.

10

1,7 l Clean  
Water20-100 °C
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NEJRYCHLEJŠÍ KONVICE V JEDNODUCHOSTI JE KRÁSA 

Rychlovarná konvice  
PHWK 2010, 2011, 2012

Rychlovarná konvice  
PHWK 2020, 2021, 2022

Rychlovarná konvice 
PHWK 2010, 2011, 2012

Rychlovarná konvice 
PHWK 2020, 2021, 2022

Vlastnosti a funkce 
•   Retro design 
•    Nerezové provedení
•   Protiskluzové měkké 

držadlo 
•   Světelná kontrolka provozu
•   Maximálně rychlý ohřev 

vody
•   Vyjímatelný omyvatelný filtr 

proti usazeninám
•   Středový konektor (360°) 

značky OTTER®

•   Skryté topné těleso
•   Vnější ukazatel množství 

vody

Technické parametry
•   Kapacita 1,7 l
•   Příkon 3 000 W
•   Barva broušený nerez,  

bílá, černá

Vlastnosti a funkce 
•   Nerezové provedení
•   Osvětlený vypínač
•   Vyjímatelný omyvatelný filtr 

proti usazeninám
•   Středový konektor (360°) 

značky OTTER®

•   Skryté topné těleso
•    Vnější ukazatel množství 

vody

Technické parametry
•   Kapacita 1,7 l
•   Příkon 2 200 W
•   Délka přívodního kabelu 

60 cm
•   Barva broušený nerez,  

bílá, černá

Kontrolka 
provozu

Kvalitní nerezové 
provedení

Protiskluzové 
držadlo

Elegantní  
design

Díky vysokému příkonu přivede konvice  
v krásném retro designu vodu k varu  
mnohem rychleji a zkrátí čekání  
na váš první ranní šálek. 

Rychlovarná konvice bývá většinou na očích. 
Pokud hledáte do kuchyňského interiéru  
čistý design, pak je tato nerezová konvice 
s modře podsvíceným vypínačem tím  
pravým pro vaši kuchyni. 

PHWK 2010, 2011, 2012

 999,- 
  SAP 41002065

    SAP 41002066
  SAP 41002067

  899,- 
SAP 41002044

    999,- 
SAP 41002045
  999,- 
SAP 41002056

1,7 l
1,7 l

3 000 W
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ZNÁ TAJE KAŽDÉHO ČAJEOBJEVTE KRÁSU VODY

Elektrická konvice 
PHWK 2050

Elektrická konvice 
PHWK 2040

Elektrická konvice 
PHWK 2050

Elektrická konvice 
PHWK 2040

Vlastnosti a funkce 
•   Vyrobena z odolného skla
•   Ovládání na rukojeti 

konvice
•   Nastavení teploty  

od 50 °C – 100 °C vždy  
po 5 °C

•   LED displej na rukojeti 
zobrazuje aktuální teplotu

•   Funkce KEEP WARM 
(udržuje nastavenou 
teplotu)

•   Vyjímatelné nerezové sítko 
(možnost přípravy  
sypaných čajů)

•   Ochrana proti přehřátí 
(zamezí chodu naprázdno)

•   Filtr zadržující jemné 
usazeniny

Technické parametry
•   Kapacita 1,7 l
•   Příkon 2 200 W 
•   Materiál sklo/plast/nerez 
•   Délka přívodního kabelu 

72 cm

Vlastnosti a funkce 
•  Kvalitní zpracování skla  

a nerezu
•  Ohřev vody nebo příprava 

čaje uvnitř konvice
•  5 přednastavených 

programů odpovídající 
nejběžnějším druhům čaje

•  Možnost přípravy dle 
individuálního nastavení 
teploty (doba vaření  
až 15 min.)

•  Nastavení teploty  
od 40 °C – 100 °C  
vždy po 5 °C

•  Možnost využití pro 
přípravu dětských pokrmů

•  Snadné čištění díky 
odnímatelným částem víka

•  Jemný filtr vyroben  
z nerezové oceli

•  Funkce „Mute“ umožní 
vypnutí pronikavých zvuků

•  Automatické vypnutí
•  Nerezový podstavec  

s LED displejem
•  Topné těleso zakryto 

deskou z ušlechtilé oceli
•  Ochrana proti přehřátí

Technické parametry 
•  Kapacita 1,7 l 
•  Příkon 3 000 W 
•   Materiál sklo/nerez 
•   Délka přívodního kabelu 

78 cm

Moderní elektrická konvice ve skleněném designu 
oživí vaši kuchyni a umožní vám připravit dokonale 
každý druh čaje nebo teplého nápoje. Vyjímatelné 
ocelové sítko je součástí balení. Přesnou regulaci 
teploty také využijete při vaření nebo ohřívání.

Skleněná rychlovarná konvice se sítkem z kvalitní 
nerezové oceli potěší všechny milovníky čaje. 
Vyjímatelné ocelové sítko je součástí balení. 
Zvolíte teplotu podle druhu čaje a skleněným tělem 
konvice můžete pozorovat, jak se o vše postará 
a naservíruje vám dokonalý čaj.

Vyjímatelné 
ocelové sítko

Vyjímatelné 
ocelové sítko

Filtr proti 
usazeninám

Prémiový  
design

Prémiový  
design  

a materiály

Ovládací panel  
s LCD displejem

Ovládací panel  
s LCD displejem 

ZNÁ TAJE KAŽDÉHO ČAJE

Zvolíte teplotu podle druhu čaje a skleněným tělem 

1.499,- 
SAP 41007064

2.099,- 
SAP 41007065

1,7 l
50-100 °C

1,7 l
40-100 °C

3 000 W

Časovač Mute
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DVOUPLÁŠŤOVÁ KONVICE

Elektrická konvice 
PHWK 2160, 2164

NA DOTEK

Elektrická konvice 
PHWK 2060

Elektrická konvice
PHWK 2160, 2164

Elektrická konvice
PHWK 2060

Vlastnosti a funkce 
•  Jedinečná technologie 

na trhu Slide Touch pro 
ovládání teploty

•   Vyrobena z nerezové oceli
• Vysoká kvalita zpracování
•  Nastavení teploty  

od 40 °C – 100 °C
•  Vhodná k vaření čajů, kávy 

nebo pro přípravu dětské 
kaše

•  Funkce KEEP WARM 
(umožní udržet teplotu na 
zvoleném stupni ohřevu)

•  Filtr pro zachycení 
usazenin

•  Ochrana proti přehřátí 
(zamezí chodu na prázdno)

•  Chromovaný držák konvice

Technické parametry
• Příkon 2 200 W 
• Kapacita 1,6 l
• Materiál lakovaný nerez
•  Výkon 1 850 – 2 200 W
• Barva černá/nerez
•  Délka přívodního kabelu 

69 cm

Vlastnosti a funkce 
•  Dvoustěnná konvice 

udržuje vnějšek chladný
•  Ovládání teploty  

od 35 °C – 100 °C po 5 °C
•  Rychlejší ohřev a pomalejší 

chladnutí vody
•  Automatické vypnutí
•  Funkce udržení teploty
•  Otočná základna 360° pro 

snadné použití
•  Bezpečnostní pojistka proti 

přehřátí 
•  Skryté topné těleso

•  Jednolitá vnitřní vrstva
•  Otevření víka stisknutím 

bez rizika popálení
•  Prostor pro kabel

Technické parametry
•  Materiál nerez
•  Kapacita 1,5 l
•  Příkon 1 850 - 2 200 W 
•  Délka přívodního kabelu 

72 cm

Chytré domácí spotřebiče nemusí nutně vypadat 
jako ze sci-fi filmu. Mohou mít jednoduše krásný 
design a ovládání, ke kterému nepotřebujete 
manuál a slovník. Jen tak, přejetím prstu 
nastavíte přesnou teplotu podle druhu nápoje, 
který si přejete připravit. Unikátní technologie 
ovládání teploty Slide Touch pomocí prstu 
nastaví vždy přesně požadovanou teplotu 
v rozmezí od 40 do 100 stupňů Celsia pro  
všechny základní druhy čaje, instantní nebo 
zalévanou kávu či kaši.

Hledáte rychlovarnou konvici, která bude 
nejen zdobit vaši kuchyni, ale její provoz 
bude maximálně bezpečný? Přesně takové 
jsou naše krásné nerezové konvice se 
dvěma plášti. Vnitřní vrstva udržuje teplotu 
po dlouhou dobu bez další spotřeby energie 
a vnější plášť udrží povrch konvice bezpečný 
na dotek. Ovládání na rukojeti a otevření víka 
jemným stiskem tlačítka  
doplňují ochranné prvky tak,  
abyste se nespálili. 

Ovládání teploty 
Slide Touch 

pomocí prstu

Dvoustěnný  
plášť pro  

chladný povrch
Ukazatel hladiny, 

objem 1,6 litru

Automatické  
vypnutí

Filtr pro 
zachycení 
usazenin

Precizní  
ovládání  
teploty

Bezpečná  
na dotek 

DVOUPLÁŠŤOVÁ KONVICE

Hledáte rychlovarnou konvici, která bude 
nejen zdobit vaši kuchyni, ale její provoz 
bude maximálně bezpečný? Přesně takové 

nerezové konvice se 
. Vnitřní vrstva udržuje teplotu 

po dlouhou dobu bez další spotřeby energie 
a vnější plášť udrží povrch konvice bezpečný 
na dotek. Ovládání na rukojeti a otevření víka na dotek. Ovládání na rukojeti a otevření víka 

2.390,- 
SAP 41007067

 1.699,- 
  SAP 41008871

    SAP 41008872

Chytré domácí spotřebiče nemusí nutně vypadat 
jako ze sci-fi filmu. Mohou mít jednoduše krásný 
design a ovládání, ke kterému nepotřebujete 

nastavíte přesnou teplotu podle druhu nápoje, 
Unikátní technologie 

 pomocí prstu 

všechny základní druhy čaje, instantní nebo 

1,5 l
35-100 °C Two layer 

wall

1,6 l
40-100 °C Slide Touch
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Food processor   
PHFP 7725

5.899,- 
SAP 41008887

Tyčový mixér
PHHB 6625

2.399,- 
SAP 41008888

Super mixér
PHPB 9025

6.899,- 
SAP 41008886

Stolní mixér  
PHTB 6025

2.999,- 
SAP 41008885

Ruční mixér
PHHM 6325

2.399,- 
SAP 41008889

Nová kolekce kuchyňských spotřebičů uvedená pod názvem Urban Collection 
představuje pomocníky v jednoduchém německém designu, kde hlavním nosným 

materiálem je eloxovaný hliník. Stane se ozdobou každé moderní kuchyně.  
Mechanické ovládání bez složitých displejů a ucelený kovový vzhled s černými prvky  

jsou návratem ke klasice. Eloxovaný hliník pro svou odolnost velmi využívaný  
v automobilovém průmyslu je také snadný na udržování čistoty. Spotřebiče mají bytelnou 

konstrukci, která jde ruku v ruce se silným výkonem a vysokou spolehlivostí pro 
perfektní výsledek. Užijte si vaření všemi smysly s našimi spotřebiči z kolekce Urban. 
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S TEBOU COKOLIV

Kuchyňský robot 
PHSM 9000
Kuchyňský robot
PHSM 9000

Vlastnosti a funkce 
•  Objem kovové nádoby 5 l
•  Objem skleněného mixéru 

1,5 l
•  Počet rychlostních stupňů  

6 + Pulse
•  3 nástavce struhadla 

(jemné, hrubé, plátky)
•  2 nástavce na plnění střívek 

(malý, velký)
•  3 mlecí disky

Technické parametry 
•  Materiál kov
•  Příkon 1 200 W
•  Délka přívodního  

kabelu 90 cm
•  Barva bílá

Pokud jste doposud váhali s pořízením kuchyňského 
robota, zde máte hned devět důvodů pro robot 
Philco. Díky opravdu silnému výkonu 1 200 W  
v celokovovém provedení včetně převodů a širokému 
příslušenství získáte řadu kvalitních spotřebičů  
za cenu jednoho: šlehání, míchání a hnětení v míse  
5 l, mlýnek na maso, nástavec na klobásy, tvořítko  
na cukroví, krouhač zeleniny, lis na ovoce a mixér  
se skleněnou nádobou 1,5 l. Oceníte extrémní 
stabilitu a dlouhou životnost, stejně jako tichý chod.

S TEBOU COKOLIV

Pokud jste doposud váhali s pořízením kuchyňského 
robota, zde máte hned devět důvodů pro robot 
Philco. Díky opravdu silnému výkonu 1 200 W 
v celokovovém provedení včetně převodů a širokému 

získáte řadu kvalitních spotřebičů 
: šlehání, míchání a hnětení v míse 

5 l, mlýnek na maso, nástavec na klobásy, tvořítko 
na cukroví, krouhač zeleniny, lis na ovoce a mixér 
se skleněnou nádobou 1,5 l. Oceníte extrémní 
stabilitu a dlouhou životnost, stejně jako tichý chod.

Lis na  
ovoce 

Výkonný mlýnek  
s nástavci na maso, 

klobásy i cukroví 

Mixér se  
skleněnou  
nádobou

Krouhač  
zeleniny7.999,- 

SAP 41003965

Kuchyňské
roboty

20

9 1 200 W
funkcí
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PRO KAŽDOU DOBROTU 

Food processor   
PHFP 7725

Vlastnosti a funkce 
•  Tělo spotřebiče z luxusního  

eloxovaného hliníku
•  Unikátní design
•  Svítící pozadí ovládacího 

rozhraní
•  3 přednastavené programy:  

těsto/spiralizer/drcení ledu
•  5 rychlostí otáček + Pulse
•  Zdravotně nezávadná 

plastová mísa  
o objemu 2,5 l

•  Uzamknutí víka

Technické parametry
•  Příkon 1 000 W
•  Objem 2,5 l
•  Materiál hliník/TritanTM

•  Napětí a frekvence  
220-240V, 50/60 Hz

Mísa  
s objemem  

2,5 litru

Programy  
pro těsto, 
spiralizer,  

drcení ledu

Vysoce  
funkční  

nerezové  
čepele

Technické parametry

Materiál hliník/TritanTM

Napětí a frekvence 
220-240V, 50/60 Hz

Široké multifunkční příslušenství:
nádoba mixéru, kotouč pro krájení, kotouč pro jemné a hrubé strouhání, kotouč  
na spiralizování a plátkování, hnětač těsta, disk na šlehání a emulgování

5.899,- 
SAP 41008887

Tento nepostradatelný kuchyňský pomocník je 
vybaven motorem s příkonem 1 000 W  
a velkou mísou o objemu 2,5 litru. Je praktickým 
skloubením sekáčku, krouhače a kuchyňského 
robota. Snadnou a rychlou výměnou nástavců 
vytvoříte přesné plátky, hranolky, zeleninové 
spirály nebo šleháte, mícháte či hnětete. Nejenže 
ušetříte v kuchyni spoustu času, ale brzy zjistíte, 
že se povznesla i úroveň servírovaných pokrmů. 
Food processor z kolekce Urban má navíc
luxusní design z eloxovaného hliníku a vysoce 
kvalitní zpracování.    

2,5 l
programy

1 000 W3
rychlostí  
+ Pulse

5
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JAKO BŘITVA

Kráječ potravin 
PHFS 8002
Kráječ potravin
PHFS 8002

Vlastnosti a funkce 
•   Celokovové tělo
•  Univerzální nůž z ušlechtilé 

oceli
•  Precizní nastavení šířky 

řezu (0 – 22 mm)
•  Podavač s chráničem prstů
• Regulace rychlosti
• Stálý i pulsní chod
•  Vyjímatelný nůž pro snadné 

čištění
•  Plastový tác na krájené 

potraviny
• Protiskluzové nožky

Obsah balení
•  Podavač, chránič prstů,  

tácek na krájené potraviny

Technické parametry 
•  Materiál kov
• Příkon 150 W
•  Délka přívodního  

kabelu 145 cm
• Barva šedá

Od kuchyňského kráječe očekávejte preciznost řezu, pohodlnou manipulaci a bezpečnost. 
Přesně to jsou hlavní přednosti našeho elektrického kráječe. Celokovové tělo, perfektní 
dílenské zpracování, plynulá regulace otáček, přesné nastavení šířky řezu od 0 do 22 mm 
a stabilita – proto se stane užitečným pomocníkem ve vaší domácnosti.

Nůž z ušlechtilé 
oceli

Precizní nastavení 
šířky řezu

Vysoká  
bezpečnost

JAKO BŘITVA

Kráječ potravin
PHFS 8002

Od kuchyňského kráječe očekávejte preciznost řezu, pohodlnou manipulaci a bezpečnost. 

2.999,- 
SAP 41008181

Kráječe 
a sekáčky

24

0-22 mmPlynulá  
regulace 



26 27

NASEKÁ COKOLIV 

Sekáček potravin
PHHB 6900

ZVLÁDNE KAŽDÝ OŘÍŠEK

Sekáček potravin
PHHB 6910, 6911

Vlastnosti a funkce 
•  Skleněná mísa velikosti 

1,5 l
• 4 ostré čepele
• Odolná konstrukce
• Rychlý a bezpečný výkon

Technické parametry
• Příkon 400 W  
• Materiál nerez/plast
• Objem 1,5 litru
•  Napětí a frekvence  

220-240V, 50/60 Hz

Vlastnosti a funkce 
•  Skleněná nádoba 1 l
•  Nerezový sekací nůž
•  Šlehací nástavec
•   Silný a výkonný motor
•  Tichý chod 
•   Snadná obsluha jednou 

rukou
•   Bezpečnostní spínač
•   Gumová protiskluzová 

podložka pod nádobu
•   Nádoba vhodná pro mytí 

v myčce 

Obsah balení
•  Pohonná jednotka
•   Skleněná nádoba
•  Plastové víko
•  Sekací nůž a šlehací 

nástavec
•  Protiskluzová podložka  

Technické parametry 
 •  Příkon 400 W
•  Délka přívodního kabelu 

115 cm

Kuchyňský sekáček s příkonem  
400 W je osazen 4 precizně 
nabroušenými ocelovými noži, které 
si hravě poradí s ořechy, masem, 
sýry i ledem. Osvědčí se při přípravě 
ovocných či zeleninových přesnídávek 
nebo při výrobě domácí paštiky.  
Oceníte velkou skleněnou nádobu 
o objemu 1,5 litru a bezpečnou  
obsluhu jednou rukou.

Malý a šikovný sekáček, perfektně naseká 
cibuli, ořechy nebo bylinky. Příprava je 
otázkou několika vteřin. Obsluha jednou 
rukou a dokonale nabroušené ostří ušetří 
více času než kdy předtím.

Odolná 
konstrukce

Nerezový  
sekací nůž

Vynikající  
výkon

Ovládání  
jednou rukou

4 ostré čepele
Skleněná  

nádoba

NASEKÁ COKOLIV 

999,- 
  SAP 41008839
  SAP 41008840

899,- 
SAP 41002068

1,5 l 400 W

1 l 400 W
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Mixování  
a šlehání

PRO VŠECHNY CHUTĚ

Vlastnosti a funkce 
•  Tělo mixéru z luxusního 

eloxovaného hliníku
•  Unikátní design
•  Zdravotně nezávadná 

tritanová nádoba  
o objemu 1,5 l

•  5 rychlostí otáček  
+ Pulse

•  Svítící pozadí ovládacího 
rozhraní

•  Nerezové čepele 
uzpůsobené k drcení ledu

Technické parametry 
 •  Příkon 1 000 W 
• Objem 1,5 litru
• Materiál hliník/TritanTM

•  Napětí a frekvence  
220-240V, 50/60 Hz

5 rychlostí  
+ Pulse

Vhodný  
k drcení ledu

Tritanová nádoba
o objemu 1,5 l

PRO VŠECHNY CHUTĚ

Vlastnosti a funkce
Tělo mixéru z luxusního 

Technické parametry
• Příkon 1 000 W 5 rychlostí 

k drcení ledu

Dalším zástupcem designové kolekce Urban je stolní mixér 
s odolnou tritanovou nádobou o objemu 1,5 litru. Nabízí 
příkon 1 000 W, 5 rychlostí i funkci Pulse. Krásné tělo 
z eloxovaného hliníku poskytuje stabilní oporu pro  
silný motor a ocelové čepele, díky kterým si poradíte  
se všemi surovninami včetně ledu. 

2.999,- 
SAP 41008885

Stolní mixér  
PHTB 6025

28

1,5 l 1 000 Wrychlostí  
+ Pulse

5
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VŽDY PO RUCE PROSTĚ SUPER MIXÉR

Vlastnosti a funkce 
•  Tělo mixéru 

z luxusního eloxovaného 
hliníku

• Unikátní design
•  Zdravotně nezávadná 

tritanová nádoba o objemu 
2 l

•  Svítící pozadí ovládacího 
rozhraní

•  Plynulá regulace otáček  
(až 30 000 ot./min.)

•  5 přednastavených 
programů  
Pulse/polévka/čištění/
milkshake/smoothie

•  Nerezové čepele vysoké 
jakosti

Technické parametry
• Příkon 1 500 W
• Objem 2 l
• Materiál hliník/TritanTM

•  Napětí a frekvence  
220-240V, 50/60 Hz

Vlastnosti a funkce 
•  Tělo spotřebiče 

z luxusního eloxovaného 
hliníku

• Unikátní design
• 2 tlačítka rychlosti
•  Plynulé ovládání rychlosti 

otáček
• Čepel se 4 noži
•  Příslušenství: sekáček, 

šlehací metla, nádoba pro 
mixování 

Technické parametry
• Příkon 1 000 W
• Materiál hliník
•  Napětí a frekvence  

220-240V, 50/60 Hz

Super mixér z kolekce Urban přinese do vaší kuchyně samé 
super - super příkon 1 500 W, super odolnou tritanovou 
nádobu o objemu 2 litry, super otáčky až 30 000 za minutu 
s plynulou regulací a super nerezové čepele. Využijete 
přednastavené programy pro polévky, mléčné koktejly 
nebo smoothie, funkci Pulse pro okamžité zvýšení výkonu, 
drcení ledu a oceníte i samočisticí program. Přes všechny 
super výkony má krásný jednoduchý design z eloxovaného 
hliníku a stane se oprávněně středobodem vaší kuchyně. 

Tyčový mixér z kolekce Urban představuje skutečného 
siláka mezi ponornými mixéry. Díky kvalitnímu 
příslušenství zastane různé práce - mixování,  
šlehání, sekání vždy s precizní kontrolou.  
Příkon 1 000 W a 4 ostré čepele si poradí se  
všemi druhy čerstvých surovin - pro ovocné  
koktejly, saláty, bylinková pesta, omáčky, příkrmy, 
salsy, těsta... Čistý design z eloxovaného hliníku  
ho předurčuje k tomu, abyste ho měli vždy po ruce 
a klidně na očích. 

5 programů 
Plynulá regulace 

rychlosti 

Vysoce funkční 
nerezové čepele Luxusní provedení  

z eloxovaného 
hliníku

Šlehací metla
Tritanová nádoba 

s kapacitou 2 l 4 ostré čepele

PROSTĚ SUPER MIXÉR

Super mixér z kolekce Urban přinese do vaší kuchyně samé 
super - super příkon 1 500 W, super odolnou tritanovou 
nádobu o objemu 2 litry, super otáčky až 30 000 za minutu 
s plynulou regulací a super nerezové čepele. Využijete 
přednastavené programy pro polévky, mléčné koktejly 

, funkci Pulse pro okamžité zvýšení výkonu, 
drcení ledu a oceníte i samočisticí program. Přes všechny 
super výkony má krásný jednoduchý design z eloxovaného 
hliníku a stane se oprávněně středobodem vaší kuchyně. 

koktejly, saláty, bylinková pesta, omáčky, příkrmy, 

ho předurčuje k tomu, abyste ho měli vždy po ruce 

Vlastnosti a funkce Technické parametry

a klidně na očích. 

Plynulá regulace 

6.899,- 
SAP 41008886

2.399,- 
SAP 41008888

Super mixér
PHPB 9025

Tyčový mixér
PHHB 6625

2 l
1 000 W

5
programů 2

rychlosti

30 000
ot./min.
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PADNE DO RUKY 

Tyčový mixér 
PHHB 6620

PRO JEMNOU PRÁCI 

Vlastnosti a funkce 
•  Tělo spotřebiče z luxusního 

eloxovaného hliníku
•  Unikátní design
•  Tlačítko pro rychlé 

vysunutí
•  Příslušenství: sekáček, 

tyčový mixér, nádoba  
na mixování

•  5 rychlostí otáček  
+ Pulse

Technické parametry
•  Příkon 500 W 
• Materiál hliník
•  Napětí a frekvence  

220-240V, 50/60 Hz

Vlastnosti a funkce 
•  Ovládání rychlosti 

stlačením tlačítka
•  Nůž se 4 čepelemi
•  Šlehací metla, nádoba 

na krájení, nádoba na 
mixování a stojan v balení

•  LED indikátor

Technické parametry
•  Příkon 800 W
• Materiál nerez/plast
•  Napětí a frekvence  

220-240V, 50/60 Hz
•  Délka přívodního kabelu 

103 cm

Ruční šlehač s bohatým příslušenstvím 
z kolekce Urban rozšíří vaši kuchyňskou výbavu 
o dalšího kvalitního pomocníka pro různé 
potřeby. Kromě šlehání krémů, míchání litých 
těst a hnětení jej snadno díky tlačítku pro rychlé 
vyjmutí příslušenství změníte na ponorný mixér 
nebo sekáček. Je vybaven 5 rychlostmi  
a funkcí rychlého zvýšení výkonu Pulse.  
Je bytelný a s příkonem 500 W zastane hodně  
práce s perfektním výsledkem. 

Hlavní předností tohoto tyčového mixéru je ergonomicky tvarovaná 
rukojeť s integrovaným spínačem, která funguje jako u pistole. Proto 
padne skvěle do ruky, práce s ním je pohodlná a vysoce bezpečná. 
S příkonem 800 W, který pohání 4 ostré čepele, a díky širokému 
příslušenství v základní výbavě ho využijete každý den pro mixování, 
sekání, šlehání, přípravu kaší, krouhání a mnoho dalších účelů. 

5 rychlostí  
+ Pulse

LED ukazatel 
provozu

Luxusní 
provedení 

z eloxovaného 
hliníku

4 ostré čepele

4 ostré čepele
Chytré ovládání 

rychlosti
Snadná 

manipulace

z kolekce Urban rozšíří vaši kuchyňskou výbavu 

potřeby. Kromě šlehání krémů, míchání litých 
těst a hnětení jej snadno díky tlačítku pro rychlé 
vyjmutí příslušenství změníte na ponorný mixér 

Technické parametry

ergonomicky tvarovaná 
, která funguje jako u pistole. Proto 

padne skvěle do ruky, práce s ním je pohodlná a vysoce bezpečná. 
S příkonem 800 W, který pohání 4 ostré čepele, a díky širokému 
příslušenství v základní výbavě ho využijete každý den pro mixování, 
sekání, šlehání, přípravu kaší, krouhání a mnoho dalších účelů. 

2.399,- 
SAP 41008889

1.399,- 
SAP 41008528

Ruční mixér
PHHM 6325

500 Wrychlostí  
+ Pulse

5 Bohaté 
příslušenství

Bohaté 
příslušenství

Pistol  
Grip 800 W
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16 RYCHLOSTÍ

Ruční šlehač
PHHM 6300, 6301

SKLENĚNÝ MIXÉR

Stolní mixér  
PHTB 6000, 6001

Vlastnosti a funkce 
•  2 rychlosti + tlačítko Pulse
•  Vhodný k drcení ledu
•  Skleněná nádoba
•  Víko s otvorem pro 

přidávání ingrediencí
•   Rozebíratelná nádoba 

usnadňuje čištění
•  Odnímatelné části jsou 

vhodné k mytí v myčce
•   Výkonný motor
•  Bezpečnostní pojistka

Technické parametry
•  Objem skleněné nádoby 

1,5 l
•  Materiál nerez/sklo/plast
•  Příkon 800 W
•  Délka přívodního kabelu 

120 cm
•  Barva broušený nerez/bílá, 

černá

Vlastnosti a funkce 
•  16 rychlostních stupňů
•   Digitální ovládání
•   LCD displej
•   Speciální šlehací metly pro 

krémovější texturu
•  Tlačítko pro vyjmutí metel
•  Časovač 
•  Výkonný a tichý motor

Obsah balení
•  Pohonná jednotka 
•  Šlehací metly
•  Hnětací háky

Technické parametry  
•  Příkon 300 W
•  Délka přívodního kabelu 

135 cm
•  Barva bílá, černá

Tento bytelný mixér s extrémně silným 
motorem si poradí téměř se vším. Vícerychlostní 
funkce a odolná nádoba ze skla zajistí dokonalé 
míchání, sekání a drcení pro ty nejnáročnější 
kulinářské požadavky.

Unikátní šlehací metly a 16 rychlostních 
stupňů. Díky tomuto spojení získáte mnohem 
krémovější výsledky za zlomek původního času.

Extra odolné 
čepele

Air Flow metly pro 
krémovější texturu

Funkce drcení 
ledu

Podsvícený LCD 
displej

2 rychlosti  
+ Pulse

SKLENĚNÝ MIXÉR

PHTB 6000, 6001

extrémně silným 
 si poradí téměř se vším. Vícerychlostní 

funkce a odolná nádoba ze skla zajistí dokonalé 
míchání, sekání a drcení pro ty nejnáročnější 

PHHM 6300, 6301

Technické parametryTechnické parametry
Příkon 300 W
Délka přívodního kabelu 

16 rychlostních 
. Díky tomuto spojení získáte mnohem 

krémovější výsledky za zlomek původního času.
. Díky tomuto spojení získáte mnohem 

krémovější výsledky za zlomek původního času.

 999,- 
    SAP 41002061

  SAP 41002062

    999,- 
SAP 41002101
  799,- 
SAP 41002102

1,5 l Drcení 
ledu 800 Wrychlosti  

+ Pulse

2
300 W16

rychlostí
LCD
displej
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Recepty

Melounový sorbet  
koncert s robotem PHSM 9000 
 Potřebujete:  500 g melounu, 120 ml vody, 100 g cukru krupice,  

citronovou kůru z půlky citronu

Vodu s citronovou kůrou a cukrem zahřejte, dokud se cukr nerozpustí. 
Poté odstavte a nechte vychladnout.  Vypeckovaný meloun rozmixujte 
v mixéru a dejte do nerezové mísy robota. Přidejte vychladnou směs 
a důkladně promíchejte. Hotovou směs dejte chladit do mrazáku, a to 
nejlépe přímo v nerezové míse do hlubokého šuplíku. Každou půl hodinu  
ji znovu v robotu promíchejte a pokračujte, dokud zmrzlina neztuhne. 

Koktejl super detox 
se super mixérem PHTB 9025
Potřebujete:  1 jablko, 1 mrkev, 3 stonky řapíkatého celeru, 1/2 červené 

řepy, hrst petržele, hrst koriandru, 3 cm zázvoru

Suroviny očistěte a pokrájejte, vložte do nádoby mixéru 
a doplňte trochou vody. Mixujte při nejvyšších otáčkách 
přibližně 2-3 minuty. Pijte čerstvé, podle vlastní chuti  
a sladkosti ovoce můžete dochutit medem. Tímto  
nápojem doplníte vitamin C a zaženete únavu. 

Studená mrkvová polévka  
s tyčovým mixérem PHHB 6625 
 Potřebujete:   2 kg jemně nastrouhané mrkve, 4 ks pomeranče,  

1 ks grapefruitu, 3 ks citronů, 2,5 l vody, sůl,  
kmín, lístky máty na ozdobu

Mrkve uvařte ve vodě s nastrouhanou kůrou omytých pomerančů, 
osolte, přidejte kmín a nechte vychladnout. Vymačkejte šťávu 
ze všech citrusů a přidejte k vychladlé mrkvi. Vše rozmixujte 
dohladka. Ozdobte mátou a dobrou chuť!
ze všech citrusů a přidejte k vychladlé mrkvi. Vše rozmixujte 

36
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POMALU A DŮKLADNĚ

Šnekový odšťavňovač
PHJE 5020
Šnekový odšťavňovač
PHJE 5020

Vlastnosti a funkce 
•  Nejmodernější technologie 

pomalého lisování surovin 
•  Dvoufázový proces 

odšťavení 
•  Maximální výtěžnost 

z použitých surovin 
(až o 50 % více ve 
srovnání s odstředivým 
odšťavňovačem) 

•  Zachování důležitých 
vitamínů, minerálů  
a enzymů 

•  Jednoduché sestavení  
a použití 

•  Plně rozebíratelný  
a lehce omyvatelný 

•  Maximálně tichý chod 
(méně jak 30 dB) 

•  Integrovaná nádoba  
na odpad 

•  Nádoba na šťávu 

Technické parametry 
•  Objem nádoby  

na šťávu 1 l 
•  Objem nádoby  

na dužinu 1 l 
•  Materiál plast 
•  Příkon 200 W 
•  Barva černá 

Otočný šnek odšťavňuje suroviny důkladně ve dvou 
fázích. Nejprve je rozdrtí a odšťavní, poté je díky 
technologii pomalého lisování bez zbytečného 
zahřívání znovu vymačká do poslední kapky. 
Výsledkem je maximální množství šťávy bohatší na 
všechny důležité živiny a minimum téměř suchého 
odpadu. Oceníte také velmi tichý chod, stejně jako 
snadné složení a mytí všech komponentů.

Dvoufázový proces 
odšťavení

Velmi tichý  
provoz

POMALU A DŮKLADNĚ

Otočný šnek odšťavňuje suroviny důkladně ve dvou 
fázích. Nejprve je rozdrtí a odšťavní, poté je díky 

 bohatší na 
všechny důležité živiny a minimum téměř suchého 
odpadu. Oceníte také velmi tichý chod, stejně jako 

3.999,- 
SAP 41002315

Odšťavňování

38

1 l Tichý  
chod

200 W
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PRO EXTRA VELKÉ PLODY

Odšťavňovač  
PHJE 5010

Vlastnosti a funkce 
•   2 rychlostní stupně (pro 

tvrdé a měkké suroviny)
•   Extra velký plnicí otvor  

pro celé plody
•   Speciální ocelové mikrosíto 

pro maximální výtěžnost
•   Nádobka na šťávu se 

separátorem
•   Rychlé sestavení
•   Stabilní konstrukce
•   Bezpečnostní spínač
•   Jednoduché čištění 

(odnímatelné části možno 
mýt v myčce)

•   Protiskluzové nožky
•   Kartáč pro snadné čištění

Technické parametry
•   Objem nádoby na šťávu 1 l
•   Objem nádoby na dužinu 2 l
•    Velikost plnicího otvoru 

75 mm
•   Materiál plast/kov
•   Příkon 800 W
•    Barva černá/nerez

Vychutnejte si ten nejčerstvější džus bez práce  
s krájením ovoce díky odšťavňovači pro extra velké 
plody. Vymačká ovoce a zeleninu až do poslední 
kapky a vy si můžete dopřát porci vitaminů  
každý den.

Speciální ocelové 
mikrosíto

pro maximální 
výtěžnost

2 rychlosti 

Nádoba na šťávu 
se separátorem

1.899,- 
SAP 41002050

Příprava  
pečiva

41

PRO EXTRA VELKÉ PLODY

extra velké 

XXL
2

rychlosti
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DENNĚ ČERSTVÉ PEČIVO

Pekárna chleba
PHBM 7000
Pekárna chleba
PHBM 7000

Vlastnosti a funkce 
•   12 programů
•   2 velikosti bochníku  

(0,7 a 1 kg)
•   Velký podsvícený LCD 

displej
•   Nádoba a hnětací hák  

z odolného nepřilnavého 
materiálu

•   Funkce pro udržení  
teploty 60 min.

•   Vyrovnávací paměť  
(při výpadku el. proudu)

•   Tlačítko pauza pro  
přerušení cyklu

•   Průhled pro sledování   
•   Odložený start
•   Ovládací panel  

z tvrzeného skla

•   Příslušenství: pečicí 
nádoba, hnětací hák, 
odměrka, háček na vyjmutí 
hnětacího háku

Technické parametry 
•  Materiál nerez
•   Příkon 615 W
•   Barva  broušený nerez
•   Délka přívodního kabelu 

75 cm

Vůni čerstvého teplého chleba  
k snídani si můžete s domácí pekárnou 
užívat každý den. Večer jen připravte 
suroviny, nastavte program  
s odloženým startem a ráno je 
upečeno. Velikost bochníku a stupeň 
opečení kůrky si zvolte podle své 
potřeby a chuti.

Podsvícený LCD 
displej

Nádoba a hnětací 
hák z nepřilnavého 

materiálu

Ovládací panel  
v češtině

DENNĚ ČERSTVÉ PEČIVO

k snídani si můžete s domácí pekárnou 
užívat každý den. Večer jen připravte 

upečeno. Velikost bochníku a stupeň 

PRO KŘUPAVÁ RÁNA

Topinkovač
PHTA 3000, 3001, 3002

Vlastnosti a funkce 
•   Regulace stupně opečení 

(1–6)
•    2 otvory pro opékání
•    Funkce REHEAT  

– opakovaný ohřev pečiva
•   Funkce DEFROST  

– rozmrazování
•   Funkce CANCEL  

– přerušení opékání
•   Variabilní šířka otvorů 

pro optimální rozložení 
a rovnoměrné opečení

•   Mechanismus pro snadné 
vyjmutí pečiva

•    Nerezový tácek na drobky
•   Modře podsvícená tlačítka 
•    Navíjení přívodního kabelu
•    Protiskluzové nožičky

Technické parametry
•   Materiál kov
•    Příkon 920 W
•   Délka přívodního kabelu 

70 cm
•   Barva broušený nerez,  

bílá, černá

Topinkovače s proměnlivou šířkou 
otvorů na pečivo pro rovnoměrné 
opečení jak silných tak tenkých 
plátků. Nabízí funkci opakovaného 
ohřevu a rozmrazování. Zcela 
bezpečné použití je zajištěno 
vysokým zdvihem a tlačítkem  
pro přerušení opékání.

Podsvícená  
tlačítka funkcí

Variabilní  
šířka

Regulace  
stupně opečení

2.999,- 
SAP 41002053

 899,- 
  SAP 41002040

    SAP 41001989
  SAP 41002042

Ovládací panel 
v češtině

Ovládací panel 

615 W
programů
12

920 W6
stupňů  
opečení

3
funkce
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ZKRAŤTE ČAS ŽEHLENÍ 

Napařovací žehlička
PHSI 2213
Napařovací žehlička
PHSI 2213

Žehlení s naší lehkou napařovací žehličkou přináší skvělé výsledky a díky digitálnímu ovládání 
teploty je snazší, než si myslíte. Snadno necháte zmizet veškeré záhyby na vašem oblečení 
a na ty opravdu odolné můžete uvolnit velmi silný parní ráz o síle 130 g/min., který je 
rovnoměrný po celé ploše žehličky a zaručí opravdu perfektní výsledek. Má funkci samočištění 
a Anti-calc pro zachování výkonu žehličky.

LED kontrolky  
provozu a ovládání 

na rukojeti

Keramická žehlicí 
plocha

Funkce  
samočištění

Snadné plnění 
vodou

ZKRAŤTE ČAS ŽEHLENÍ 

Napařovací žehlička

Žehlení s naší lehkou napařovací žehličkou přináší skvělé výsledky a díky digitálnímu ovládání 

Vlastnosti a funkce 
•    Parní ráz 130 g/min.
•   Napařování 25 g/min.
•   Funkce kropení
•    Keramická žehlicí plocha
•   Nastavení teploty na 

rukojeti
•   LED indikátory na rukojeti
•    Funkce automatického 

vypínání
•   Funkce proti kapání 

a usazování vodního  
kamene

Technické parametry
•    Příkon 2 200 W
•    Napětí a frekvence  

220-240V, 50/60 Hz
•    Délka napájecího  

kabelu 1,9 m
•    Objem nádržky 250 ml

799,- 
SAP 41006707

Žehlení s naší lehkou napařovací žehličkou přináší skvělé výsledky a díky digitálnímu ovládání Žehlení s naší lehkou napařovací žehličkou přináší skvělé výsledky a díky digitálnímu ovládání Žehlení

44

2 200 W Anti-Drip Anti-Calc Auto 
-Shut off

LED
indikátory
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Vaření

VAŘTE NA INDUKCI KDEKOLIV 

Indukční vařič 
PHCP 1620
Indukční vařič
PHCP 1620

Vlastnosti a funkce 
•   Efektivní využití  

energie až 90 %
• 10 úrovní ohřevu
•  Vhodné pro nádoby 

o průměru 12 – 26 cm
• Časovač
•  LED displej a dotykové 

ovládání
•  Dětský zámek
•  Systém ochrany proti 

přehřátí (varné desky 
a vnitřku)

•  Automatické vypnutí

•  Protiskluzové nožky
•  Chybové hlášky

Technické parametry
•    Příkon 2 000 W
•    Délka přívodního  

kabelu 1 m
• Materiál hliník
•    Napětí a frekvence  

220-240V, 50/60 Hz

Indukční vařič z vysoce odolné  
sklokeramické desky. Vysoká efektivita  
indukčního ohřevu využije až 90 % energie, což  
znamená rychlejší ohřev a úsporu nákladů. Vařič  
má 10 úrovní ohřevu a to buď v režimu 60 °C – 240 °C  
nebo 120 W – 2 000 W. Časovač nastavitelný 0 – 180 minut. 
Bezpečnost přístroje je zajištěna prvky ochrany proti přehřátí, 
dětského zámku a protiskluzovými nožkami. Dotykového ovládání 
a LED displej jsou pokryty UV ochrannou vrstvou pro dlouhou 
životnost přístroje. Vařič zobrazuje hlášky pro rychlou detekci 
problému. Detekce nevhodného nádobí.

Pro úsporné  
vaření

Povrch  
pro snadné čištění 

10 úrovní  
ohřevu

VAŘTE NA INDUKCI KDEKOLIV 

Indukční vařič

Indukční vařič z vysoce odolné 
sklokeramické desky. Vysoká efektivita 

využije až 90 % energie, což 
znamená rychlejší ohřev a úsporu nákladů. Vařič 
má 10 úrovní ohřevu a to buď v režimu 60 °C – 240 °C 
nebo 120 W – 2 000 W. Časovač nastavitelný 0 – 180 minut. 
Bezpečnost přístroje je zajištěna prvky ochrany proti přehřátí, 

1.399,- 
SAP 41008541

46

2 000 WLED
displej

10
úrovní 
ohřevu
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Mikrovlnné 
trouby

MALÉ VELKÉ VAŘENÍ

Mikrovlnná trouba s grilem 
PMD 2010 S
Mikrovlnná trouba s grilem
PMD 2010 S

Vlastnosti a funkce 
•   Objem 20 l
•   Mechanické ovládání
•   2 režimy kombinovaného 

vaření
•   6 úrovní výkonu  

vč. rozmrazování
•   9 programů automatického 

vaření
•   Program pro ohřívání kávy
•   60minutový časovač
•   Grilovací rošt
•   Průměr otočného talíře  

24,5 cm

Technické parametry
•   Výkon mikrovln 700 W
•   Výkon grilu 900 W

Mikrovlnná trouba s grilem

Mikrovlnná trouba s grilem patří 
svými funkcemi mezi nepostradatelné 
domácí pomocníky. Dvířka jsou 
opatřena pojistkou, která zabrání 
náhodnému otevření ještě před 
ukončením programu. Zajímavý 
design v kombinaci s dokonalým 
technickým provedením splní 
požadavky i náročné kuchyně.

1.890,- 
SAP 40026318

48

20 l 700 W 
900 Wrežimy 

vaření

2
programů
9
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BEZ OTOČNÉHO TALÍŘE

Mikrovlnná trouba  
PMD 2511

PROSTORNÁ MIKROVLNKA

Mikrovlnná trouba  
PMD 2512

Vlastnosti a funkce 
•  Objem trouby 25 l
•  14 automatických 

programů
•  6 úrovní výkonu 
•  Menu v češtině
•  Dotykové ovládání
•  Velký LED displej
•  Sterilizace, deodorizace
•  Rychlý start 
•  Timer 99:50 min./sek.
•  Dětský zámek
•  Keramická deska 26 cm

•  FLAT systém (rovnoměrné 
vaření mikrovlnami)

•  Dekorační rám dveří  
s madlem

•  Barva černá/hliník

Technické parametry
•   Výkon mikrovln 900 W
•   Výkon grilu 1 000 W

Vlastnosti a funkce 
•  Objem trouby 25 l
•  14 automatických 

programů
•  6 úrovní výkonu 
•  Menu v češtině
•  Dotykové ovládání
•  LED displej
•  Rychlý start
•  Timer 99:50 min./sek.
•  Dětský zámek
•  FLAT systém (rovnoměrné 

vaření mikrovlnami)

•  Keramická deska 26 cm
•  Dekorační madlo  

s rámem dveří
•  Barva černá/hliník

Technické parametry
•   Výkon mikrovln 900 W
•   Výkon grilu 1 000 W

Mikrovlnná trouba v nerezovém  
elegantním provedení s dotykovým  
ovládáním má objem 25 l.  
Je opatřena systémem FLAT, který  
umožňuje rovnoměrné vaření mikrovlnami, 
které vycházejí z vlnovodů umístěných pod 
keramickou deskou. Díky této technologii je 
vnitřní prostor krásně plochý - prostorný  
a vy tak můžete vařit jídla ve větších nebo 
atypicky tvarovaných nádobkách.

Mikrovlnná trouba v nerezovém  
elegantním provedení s dotykovým  
ovládáním má objem 25 l. Je opatřena 
systémem FLAT, který umožňuje  
rovnoměrné vaření mikrovlnami, které 
vycházejí z vlnovodů umístěných pod 
keramickou deskou. Díky této technologii je 
vnitřní prostor krásně plochý - prostorný  
a vy tak můžete vařit jídla ve větších nebo 
atypicky tvarovaných nádobkách.

Keramická  
deska 

Keramická  
deska 

Menu  
v češtině

Velký LED  
displej

14 automatických 
programů

14 automatických 
programů

PROSTORNÁ MIKROVLNKA

Mikrovlnná trouba 

Mikrovlnná trouba v nerezovém 
elegantním provedení s dotykovým 
ovládáním má objem 25 l. 
Je opatřena systémem FLAT, který 
umožňuje rovnoměrné vaření mikrovlnami, 
které vycházejí z vlnovodů umístěných pod 
keramickou deskou. Díky této technologii je 

BEZ OTOČNÉHO TALÍŘE

Mikrovlnná trouba 

Mikrovlnná trouba v nerezovém 
elegantním provedení s dotykovým 
ovládáním má objem 25 l. Je opatřena 

, který umožňuje 
rovnoměrné vaření mikrovlnami, které 
vycházejí z vlnovodů umístěných pod 
keramickou deskou. Díky této technologii je 

4.690,- 
SAP 40036636

4.690,- 
SAP 40036637

25 l 900 W  
1 000 Wúrovní  

výkonu

6
programů
14

systém
FLAT

systém
FLAT25 l 900 W  

1 000 Wúrovní  
výkonu

6
programů
14
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Kuchyňské         
váhy

TENKÝ DESIGN AŽ PRO 8 KG

Kuchyňská váha 
PHKS 4500, 4501
Kuchyňská váha
PHKS 4500, 4501

Vlastnosti a funkce 
•  Automatické vypínání
•  Bezpečnostní sklo
•  Podsvícený displej
•  Vysoká přesnost vážení
•  Tenký design pro snadné 

skladování

Technické parametry
• Váživost 8 kg
• Rozlišení 1 g

TENKÝ DESIGN AŽ PRO 8 KG

53

Vlastnosti a funkce
• Automatické vypínání

Technické parametry
• Váživost 8 kg

 449,- 
    SAP 41003966

  SAP 41003967

52

váživost

8 kg
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POZNÁMKY



Ceny v tomto katalogu jsou uvedeny v Kč včetně DPH a jsou pouze informativní. Výši prodejních cen spotřebičů stanoví prodejci.  
K cenám bude připočítán recyklační poplatek (RP):  - 3,51 Kč. 

Philco si vyhrazuje právo na změnu některých technických parametrů bez předchozího upozornění.  
Chyby a omyly v textu, cenách, technické specifikaci vyhrazeny. 

FAST ČR, a. s.
Černokostelecká 1621
251 01 Říčany u Prahy
Česká republika
Tel.: +420 323 204 111
Fax: +420 323 204 110
E-mail: info@philco.cz

FAST ČR, a. s.
Cejl 31
602 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 531 010 292-3
Fax: +420 531 010 294
E-mail: brno@philco.cz

www.philco.cz

Prodejce:FAST PLUS spol. s r. o.
Na pántoch 18
831 06 Bratislava
Slovensko
Tel.: +421 249 105 811
Fax: +421 249 105 810
E-mail: blava@philco.sk

  is a registered trademark used under licence from Electrolux Home Products, Inc.




