
OTEVÍRÁME NOVOU ÉRU  
CHLAZENÍ

 Luxusní vzhled a nejpokročilejší technologie, 
ta nejlepší kombinace do vaší kuchyně



Dotykový multifunkční displej
Umožňuje komfortní ovládání bez nutnosti otevřít dveře chladničky. Díky 
senzorovému ovládání provozu na něm můžete nastavit požadovanou teplotu 
chladničky a mrazničky, zároveň je na něm možné nastavit pokročilé režimy ke 
snížení spotřeby elektrické energie.
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Senzorické řízení
Pomocí několika inteligentních senzorů chladnička vyhodnocuje a optimalizuje 
výkon chladicího agregátu tak, aby byla dodržena požadovaná teplota uvnitř 
chladničky a mrazničky a zároveň snížena spotřeba elektrické energie.

EcoRežim
Režim, který snižuje spotřebu elektrické energie. Pokud do mrazničky nepůjdete 
delší dobu, sníží se spotřeba elektrické energie snížením výkonu mrazicího 
agregátu.

NoFrost
Díky beznámrazovému systému už nikdy nebudete odmrazovat a potraviny 
budete skladovat bez námrazy a jejich vzájemného přimrzání.

Antibakteriální madlo a těsnění
Madlo a těsnění dveří obsahují příměs antibakteriálních prvků. Ta zabraňuje 
usazování bakterií na madle i v těsnění. Snižuje tak množství bakterií, které se 
dostanou do vnitřního prostoru chladničky a mrazničky. Přispívá ke zvýšení 
hygieny skladování potravin.

Nulový náběh dveří
Nulový náběh dveří zaručí, že dveře otevřené v úhlu 90 ° nenabíhají, 
takže lednici můžete postavit co nejblíže ke stěně. Zároveň při takto 
otevřených dveřích vysunete všechny zásuvky chladničky i mrazáku.

Double NoFrost

Nová technologie, která výrazně mění kvalitu uchovávání čerstvých potravin 
bez zbytečného plýtvání. Jedná se o dva oddělené okruhy v jedné kombinaci, 
což zajišťuje, že potraviny nejsou chlazeny studeným suchým vzduchem  
z mrazničky, který potraviny vysušuje a zkracuje jejich skladovatelnost  
a poživatelnost. 

Double NoFrost pracuje se dvěma oddělenými výparníky a udržuje tak 
optimální klima v chladničce i mrazničce pro správné skladování čerstvých 
potravin. Uspoří tak nemalé finanční prostředky díky snížení plýtvání 
potravinami.

Meat&Fish
Speciálně konstruovaná přihrádka, kde jsou maso a ryby chlazeny proudícím 
vzduchem o teplotě cca 0 °C. Tyto vlastnosti umožňují bezpečné skladování 
čerstvého masa a ryb po dobu až dvou dnů. Tato přihrádka zároveň slouží ke 
správnému rozmrazení potravin. 

IonFresh 
Prodlužuje dobu skladovatelnosti čerstvých potravin až na 2x déle.  
Zásadním způsobem přispívá ke snížení plýtvání čerstvými potravinami  
a úspoře finančních prostředků.

FrostProtection
Speciální technologie, která zajistí bezpečný a bezproblémový provoz přístroje 
i při velmi nízkých okolních teplotách. Inteligentní senzory detekují okolní teplotu 
a přizpůsobí tomu fungování přístroje. Díky FrostProtection bude mraznička 
fungovat kdekoliv až do -15 °C okolní teploty.

FreshStore
Přihrádka pro skladování ovoce a zeleniny, která je vybavena ovládáním pro 
nastavení množství proudícího vzduchu, jenž udržuje v potravinách jejich 
přirozenou vlhkost. Čerstvé potraviny tak zůstanou déle čerstvé.
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PCD 3602 NFDX
Parametry 
• Energetická třída A++ 
• Objem chladničky/mrazničky 266 l/94 l 
• Klimatická třída SN-T 
• Rozměry výrobku (ŠxHxV) 600x650x2010 mm 
Vlastnosti 
• Dual NoFrost • Displej • LED osvětlení  
• Zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti  
• Nulová zóna • MaxiFresh • IonFresh  
• Držák na víno• SuperCool • SuperFreeze  
• Antibakteriální těsnění a madlo  
• Nulový náběh dveří 
Barevné provedení 
• Tmavý nerez

SAP 40039049

Cena DMOC 17 490,-

PCD 3602 NF
Parametry 
• Energetická třída A++  
• Objem chladničky/mrazničky 266 l/94 l 
• Klimatická třída SN-T  
• Rozměry výrobku (ŠxHxV) 600x650x2010 mm 
Vlastnosti 
• Dual NoFrost • Displej • LED osvětlení 
• Zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti 
• Nulová zóna • MaxiFresh 
• SuperCool • SuperFreeze 
• Antibakteriální těsnění a madlo 
• Nulový náběh dveří 
Barevné provedení 
• Bílá

SAP 40039048

Cena DMOC 14 990,-
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PCD 3241 NF
Parametry 
• Energetická třída A+ 
• Objem chladničky/mrazničky 230 l/94 l                                                                                    
• Klimatická třída SN-T 
• Rozměry výrobku (ŠxHxV) 600x650x1863 mm 
Vlastnosti 
• Dual NoFrost • Vnitřní dislej• LED osvětlení 
• Zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti 
• Antibakteriální těsnení a madlo  
• Nulový náběh dveří 
Barevné provedení 
• Bílá

SAP 40039045 

Cena DMOC 11 990,-

PCD 3132 NFX
Parametry 
• Energetická třída A++ 
• Objem chladničky/mrazničky 202 l/111 l 
• Klimatická třída SN-T • 4 šuplíky v mrazáku 
• Rozměry výrobku (ŠxHxV) 600x650x1863 mm 
Vlastnosti 
• Dual NoFrost • Displej • LED osvětlení 
• Zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti 
• Nulová zóna • SuperCool • SuperFreeze  
• Antibakteriální těsnění a madlo  
• Nulový náběh dveří 
Barevné provedení 
• Nerez

SAP 40039047

Cena DMOC 13 990,-

PCD 3242 NFX
Parametry 
• Energetická třída A++ 
• Objem chladničky/mrazničky 230 l/94 l 
• Klimatická třída SN-T 
• Rozměry výrobku (ŠxHxV) 600x650x1863 mm 
Vlastnosti 
• Dual NoFrost • Displej • LED osvětlení 
• Zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti 
• Nulová zóna • SuperCool • SuperFreeze  
• Antibakteriální těsnění a madlo  
• Nulový náběh dveří 
Barevné provedení 
• Nerez

SAP 40039046

Cena DMOC 13 490,-
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PCS 2641 N/PCS 2641 NX 
Parametry 
• Energetická třída A+  
• Objem chladničky/mrazničky 202 l/72 l 
• Roční spotřeba energie 263 kWh • Hlučnost 42 dB 
• Mrazicí výkon 4 kg/24 hod. • Klimatická třída ST/N 
• Rozměry výrobku (ŠxHxV) 540x595x1800 mm                      
Vlastnosti 
• NoFrost • LED osvětlení • Antibakteriální těsnění a madlo 
Barevné provedení 
• Bílá (N) Nerez (NX)

SAP 40039043 SAP 40038879

Cena DMOC 9 790,- Cena DMOC 9 990,-

PCS 2862 X 
Parametry 
• Energetická třída A++  
• Objem chladničky/mrazničky 194 l/72 l 
• Hlučnost 42 dB • Mrazicí výkon 4 kg/24 hod. 
• Klimatická třída ST/N  
• Rozměry výrobku (ŠxHxV) 540x595x1800 mm 
Vlastnosti 
• LED osvětlení • Antibakteriální těsnění a madlo                               
Barevné provedení 
• Nerez

SAP 40038938

Cena DMOC 9 490,-

PCS 2682  
Parametry 
• Energetická třída A++  
• Objem chladničky/mrazničky 184 l/84 l 
• Hlučnost 41 dB • Mrazicí výkon 4 kg/ 24 hod. 
• Klimatická třída ST/N  
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 540x595x1700 mm 
Vlastnosti 
• LED osvětlení • Antibakteriální těsnění a madlo 
Barevné provedení 
• Bílá

SAP 40039041

Cena DMOC 8 490,-

PCS 2681 
Parametry 
• Energetická třída A+  
• Objem chladničky/mrazničky 184 l/84 l 
• Roční spotřeba energie 257 kWh • Hlučnost 41 dB 
• Mrazicí výkon 4 kg/ 24 hod. • Klimatická třída ST/N 
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 540x595x1700 mm 
Vlastnosti 
• LED osvětlení • Antibakteriální těsnění a madlo                           
Barevné provedení 
• Bílá

SAP 40038919

Cena DMOC 7 990,-

PCS 2531
Parametry 
• Energetická třída A+  
• Objem chladničky/mrazničky 142 l/109 l  
• Roční spotřeba energie 263 kWh • Hlučnost 41 dB   
• Mrazicí výkon 4 kg/24 hod. • Klimatická třída ST/N 
• Rozměry výrobku (ŠxHxV) 540x595x1660 mm                     
Vlastnosti:  
• LED osvětlení  Antibakteriální těsnění a madlo                             
Barevné provedení 
• Bílá

SAP 40039039

Cena DMOC 7 990,-

Kombinované chladničky v šířce 54 cm

PCS 2861 
Parametry 
• Energetická třída A+  
• Objem chladničky/mrazničky 202 l/84 l 
• Roční spotřeba energie 264 kWh • Hlučnost 41 dB 
• Mrazicí výkon 4 kg/ 24 hod. • Klimatická třída ST/N 
• Rozměry výrobku (ŠxHxV) 540x595x1800 mm                     
Vlastnosti              
• LED osvětlení • Antibakteriální těsnění a madlo                               
Barevné provedení 
• Bílá

SAP 40038919

Cena DMOC 8 490,-
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Model PCS 2531 PCS 2681 PCS 2682 PCS 2861 PCS 2862 X PCS 2641 N PCS 2641 NX PCD 3241 NF PCD 3242 NFX PCD 3132 NFX PCD 3602 NF PCD 3602 
NFDX 

Energetická třída A+ A+ A++ A+ A++ A+ A+ A+ A++ A++ A++ A++

Barva bílá bílá bílá bílá bílá/inox bílá nerez bílá nerez nerez bílá tmavý nerez

Typ chlazení Statické Statické Statické Statické Statické NoFrost NoFrost DoubleNoFrost DoubleNoFrost DoubleNoFrost DoubleNoFrost DoubleNoFrost

FrostProtection ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Meat&Fish ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔

FreshStore ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

AirFlow ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Displej ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ vnitřní vnitřní vnitřní vnější vnější vnější vnější

MaxiFresh ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔

IonFresh ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✔

Osvětlení LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED

Držák na víno ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✔

SuperCool ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

SuperFreeze ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✔ ✔

EcoRežim ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Senzorické ovládání ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Antibakt. těsnění/madlo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Objem (l) 251 268 268 286 286 264 264 324 324 313 360 360

Objem celkem (l) 142 184 184 202 194 194 194 230 230 202 266 266

Objem mrazáku (l) 109 84 84 84 72 70 70 94 94 111 94 94

Výkon (počet hvězdiček) 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4*

Spotřeba za den (kWh) 0,72 0,704 0,55 0,723 0,567 0,72 0,72 0,917 0,72 0,734 0,75 0,75

Spotřeba za rok (kWh) 263 257 202 264 207 261 261 335 263 268 274 274

Mrazicí výkon (kg/24h) 5 4 4 4 4 3,5 3,5 4 4 5 4 4

Hlučnost (dB(A)) 41 41 40 41 40 43 43 42 42 42 42 42

Zásobník na led 1 1 1 1 1 1 1 maxi kostky maxi kostky maxi kostky maxi kostky maxi kostky

Zásobník na vajíčka ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Rozměry (Š×H×V) 540×595×1660 540×595×1700 540×595× 1700 540×595×1800 540×595×1800 540×595×1800 540×595×1800 600×650×1860 600×650×1860 595×650×1860 600×650×2010 600×650×2010



PŘEDSTAVUJEME VÁM SLUŽBY+

BEZPLATNÝ SERVIS +36 měsíců
Za spolehlivost spotřebičů Philco ručíme, a proto nabízíme zákazníkům ZDARMA  
navíc službu „BEZPLATNÝ SERVIS +36 MĚSÍCŮ“, která přináší registrovaným 
uživatelům 3 roky pozáručního servisu po uplynutí dvouleté zákonné záruční lhůty, 
to znamená celkem 5 let bez starostí. Službu „BEZPLATNÝ SERVIS +36 MĚSÍCŮ“ 
nabízíme pouze k velkým domácím spotřebičům.

10 let ZÁRUKA NA TOPENÍ
Ke všem pračkám Philco z designové řady Chiva nabízíme ZDARMA službu  
„10 let ZÁRUKA NA TOPENÍ“. Vodní kámen je jednou z hlavních příčin nefunkčnosti 
topení a celé pračky. NiHeater, topení s 10letou zárukou v pračkách Philco je  
vyrobeno inovativní technologií s použitím příměsi niklu, který odpuzuje hořčík  
a vápník - hlavní prvky vodního kamene. 

10 let ZÁRUKA NA MOTOR
Ke všem spotřebičům Philco, které jsou vybaveny inovativním INVERTOROVÝM 
motorem, nabízíme ZDARMA službu „10 let ZÁRUKA NA MOTOR“. Výrobky vybavené 
invertorovým motorem najdete v produktové kategorii chladniček, mrazniček, praček  
a velmi brzy uvedeme na trh výrobky z kategorie sušiček prádla a myček nádobí. 

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

Veškeré chlazení je v prodeji od června/července 2018.

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

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 registrered trademark used under license from Electrolux International Company, U.S.A.


