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PŘEDSTAVUJEME

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. 

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. Tuto službu získáváte k vámi 
zakoupenému spotřebiči automaticky bez nutnosti registrace.
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POB 7810 CBX  
Vestavná multifunkční trouba

Vestavné trouby

Pořiďte si novou vestavnou troubu Philco  
POB 7810 CBX s automatickou kuchařkou 
ReadyCook a ovládněte kuchyni jednou provždy.  
Extra velký objem 78 litrů a celá řada 
užitečných funkcí, které snadno navolíte na 
TFT displeji. Tato mimořádně vybavená trouba 
disponuje funkcí Booster pro 3× rychlejší 
nahřátí, pokrmovou sondou MeatProbe 
a unikátní technologií HotAirShield®  
pro zamezení úniku tepla. Pár 100% výsuvů  
a pomalé zavírání SoftClosing přispívají k vyšší 
bezpečnosti provozu a snadno rozebíratelná  
dvířka EasyClean zase umožní udržovat troubu 
v perfektní čistotě a užívat si klasického  
designu z nerezu a černého skla. 

Barevný TFT displej 
v českém jazyce

Pokrmová sonda 
MeatProbe

HotAirShield® - štít, 
který brání úniku 

tepla

Elegantní nerezové 
madlo

3D horkovzdušné 
pečení pro dokonalý 

výsledek

Otočné knoflíky
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Připravte se na pořádné pečení
s novou generací vestavných trub Philco
3D horkovzdušné pečení  
pro dokonalý výsledek

Díky této funkci už nemusíte 
neustále sledovat koláče, buchty 
nebo piškoty, vyndávat a otáčet 
horké plechy, abyste dosáhli 
stejného upečení ze všech 
stran. Vnitřní prostor trouby 
je přizpůsobený pro ideální 
rovnoměrné pečení. Nezáleží tak, 
do které úrovně plech zasunete, 
výsledek bude vždy perfektní. I při 
pečení několika plechů zároveň.

Barevný TFT displej  
v českém jazyce 
Design je věc velmi subjektivní,  
i proto se zaměřujeme na to, 
co naše trouby umí. Naprosto 
převratnou novinkou je použití 
barevného TFT displeje v českém 
jazyce, který umožňuje opravdu  
snadné a pohodlné nastavení  
všech funkcí.

Automatická kuchařka 
Ready Cook 
Obsahuje 149 automatických 
programů, po výběru názvu 
pokrmu v českém jazyce, nastavení 
jeho hmotnosti a požadovaného 
konce pečení vás bude trouba na 

displeji informovat o délce pečení, 
nastavené teplotě a požadavku, do 
které úrovně je zapotřebí vsunout 
plech. Všechny potřebné parametry 
jako teplotu, její případnou změnu 
v průběhu pečení a způsob pečení 
nastavuje trouba sama. 

Booster - rychlé nahřátí 
Většina pokrmů vyžaduje 
předehřátou troubu. Předehřívání 
zabere nějaký čas. Abychom zkrátili 
dobu pečení, máme v některých 
troubách funkci Booster. Zvolením 
této funkce zkrátíte dobu předehřátí 
trouby až trojnásobně.

Štít, který brání úniku tepla 

Všichni, kdo pečou v troubách, 
znají situaci, kdy je při otevření 
trouby ovane velmi horký vzduch. 
Je to nepříjemné a prodlužuje 
to dobu pečení, protože trouba 
musí ztracený horký vzduch opět 
nahřát na původní požadovanou 
teplotu. Nová řada trub je vybavena 
inteligentním ventilátorem, který 
se při otevření dvířek zastaví. Nad 
to některé z trub mají technologii 
HotAirShield®. Je to automaticky 
sklopná lišta, která zabraňuje 
samovolnému úniku horkého 
vzduchu z trouby bez podpory 
ventilátoru. 

SoftClosing panty 
Dvířka trouby jsou vybavena panty, 
které je samy dovřou. Nenecháte 
tak troubu nikdy nedovřenou a navíc 
se zavře vždy naprosto tiše. 

Otočné PIPO knoflíky 
Pro ovládání trub používáme
zamačkávací PIPO knoflíky, otočné
knoflíky, kdy se zvolená funkce
potvrzuje stisknutím tlačítka
v kombinaci s grafickým displejem,
či TFT diplejem.

Pokrmová sonda MeatProbe 
Pro přesné měření vnitřní teploty  
masa je jedna z našich trub 
vybavena  pokrmovou sondou 
MeatProbe pro snadné dosažení 
vrcholných kulinářských výsledků 
například při přípravě roastbeefu.

Otočný rožeň 
I ten, kdo si rád pochutná na  
grilované drůbeži, najde 
v sortimentu troubu s otočným 
rožněm. 
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POB 789 FBX  
Multifunkční horkovzdušná trouba s otoč. rožněm
Vlastnosti • Teplotní rozsah 50 - 275 °C • Nízkoteplotní pečení až 18 hod. 
• 9 programů • HotAirShield® • Booster • Otočný rožeň • EasyClean  
• SteamClean • SoftClosing panty • Teleskopický výsuv • Inteligentní 
ventilátor • TFT barevný displej s otočnými knoflíky • Odložený start  
• Minutka • Velký a malý gril • 7 úrovní pro uložení plechů • Ochlazovací 
ventilátor • Rošt • Mělký plech • Hluboký plech
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 9

10.990,-  
SAP 40041592

POB 7810 CBX  
Multifunkční horkovzdušná trouba s ReadyCook
Vlastnosti • Teplotní rozsah 50 - 275 °C • Nízkoteplotní pečení až 18 hod. 
• 10 programů • ReadyCook • HotAirShield® • Booster • MeatProbe  
• Teleskopický výsuv • EasyClean • SteamClean • SoftClosing panty  
• TFT barevný displej s otočnými knoflíky • Odložený start • Minutka  
• Velký a malý gril • 7 úrovní pro uložení plechů • Ochlazovací ventilátor  
• Rošt • Mělký plech • Hluboký plech • Malý plech
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 9

12.990,-  
SAP 40041593

POB 7810 CBX

Booster78 l

1x

programů
+ 149

HotAirShield®

NOVINKA

NOVINKA

Automatická
kuchařka

POB 18 XP 
Multifunkční horkovzdušná trouba
Vlastnosti • Teplotní rozsah 50 - 250 °C • 3D horkovzdušné pečení  
• Gril • Velký gril • Turbo gril • SoftClosing panty • Dětský zámek  
• Teleskopický výsuv • Minutka  • Funkce pro úsporu energie  
• Nastavení doby pečení • Nastavení doby ukončení • Mělký plech  
• Hluboký plech
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 9

11.990,-  
SAP 43003198

POB 18 XP

3x
2x

2x

73 l 18
programů

ZÓNA

DUO

POD 12 IF 
Multifunkční horkovzdušná trouba s DuoZónou
Vlastnosti • DuoZóna - pečení dvěma různými způsoby při různých 
teplotách • Teplotní rozsah pečení 40 - 250 °C • 3D horkovzdušné pečení 
• 2× teleskopický výsuv • Dětský zámek • Senzorové ovládání • Odložený 
start • Minutka • Konvenční ohřev • Ventilátor a horní ohřev • Gril  
• Turbo gril • Rozmrazování • Bílý LED displej • Horkovzduch 2×  
• Mělký plech • Hluboký plech
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 9

12.990,-
SAP 40037977

POB 11 IF 
Multifunkční horkovzdušná trouba s 3D pečením
Vlastnosti • Teplotní rozsah pečení 60 - 250 °C • 10 programů  
• Plně dotykové senzorové ovládání • Bílý LCD displej • Timer • Osvětlení 
trouby • Trojnásobné prosklení dveří • Teleskopický výsuv • Chladné sklo 
s dotykem 52 °C • Ochlazovací ventilátor • ♥ Můj program • Funkce hodin 
• Dětský zámek • Rošt • Mělký plech  • Hluboký plech
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 9

10.990,-
SAP 40038950

73 l 10
programů

3x 3x
1x

9
programů

70 l

1x
3x3x

Booster 9
programů

78 l

1x

HotAirShield®

3x

POB 789 BX  
Multifunkční horkovzdušná trouba
Vlastnosti • Teplotní rozsah 50 - 275 °C • Nízkoteplotní pečení až 18 hod. 
• EasyClean • SteamClean • SoftClosing panty • Inteligentní ventilátor  
• 2× teleskopický výsuv • Displej s otočnými PIPO knoflíky • Odložený 
start • Minutka • Velký a malý gril • 7 úrovní pro uložení plechů  
• Ochlazovací ventilátor • Rošt • Mělký plech • Hluboký plech
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 9

9.990,-  
SAP 40041591

78 l

2x

9
programů

NOVINKA

Doprodej
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POB 15 X  
Horkovzdušná trouba
Vlastnosti • Teplotní rozsah pečení 50 - 250 °C • 3D horkovzdušné pečení 
• Dětský zámek • Teleskopický výsuv • Funkce pro úsporu energie • Gril  
• Turbo gril • Odložený start • Trojnásobné prosklení dveří  
• Minutka • Dětský zámek • Mělký plech • Hluboký plech 
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 9

7.990,-  
SAP 43003197

POB 6010 X 
Multifunkční horkovzdušná trouba s 3D pečením
Vlastnosti • Teplotní rozsah 40 - 240 °C • Mechanické ovládání  
v kombinaci s dotykovým ovládáním časovače • 8 programů • Minutka  
• Teleskopický výsuv • Bílý displej • Ochlazovací ventilátor • Velkoplošný 
gril • Turbo gril • 5 pozic pro nastavení plechů • Katalytická deska  
• Trojnásobné prosklení dveří • Povrch proti otisku prstů • Rošt  
• Mělký plech • Extra hluboký plech
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 9

8.490,-  
SAP 40039091

70 l

3x

10
programů

POB 6010 B 
Multifunkční horkovzdušná trouba s 3D pečením
Vlastnosti • Teplotní rozsah 40 - 240 °C • Mechanické ovládání  
v kombinaci s dotykovým ovládáním časovače • 8 programů • Minutka  
• Teleskopický výsuv • Bílý displej • Ochlazovací ventilátor • Velkoplošný 
gril • Turbo gril • 5 pozic pro nastavení plechů • Katalytická deska  
• Trojnásobné prosklení dveří • Povrch proti otisku prstů • Rošt  
• Mělký plech • Extra hluboký plech
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 9

8.990,-  
SAP 40039092

POC 19 STXP 
Multifunkční horkovzdušná trouba s pyrolýzou
Vlastnosti • Teplotní rozsah pečení 50 - 250 °C • Pyrolytické čištění  
• 3D horkovzdušné pečení • Dětský zámek • 2× teleskopický výsuv 
• Funkce pro úsporu energie • Gril • Turbo gril • Odložený start  
• Minutka • Rošt • Mělký plech • Hluboký plech
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 9

13.990,-
SAP 43003196

POP 788 TBX 
Multifunkční horkovzdušná trouba s pyrolýzou
Vlastnosti • Teplotní rozsah 50 - 275 °C • Nízkoteplotní pečení až 18 hod. 
• 8 programů • Pyrolytické čištění • EasyClean • SteamClean  
• SoftClosing panty • Teleskopický výsuv • Inteligentní ventilátor  
• Dotykový displej • Odložený start • Minutka • Velký a malý gril  
• 7 úrovní pro uložení plechů • Ochlazovací ventilátor • Rošt  
• Mělký plech • Hluboký plech
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 9

11.990,- 
SAP 40041595

78 l 8
programů

3x 4x
1x

8
programů

8
programů

1x 1x

3x 3x

60 l 60 l

POB 6010 B POB 6010 X

1x

POB 15 X

70 l

8.490,- 
SAP 40039091

POC 19 STXP

Pyrolýza

PYRO

2x

11
programů

4x

NOVINKA

POP 688 BX
Multifunkční hotkovzdušná trouba s pyrolýzou
Vlastnosti • Teplotní rozsah 50 - 250 °C • Nízkoteplotní pečení až  
10 hod. • 8 programů • Pyrolytické čištění • SoftClosing panty  
• Teleskopický výsuv • Inteligentní ventilátor • Digitální displej s otočnými 
PIPO knoflíky • Odložený start • Minutka • Velký a malý gril • 7 úrovní pro 
uložení plechů • Ochlazovací ventilátor • Rošt • Mělký plech
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 9

9.990,-  
SAP 40041596

PYRO
68 l 8

programů

NOVINKA

Doprodej Doprodej

Pyrolýza Pyrolýza

PYRO
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PCGD 900 X  
Kombinovaný sporák 90 cm
Vlastnosti • Plynová varná deska s elektrickou pečicí troubou 
• 5 hořáků • Varné zóny: levý zadní střední hořák 1,75 kW, pravý zadní 
střední hořák 1,75 kW, levý přední hořák 3 kW, pravý přední hořák  
1 kW, střední WOK hořák 3,7 kW • Integrovaný zapalovač • Ovládání 
mechanické a senzorové • Třídílná masivní litinová mřížka • Trysky na PB 
• Bezpečnostní plynová pojistka • Chromované podpěry plechů  
• Osvětlení 2× • Horkovzduch 2× • Výškově nastavitelné nožičky 1 – 5 cm  
• Trojnásobné prosklení dveří • Teleskopický výsuv • Teplotní rozsah  
60 - 260 °C • Funkce elektrické trouby - 8 programů • 5 topných těles  
• Automatické nastavení (koncový čas, čas pečení, teploty a režim pečení)  
• Časovač lze nastavit na 23 hod. 59 min. 

29.990,-
SAP 98032842

8
programů

103 l

Dva horkovzdušné ventilátory
pro efektivní pečení v celém 
prostoru 

Teleskopické pojezdy 
pro maximální bezpečnost 

Grilovací rožeň pro šťavnatost
i křupavou kůrčičku 

Plynová deska s 5 hořáky  
vč. WOK a grilovacím tálem 

PKO 451 IF 
Kompaktní multifunkční trouba
Vlastnosti • Teplotní rozsah pečení 110 - 250 °C • Teplotní rozsah 
rozmrazování 45 - 75 °C • 8 programů • Digitální hodiny s časovačem 
• Nastavení doby pečení • Dveře s bezpečnostním spínačem • Bílý LED 
displej • Hluboký plech

14.990,-  
SAP 43003208

8
programů

43 l

3x
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Mikrovlnné trouby

34 l

PMD 3410 BIX
Vestavná mikrovlnná trouba s horkovzdušným 
pečením a grilem
Vlastnosti • Objem trouby 34 l • Gril • Horkovzdušné pečení • Dotykové 
ovládání • Bílý displej • Minutka • 10 programů + 10 automatických 
programů • Horkovzdušné pečení s předehřátím• Horkovzdušné pečení 
• Rozmrazování podle hmotnosti • Rozmrazování podle času
• Vaření ve více krocích • Mikrovlnné vaření • Mikrovlnné vaření s grilem 
• Rychlé vaření • Průměr talíře 31,5 cm • Výkon mikrovln 1 000 W
• Výkon grilu 1 100 W • Celkový příkon 2 500 W

9.990,– 
SAP 40040758

NOVINKA

PMD 178 BIX
Vestavná mikrovlnná trouba s grilem
Vlastnosti • Objem trouby 17 l • Gril • Vhodné pro montáž do horní 
skříňky • Červený displej • Minutka • 8 programů + 8 automatických 
programů • Rozmrazování podle hmotnosti • Rozmrazování podle času 
• Vaření ve více krocích • Mikrovlnné vaření • Mikrovlnné vaření s grilem 
• Rychlý start • Minutka • Průměr talíře 24,5 cm • Výkon mikrovln 700 W 
• Výkon grilu 1 000 W • Celkový příkon 1 050 W 
• Vhodná pro montáž i do horní skříňky

5.290,-  
SAP 40040754

NOVINKAPMD 2012 BIX
Vestavná mikrovlnná trouba s grilem
Vlastnosti • Objem trouby 20 l • Průměr talíře 25,5 cm  
• 8 automatických programů • 5 úrovní výkonu • Dotykové ovládání 
• Bílý LED displej • Rychlé vaření • Kombinované vaření • Rozmrazování 
podle času a hmotnosti • Vaření ve fázích • Dotazovací funkce  
(času a výkonu) • Signál ukončení vaření • Minutka • Dětský zámek 
• Výkon mikrovln 800 W • Výkon grilu 1 000 W 
• Vhodná pro montáž i do horní skříňky

6.490,-  
SAP 40037974

SAP 40040758

20 l

PMD 258 BIX
Vestavná mikrovlnná trouba s grilem
Vlastnosti • Objem trouby 25 l • Gril • Vhodné pro montáž do horní 
skříňky • Bílý LED displej • Minutka • 8 programů + 8 automatických 
programů • Rozmrazování podle hmotnosti • Rozmrazování podle času 
• Vaření ve více krocích • Mikrovlnné vaření • Mikrovlnné vaření s grilem 
• Rychlý start • Minutka • Průměr talíře 31,5 cm • Výkon mikrovln 900 W 
• Výkon grilu 1 000 W • Celkový příkon 1 450 W

7.990,-  
SAP 40040755

25 l

17 l

NOVINKA

V prodeji 
od  

09/2020

V prodeji 
od  

09/2020

V prodeji 
od  

09/2020
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Přehled symbolů: Trouby a mikrovlnné trouby 

AUTO
Automatické  
vaření

Horní ohřev  
s ventilátorem Pizza Spodní  

ohřev

Časovač Konvenční  
ohřev 3x

Prosklení  
dveří

Spodní ohřev  
s ventilátorem

Booster Booster Konvenční ohřev  
s ventilátorem PYRO

Díky funkci pyrolýza, 
samočištění při vysoké 
teplotě, se nečistoty 
spálí na popel, který pak 
jednoduše setřete.

2x Teleskopický 
 výsuv

Energetická  
třída

Mikrovlnný  
ohřev Rozmrazování Velký gril

ZÓNA

DUO
Možnost přípravy  
různých pokrmů 
s rozdílem teplot  
do 40 °C.

Mikrovlnný  
ohřev a gril 

Rozmrazování  
podle času

Úprava proti  
otiskům prstů

Gril Minutka Rozmrazování  
podle hmotnosti 18

programů
Počet programů

Horký  
vzduch 73 l Objem Dotykové  

ovládání
Velký gril  
s ventilátorem

Horní  
ohřev

Pečící sonda  
MeatProbe

Soft  
Closing

Vnitřní  
osvětlení

3D horkovzdušné  
pečení

ReadyCook

ReadyCook Nízkoteplotní  
pečení

HotAirShield®

HotAirShield®

EasyClean SteamClean Rožeň Inteligentní  
ventilátor

50

250

˚C
Teplotní rozsah Kombinované  

vaření Rychlé vaření Vaření ve  
více krocích

Příslušenství k dokoupení

Model Rošt Grilovací  
rošt

Mělký  
plech

Hluboký  
plech

Extra  
hluboký plech SAP Název Cena  

s DPH

POB 18 XP 40038824 40038823 40038822 40038824 Rošt 450

POB 11 IF 40038822 Hluboký plech 550

POB 6010 B 40042336 40039506 40039505 40038823 Mělký plech 490

POB 6010 X 40042336 40039506 40039505 40039506 Mělký plech 450

POB 15 X 40038824 40038823 40038822 40039505 Extra hluboký plech 550

POC 19 STXP 40038824 40038823 40038822 40038360 Hluboký plech 550

PKO 451 IF 40038821 40038791 Rošt 450
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Varné desky

PHD 62 FS  
Indukční varná deska
Indukční deska PHD 62 FS vám nabízí velkorysý prostor pro vaše kulinářské umění.  
Má 4 varné zóny a pomocí funkce FlexiZóna je umožňuje dokonale propojit tak, 
že získáte dvě velké indukční plochy pro jakoukoliv velikost hrnce nebo pekáče. 
Je vybavena posuvným senzorovým ovládáním Slider a funkcí zvýšení výkonu pro 
každou varnou zónu Booster. O maximální bezpečnost během vaření se postará 
nejen kvalitní sklo EuroKera, ale také praktické funkce Timer pro nastavení 
času, Pauza pro možnost přerušit vaření bez rizika, indikace zbytkového tepla 
a AutoStop, která zabraňuje přehřátí desky po delší době bez změny ovládání, 
ochrana proti přetečení i přehřátí a dětský zámek. Proti poškození elektrickým 
proudem je indukční varná deska vybavena ochranou proti přepětí a podpětí.   

Posuvné senzorové 
ovládání Slider

Kvalitní francouzské 
sklo Eurokera
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Inovativní technologie
pro rychlejší a bezpečnější vaření 
Kategorie indukčních a sklokeramických desek 
prošla kompletní proměnou, díky které vám můžeme 
nabídnout špičkové spotřebiče z hlediska použitých 
materiálů, osvědčené elektroniky, široké výbavy, 
bezpečnosti a ceny. 
 
Kvalitní sklo EuroKera
Pro naše výrobky jsme použili jednu z nejosvědčenějších 
značek skla pro indukční a sklokeramické desky 
francouzského výrobce Eurokera. Protože vaše 
kuchyně si zaslouží ten nejlepší materiál stejně jako 
profesionálové, abyste i vy mohli denně vařit efektivně 
a bez obav. 

Praxí nejosvědčenější elektronika

Podle typu spotřebiče je možné volit mezi dotykovým 
a posuvným ovládáním. Všechny naše indukční 
a sklokeramické desky mají díky použité elektronice 
ochranu proti poškození varné desky elektrickým
proudem – ochrana proti přepětí a podpětí. 

AutoStop hlídá za vás 
Vaši bezpečnost chrání funkce AutoStop, která 
zabraňuje přehřátí desky po delší době bez změny 
ovládání, například v případě nechtěného zapnutí 
nebo dlouhé nepřítomnosti hrnce. 

Maximální svoboda vaření 
Vybrané modely jsou vybaveny možností zapojení 
Flexizóny. Ta umožnuje dokonalé propojení indukčních 
zón a vy získáte až dvě velké indukční plochy pro více 
menšího nádobí a nemusíte se tak omezovat jen na 

vyznačené plotýnky. Další možností, jak získat větší 
plochu je funkce Bridge, která přemostí dvě plotýnky 
a vy získáte dvojitou plotýnku s možností stejných 
nastavení např. pro pekáč.   

Myslíme na prostor 

Nově nabízíme v sortimentu unikátní desku PHD 451 B, 
která je jedinou indukční deskou v šířce 45 cm.  
Je vybavena funkcí Booster na každé varné zóně, 
posuvným ovládáním Slider, automatickým udržováním 
teploty, standardními funkcemi jako ochrana proti 
přetečení a přehřátí, nebo dětský zámek, s celkovým 
příkonem 5,8 kW.

45 cm
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PHD 61 AF4B  
Indukční varná deska
Vlastnosti • 4× Booster - zvýšený výkon • 1× Bridge • Automatická 
detekce nádobí • Indikace zbytkového tepla • Minutka • Časovač na 
jednotlivé zóny • Dotykové ovládání • 9 stupňů výkonů • Ochrana proti 
přehřátí • Ochrana proti přetečení • Dětský zámek  
• Rozměry (Š × H): 59 × 52 cm • Celkový příkon 7,4 kW

10.490,-  
SAP 40040400

PHD 451 B 
Indukční varná deska
Vlastnosti • 3× Booster - zvýšený výkon • Automatická detekce nádobí  
• Indikace zbytkového tepla • Minutka • Časovač na jednotlivé zóny  
• Dotykové ovládání Slider • 9 stupňů výkonu • Automatické udržování 
teploty 70 °C • Funkce Pauza • Ochrana proti přehřátí • Ochrana proti 
přetečení • Dětský zámek • Rozměry (Š × H): 45 × 52 cm  
• Celkový příkon 5,8 kW

11.990,-  
SAP 40040541

PHD 62 FS  
Indukční varná deska
Vlastnosti • 2× Flexi zóna • 4× Booster - zvýšený výkon  
• Automatická detekce nádobí • Indikace zbytkového tepla  
• Minutka • Časovač na jednotlivé zóny • Automatické udržování teploty 
70 °C • Funkce Pauza • Dotykové ovládání Slider • 9 stupňů výkonů  
• Ochrana proti přehřátí • Ochrana proti přetečení • Dětský zámek  
• Rozměry (Š × H): 59 × 52 cm • Celkový příkon 7,4 kW

15.490,-  
SAP 40040544

PHD 61 FS 
Indukční varná deska
Vlastnosti • 1× Flexi zóna • 4× Booster - zvýšený výkon • Automatická 
detekce nádobí • Automatické udržování teploty 70 °C • Minutka  
• Funkce Pauza • Časovač na jednotlivé zóny • Dotykové ovládání Slider 
• 9 stupňů výkonů • Ochrana proti přehřátí • Ochrana proti přetečení  
• Dětský zámek • Rozměry (Š × H): 59 × 52 cm  
• Celkový příkon 7,4 kW

13.790,-  
SAP 40040542

PHD 64 B 
Indukční varná deska
Vlastnosti • 4× Booster - zvýšený výkon • Automatická detekce nádobí  
• Indikace zbytkového tepla • Minutka • Časovač na jednotlivé zóny  
• Dotykové ovládání • 9 stupňů výkonu • Ochrana proti přehřátí  
• Ochrana proti přetečení • Dětský zámek • Rozměry (Š × H): 59 × 52 cm 
• Celkový příkon 7,4 kW

9.990,-
SAP 40040399

PHD 62 B 
Indukční varná deska
Vlastnosti • 2× Booster - zvýšený výkon • Automatická detekce nádobí  
• Indikace zbytkového tepla • Minutka • Časovač na jednotlivé zóny  
• Dotykové ovládání • 9 stupňů výkonu • Ochrana proti přehřátí  
• Ochrana proti přetečení • Dětský zámek • Rozměry (Š × H): 59 × 52 cm 
• Celkový příkon 6,5 kW

8.290,-
SAP 40040398

4×

3×

4×

4×

FLEXI
zóna

45 cm

4× 2×



13

PHS 3292 C  
Sklokeramická varná deska
Vlastnosti • Dotykové ovládání • 9 stupňů výkonu • Indikace zbytkového 
tepla • Ochrana proti přehřátí • Ochrana proti přetečení • Dětský zámek  
• Rozměry (Š × H): 31 × 52 cm • Celkový příkon 3 kW

4.490,-  
SAP 40040423

PHS 69 C 
Sklokeramická varná deska
Vlastnosti • Dotykové ovládání • 9 stupňů výkonu • Minutka  
• Indikace zbytkového tepla • Ochrana proti přehřátí  
• Ochrana proti přetečení • Dětský zámek  
• Rozměry (Š × H): 59 × 52 cm • Celkový příkon 6 kW

6.290,-  
SAP 40040425

PHD 3212 C 
Indukční varná deska
Vlastnosti • 1× Booster - zvýšený výkon • Elektronické dotykové ovládání  
• Indikace zbytkového tepla • Ochrana proti přepětí AutoStop • Timer  
• Dětský zámek • Rozměry (Š × H): 31 × 52 cm  
• Celkový příkon 3,4 kW

7.790,-  
SAP 43001168

PGG 75 W 
Plynová varná deska na skle s WOK hořákem
Vlastnosti • Odolné litinové mřížky • Thermoelektrická pojistka  
• Trysky na PB • Integrované zapalování • Hořáky SABAF  
• Varné zóny: levá zadní varná zóna 1 750 W, pravá zadní varná zóna  
3 000 W, levá přední varná zóna 1 750 W, pravá přední varná zóna  
1 000 W, WOK varná zóna 3 800 W • Rozměry (Š × H): 68 × 52 cm  
• Celkový příkon 7,4 kW

9.990,-
SAP 40029097

PGG 64 W 
Plynová varná deska na skle s Turbo hořákem
Vlastnosti • Odolné litinové mřížky • Thermoelektrická pojistka  
• Trysky na PB • Integrované zapalování • TURBO hořák • Hořáky SABAF  
• Varné zóny: levá zadní varná zóna 1 750 W, pravá zadní varná zóna  
1 750 W, TURBO varná zóna 3 800 W, pravá přední varná zóna 1 000 W  
• Rozměry (Š × H): 59 × 52 cm • Celkový příkon 7,4 kW

7.990,- 
SAP 40029096

PHS 692 DC  
Sklokeramická varná deska
Vlastnosti • Dotykové ovládání • 9 stupňů výkonu • Minutka • Indikace 
zbytkového tepla • DuoZóna 2× • Ochrana proti přehřátí • Ochrana proti 
přetečení • Dětský zámek • Rozměry (Š × H): 56 × 49 cm  
• Celkový příkon 7 kW 

7.990,-  
SAP 40040427

31 cm

1×

31 cm

PGG 75 W

75 cm
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Odsavače par

PGG 32 
Plynová varná deska na skle
Vlastnosti • Odolná litinová mřížka • Thermoelektrická pojistka  
• Trysky na PB • Integrované zapalování • Hořáky SABAF  
• Varné zóny: přední varná zóna 1 000 W, zadní varná zóna 3 000 W  
• Rozměry (Š × H): 32 × 52 cm

3.990,-  
SAP 40029095

PGG 64  
Plynová varná deska na skle
Vlastnosti • Odolné litinové mřížky • Thermoelektrická pojistka • Trysky 
na PB • Integrované zapalování • Hořáky SABAF • Varné zóny: levá zadní 
varná zóna 1 750 W, pravá zadní varná zóna 1 750 W, levá přední varná 
zóna 3 000 W, pravá přední varná zóna 1 000 W  
• Rozměry (Š × H): 59 × 52 cm 

5.990,-  
SAP 40029098

PGI 64 C 
Plynová varná deska
Vlastnosti • Nerezová ocel • Odolné litinové mřížky • Trysky na PB 
•  Bezpečnostní thermoelektrická pojistka • Přední integrované 
zapalování • Hořáky SABAF • Varné zóny: levá zadní 1 750 W, pravá zadní 
1 750 W, levá přední 3 000 W, pravá přední 1 000 W  
• Rozměry (Š × H): 59 × 52 cm 

4.990,-  
SAP 40029101

32 cm

TURBO

Přehled symbolů: Varné desky 

AutoPower Bridge
Dotykové ovládání  
Slider pro snadné  
ovládání a vaření.

Funkce Stop&Go umožní 
dočasně vypnout varnou  
desku a znovu ji zapnout  
s původním nastavením.

AutoStop Časovač Dvojitá zóna

Speciální hořák WOK 
pro přípravu vašeho 
oblíbeného asijského 
jídla.

Automatické  
zapalování Dětský zámek

FLEXI
zóna

FlexiZóna přizpůsobí 
vaši varnou zónu 
podle velikosti nádobí 
šefkuchaře.

TURBO
Dvojitý Turbo hořák

4×
Booster – zvýšený výkon Dotykové ovládání
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Odsavače par

PEW 626 WAVE  
Komínový odsavač
Moderní odsavače par Philco budou slušet každé kuchyni. Přináší k vám domů 
čistou eleganci, mnohem tišší provoz díky extra tiché zpětné klapce, a především 
vysoký výkon v úsporné energetické třídě A. Komínový odsavač Philco  
PEW 626 Wave má futuristický design tvořený kombinací kvalitního nerezu s pruhy 
z černého skla. Ovládá se klasickými tlačítky a disponuje třemi stupni výkonu  
s max. 612 m3/ hod., intenzivním a úsporným LED osvětlením a je možné ho použít 
pro odtah i recirkulaci. Dopřejte své kuchyni čerstvý vzduch a zajímavý design.

Klasické tlačítkové 
ovládání 

Atraktivní futuristický 
design 
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Svěží vítr do českých kuchyní
s novými odsavači Philco
Odsavače par Philco nové generace mají řešení pro 
každou kuchyni. Kromě skvělého poměru výbavy 
a ceny nabízejí různá designová řešení od klasiky  
po futuristická umělecká díla.

Jde to i bez hluku

Díky nové technologii v konstrukci motorů A Class 
Motor přinášíme opravdu vysoký výkon a zároveň 
nízkou hlučnost. Vybrané modely jsou vybaveny extra 
tichou zpětnou klapkou, která je konstruována tak, aby 
vlivem proudění vzduchu nedocházelo k obtěžujícímu 
klapání. 

Intimní i intenzivní
Jednou z charakteristik kvalitních odsavačů je vynikající 
osvětlení s komfortní a přitom nerušivou intenzitou 
světla. Vybrané modely odsavačů Philco mají celoplošný 
LED panel. 

Jednoduché, funkční ovládání 
Důležitým prvkem odsavačů je jejich ovládání. Musí být 
jednoduché, funkční a snadno použitelné. U modelů 
z prémiové řady používáme dotykové ovládání 
s displejem, který nejenom, že informuje o aktuálně 
používaném stupni výkonu, ale je nápomocný při 

správné údržbě odsavače, protože hlídá nutnost výměny 
uhlíkových filtrů. Displej zároveň umožňuje časové 
nastavení odsávání. 

Design pro každého 
Design je sice věc velmi individuální, ale v nabídce 
nových odsavačů par si vybere každý. Je libo klasický 
odsavač „T“ tvaru, nástěnný v provedení černé sklo? 
Nebo odsavač s dálkovým ovládáním? Či snad 
ostrůvkový odsavač s oboustranným ovládáním, nebo 
ostrůvkový odsavač do 10 000 Kč? Naše nabídka 
pokrývá vše a nabízí mnohem víc.   

Jednodušeji už to nejde 
Základním předpokladem pro tvrzení, že odsavač je 
kvalitní, je jeho jednoduchá montáž. Používáme jednu 
konzoli pro odsavač, druhou pro připevnění komínu ke 
zdi. S montáží souvisí i rozdílná výška stropů a problém 
s délkou komínů. Philco tento problém odstranilo. 
Máme skladem prodloužené komíny na všechny nové 
odsavače. A nejen prodloužené komíny. Ze sortimentu 
příslušenství je k dispozici přestavbová sada na 
recirkulaci, nebo třeba redukce hluku, která snižuje 
hlučnost odsávaného vzduchu.
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PEI 62 Cube 
Ostrůvkový odsavač par
Vlastnosti • Nerez • LED osvětlení 4 × 1,5 W •  4 rychlosti • 4 stupně 
výkonu (včetně Booster) • Režim Boost • Dotykové ovládání • Bílý 
LED displej • Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu 
recirkulace • Výkon min./max./int. 340/498/612 m3/hod. • Průměr odtahu  
150 mm • Hlučnost 62 dB • Rozměry (V × Š × H): 54-106 × 69,5 × 40 cm
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 25

14.990,-  
SAP 40039947

Victoria 50 
Ostrůvkový odsavač par
Vlastnosti • Dekorativní design • Osvětlení halogen • 3 rychlosti 
• Omyvatelné hliníkové filtry • Ovládání podsvětlenými mikrotlačítky 
• Průměr odtahu 120 mm • Hlučnost 67 dB
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 25 

15.990,-  
SAP 43002866

PEI 12715  
Stropní odsavač par
Vlastnosti • Stropní odsávací jednotka bez motoru • Nerezový povrch 
• Osvětlení Halogen 6 × 50 W • Dálkové ovládání • Timer (Časovač) - 
automatické vypnutí po 4 hod. • Odtah s externím motorem PEM 14  
1 400 m3/hod. • Zpětná klapka • Průměr výstupu vzduchu 120 mm 
• Rozměry (V × Š × H): 18 × 120 × 70 cm • MOTOR NENÍ SOUČÁSTÍ 

19.990,-  
SAP 40029574

PEM 14 
Samostatná motorová jednotka k PEI 12715
Vlastnosti • Výkon 1 400 m3/hod./ 350W • Průměr odtahu:  
Vstup 150 mm a výstup vzduchu 200 mm • Hlučnost 60,2 dB  
• Rozměry (V × Š × H): 35 × 52,5 × 28 cm

7.990,-  
SAP 40029723

PEI 729 TP 
Ostrůvkový odsavač par s LED panel osvětlením
Vlastnosti • 4 stupně výkonu (včetně Booster) • Dotykové ovládání  
• Bílý LED displej • LED osvětlení panel • Zpětná klapka  
• Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace  
• Výkon min./max./int. 405/612/720 m3/hod. • Průměr odtahu 150 mm 
• Hlučnost 58/66/69 dB • Rozměry (V × Š × H): 65-115 × 90 × 60 cm
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 25

13.990,-  
SAP 40040005

PEI 729 TCD 
Ostrůvkový odsavač par s oboustranným ovládáním
Vlastnosti • 4 stupně výkonu (včetně Booster) • Režim Boost • Dotykové  
ovládání 2× (zepředu i vzadu) • Bílý LED displej • LED osvětlení 2 × 8 W  
• Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace  
• Výkon min./max./int. 405/612/720 m3/hod. • Průměr odtahu 150 mm  
• Hlučnost 58/66/69 dB • Rozměry (V × Š × H): 65-115 × 90 × 60 cm
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 25

13.990,-  
SAP 40040006

PEI 12715
Stropní odsavač par

PEM 14
Samostatná motorová jednotka k PEI 12715

cm
120

HALOGEN

Victoria 50

cm
50

3603
m3/h

B

PEI 62 Cube

cm
70

612
m3/h

DISPLAY 4

cm
90

cm
90

DISPLAY 4 4

720
m3/h

720
m3/h

B
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cm
90

4

720
m3/h

cm
90

4

720
m3/h

PEW 729 BR 
Komínový odsavač par s dálkovým ovládáním
Vlastnosti • 4 stupně výkonu (včetně Booster) • Dotykové ovládání  
s magnetickým dálkovým ovladačem • Bílý LED displej • LED osvětlení  
• Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace  
• Výkon min./max./int. 405/612/720 m3/hod. • Průměr odtahu 150 mm 
• Hlučnost 58/66/69 dB • Rozměry (V × Š × H): 104-152 × 90 × 44 cm
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 25

13.990,-  
SAP 40040096

PEI 619 TCG 
Ostrůvkový odsavač par
Vlastnosti • 4 stupně výkonu (včetně Booster) • Režim Boost 
• Podsvícené nízkotlačítkové ovládání • LED osvětlení • Zpětná klapka  
• Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace  
• Výkon min./max./int. 340/498/612 m3/hod. • Průměr odtahu 150 mm 
• Hlučnost 60/63/67 dB • Rozměry (V × Š × H): 67-115 × 90 × 60 cm
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 25

9.990,-  
SAP 40040008

PEI 62 Cylinder  
Ostrůvkový odsavač par
Vlastnosti • 4 stupně výkonu (včetně Booster) • Režim Boost 
• Podsvícené tlačítkové ovládání • Bílé LED osvětlení a kruhové osvětlení 
• Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace 
• Výkon min./max./int. 340/498/612 m3/hod. • Průměr odtahu 150 mm 
• Hlučnost 58/62/66 dB  • Rozměry (V × Š × H): 101,5-131,5 × 35 × 35 cm 
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 25

12.990,-  
SAP 40039946

PEI 619 TG 
Ostrůvkový odsavač par
Vlastnosti • 4 stupně výkonu (včetně Booster) • Režim Boost  
• Podsvícené nízkotlačítkové ovládání • LED osvětlení 4 × 1,5 W  
• Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace 
• Výkon min./max./int. 340/498/612 m3/hod. • Průměr odtahu 150 mm 
• Hlučnost 60/63/67 dB • Rozměry (V × Š × H): 63,6-115 × 90 × 60 cm 
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 25

9.990,-  
SAP 40040007

PEW 729 WR 
Komínový odsavač par s dálkovým ovládáním
Vlastnosti • 4 stupně výkonu (včetně Booster) • Dotykové ovládání  
s magnetickým dálkovým ovladačem • Bílý LED displej • LED osvětlení 
• Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace 
• Výkon min./max./int. 405/612/720 m3/hod. • Průměr odtahu 150 mm  
• Hlučnost 58/66/69 dB • Rozměry (V × Š × H): 104-152 × 90 × 44 cm
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 25

13.990,-  
SAP 40040097

Roma 90 
Komínový odsavač par
Vlastnosti • 4 rychlosti (včetně Booster) • Dotykové ovládání • Halogenové 
osvětlení • Skleněný design • Režim odtahu i recirkulace • Odvětrávání 
SES • Výkon 735 m3/hod. • Průměr odtahu 150 mm  
• Hlučnost 69 dB • Rozměry (V × Š × H): 103,5–146,5 × 90 × 13,7 cm
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 25

12.490,-  
SAP 43002823
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PEW 626 Wave 
Komínový odsavač par
Vlastnosti • 3 stupně výkonu • Tlačítkové ovládání • LED osvětlení  
• Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace 
• Výkon min./max./int. 405/612 m3/hod. • Průměr odtahu 150 mm 
• Hlučnost 56/66 dB • Rozměry (V × Š × H): 85-123 × 60 × 42 cm
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 25

9.990,-  
SAP 40040098

PEW 729 TP 
Ostrůvkový odsavač par s LED panel osvětlením
Vlastnosti • Dotykové ovládání • 4 stupně výkonu (včetně Booster) 
• Režim Boost • Senzorové ovládání • Bílý LED displej • LED osvětlení 
panel • Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu 
recirkulace • Výkon min./max./int. 405/612/720 m3/hod.  
• Průměr odtahu 150 mm • Hlučnost 58/66/69 dB  
• Rozměry (V × Š × H): 54,8-100 × 90 × 50 cm
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 25

9.990,-  
SAP 40039958

Lima 80  
Komínový odsavač par
Vlastnosti • Režim Boost • Indikace znečištění filtru • 4 stupně výkonu 
• Kruhové ovládání Circle na boku digestoře • Osvětlení halogenové 
•  Dekorační komín není součástí dodávky • Výkon min./max./int. 
288/581/669 m3/hod. • Průměr odtahu 150 mm  
• Hlučnost 50/67/71 dB • Rozměry (V × Š × H): 52 × 78,6 × 13,3 cm 
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 25

11.990,-  
SAP 43002824

PEW 729 B   
Komínový odsavač par
Vlastnosti • Dotykové ovládání • Režim Boost • Indikace znečištění filtru  
• 4 stupně výkonu • LED osvětlení • Zpětná klapka • Možnost použití 
režimu odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max./int. 405/612/ 
720 m3/hod. • Průměr odtahu 150 mm • Hlučnost 52/58/66 dB / Booster 
69 dB • Rozměry (V × Š × H): 74,5-112,5 × 90 × 39 cm
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 25

9.990,-  
SAP 40039921

PEW 726 B 
Komínový odsavač par
Vlastnosti • Dotykové ovládání • Režim Boost • Indikace znečištění filtru 
• 4 stupně výkonu • LED osvětlení • Zpětná klapka • Možnost použití 
režimu odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max./int.  
405/612/720 m3/hod. • Průměr odtahu 150 mm • Hlučnost  
52/58/66 dB / Booster 69 dB • Rozměry (V × Š × H):  
74,5-112,5 × 60 × 39 cm
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 25

8.990,-  
SAP 40039740

PEW 726 TP 
Komínový odsavač par s LED panel osvětlením
Vlastnosti • Dotykové ovládání • 4 stupně výkonu (včetně Booster) 
• Režim Boost • Senzorové ovládání • Bílý LED displej • LED osvětlení 
panel • Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu 
recirkulace • Výkon min./max./int. 405/612/720 m3/hod.  
• Průměr odtahu 150 mm • Hlučnost 58/66/69 dB • Rozměry (V × Š × H):  
54,8-100 × 60 × 50 cm
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 25
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PEW 629 T 
Komínový odsavač par
Vlastnosti • Podsvícené senzorové dotykové ovládání • 3 stupně výkonu  
• Senzorové ovládání Touch • LED osvětlení pásek • Zpětná klapka  
• Výkon min./max./int. 425/620 m3/hod.  • Průměr odtahu 150 mm 
• Hlučnost 61/67 dB • Rozměry (V × Š × H): 54,7-102,5 × 90 × 45 cm
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 25

7.490,-  
SAP 40040086

PEW 726 BX 
Komínový odsavač par
Vlastnosti • 4 stupně výkonu (včetně Booster) • Režim Boost • Dotykové 
ovládání • Bílý LED displej • LED osvětlení • Zpětná klapka • Možnost 
použití režimu odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max./int. 
405/612/720 m3/hod. • Průměr odtahu 150 mm • Hlučnost 58/66/69 dB 
• Rozměry (V × Š × H): 50-98 × 60 × 40 cm
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 25

7.990,-  
SAP 40040100

PEW 729 BX  
Komínový odsavač par
Vlastnosti • 4 stupně výkonu (včetně Booster) • Režim Boost • Dotykové 
ovládání • Bílý LED displej • LED osvětlení • Zpětná klapka • Možnost 
použití režimu odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max./int. 
405/612/720 m3/hod. • Průměr odtahu 150 mm • Hlučnost 58/66/69 dB 
• Rozměry (V × Š × H): 50-98 × 90 × 40 cm 
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 25

8.990,-  
SAP 40040101

PEW 629 TRK 
Komínový odsavač par
Vlastnosti • 3 stupně výkonu • Bílé podsvícené ovládání Circle s otočným 
knoflíkem • LED osvětlení • Zpětná klapka • Možnost použití režimu 
odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max./int. 425/620 m3/hod.  
• Průměr odtahu 150 mm • Hlučnost 57/66 dB • Rozměry (V × Š × H):  
54,8-100 × 90 × 50,5 cm  
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 25

8.490,-  
SAP 40039959

PEW 459 B 
Komínový odsavač par
Vlastnosti • Dotykové ovládání • 3 stupně výkonu • LED osvětlení   
• Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace 
• Nerezový komín • Výkon min./max./int. 290/456 m3/hod.  
• Průměr odtahu 150 mm • Hlučnost 52/56 dB • Rozměry (V × Š × H): 
74,5-112,5 × 90 × 39 cm
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 25

6.990,-  
SAP 40039952

PEW 456 B 
Komínový odsavač par
Vlastnosti • Dotykové ovládání • 3 stupně výkonu • LED osvětlení  
• Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace 
• Výkon min./max./int. 290/456 m3/hod. • Průměr odtahu 150 mm 
• Hlučnost 52/56 dB • Rozměry (V × Š × H): 74,5-112,5 × 60 × 39 cm
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 25

6.490,-  
SAP 40039951
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PEW 305 B 
Komínový odsavač par
Vlastnosti • 3 stupně výkonu • Tlačítkové ovládání • LED osvětlení  
• Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace 
• Výkon min./max./int. 188/305 m3/hod.• Průměr odtahu 150 mm  
• Hlučnost 56/62 dB • Rozměry (V × Š × H): 80-118 × 60 × 34 cm
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 25

4.490,-  
SAP 40040106

PEW 305 X 
Komínový odsavač par
Vlastnosti • 3 stupně výkonu • Tlačítkové ovládání • LED osvětlení  
• Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace 
• Výkon min./max./int. 188/305 m3/hod.• Průměr odtahu 150 mm 
• Hlučnost 56/62 dB • Rozměry (V × Š × H): 80-118 × 60 × 34 cm
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 25

4.490,-  
SAP 40039945

PEW 629 CG  
Komínový odsavač par
Vlastnosti • Podsvícené tlačítkové ovládání • 3 stupně výkonu • LED 
osvětlení • Zpětná klapka • Výkon min./max./int. 420/620 m3/hod. 
• Průměr odtahu 150 mm• Hlučnost 62/67 dB 
• Rozměry (V × Š × H): 56-104 × 90 × 50 cm 
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 25

5.490,-  
SAP 40039954

PEW 626 CG   
Komínový odsavač par
Vlastnosti • Podsvícené tlačítkové ovládání • 3 stupně výkonu • LED 
osvětlení • Zpětná klapka • Výkon min./max./int. 420/620 m3/hod. 
• Průměr odtahu 150 mm• Hlučnost 62/67 dB 
• Rozměry (V × Š × H): 53,3-101,3 × 60 × 50 cm
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 25

4.990,-  
SAP 40039953

PEW 309 T 
Komínový odsavač par
Vlastnosti • Tlačítkové ovládání • 3 stupně výkonu • LED osvětlení  
• Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu  
recirkulace • Výkon min./max./int. 188/305 m3/hod. 
• Průměr odtahu 150 mm • Hlučnost 56/62 dB  
• Rozměry (V × Š × H): 40-82,5 × 90 × 45 cm
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 25

3.990,-  
SAP 40039956

PEW 306 T 
Komínový odsavač par
Vlastnosti • Tlačítkové ovládání • 3 stupně výkonu • LED osvětlení  
• Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace 
• Výkon min./max./int. 188/305 m3/hod. • Průměr odtahu 150 mm  
• Hlučnost 56/62 dB • Rozměry (V × Š × H): 40-82,5 × 60 × 45 cm
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 25
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PEW 306 A 
Komínový odsavač par
Vlastnosti • 3 stupně výkonu • Tlačítkové ovládání • LED osvětlení  
• Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace 
• Výkon min./max./int. 188/305 m3/hod. • Průměr odtahu 120 mm 
• Hlučnost 56/62 dB • Rozměry (V × Š × H): 57,3-94 × 60 × 48 cm
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 25

2.990,-  
SAP 40040099

PEW 296 B  
Komínový odsavač par
Vlastnosti • 3 stupně výkonu • Tlačítkové ovládání • LED osvětlení 
• Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace 
• Výkon min./max./int. 188/280 m3/hod.• Průměr odtahu 150 mm 
• Hlučnost 56/62 dB • Rozměry (V × Š × H): 67,5-105,5 × 60 × 32 cm 
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 25

2.990,-  
SAP 40040094

PEW 296 X  
Komínový odsavač par
Vlastnosti • 3 stupně výkonu • Tlačítkové ovládání • LED osvětlení 
• Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu  
recirkulace • Výkon min./max./int. 188/280 m3/hod. 
• Průměr odtahu 150 mm • Hlučnost 56/62 dB 
• Rozměry (V × Š × H): 67,5-105,5 × 60 × 32 cm 
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 25

3.490,-  
SAP 40040095

Ankara 60 L 
Komínový odsavač par
Vlastnosti • Tlačítkové ovládání • LED osvětlení • 3 stupně výkonu  
• Účinnost osvětlení C • Účinnost filtrace tuků C • Výkon min./max. 
208/559 m3/hod.• Průměr odtahu 150 mm • Hlučnost 44/67 dB  
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 25

3.490,-  
SAP 40040303

PEB 6252 BIX 
Vestavný odsavač par
Vlastnosti • Podsvícené tlačítkové ovládání • 4 stupně výkonu (včetně 
Booster) • LED osvětlení pásky • Zpětná klapka • Možnost použití režimu 
odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max./int. 375/525/620 m3/hod. 
• Průměr odtahu 150 mm • Hlučnost 60/65/67 dB  
• Rozměry (V × Š × H): 30,8 × 52 × 29,5 cm
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 25

5.990,-  
SAP 40040166

PEB 7275 BIX 
Vestavný odsavač par
Vlastnosti • Podsvícené tlačítkové ovládání • 4 stupně výkonu (včetně 
Booster) • LED osvětlení pásky • Zpětná klapka • Možnost použití režimu 
odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max./int. 405/612/720 m3/hod. 
• Průměr odtahu 150 mm • Hlučnost 58/66/69 dB  
• Rozměry (V × Š × H): 30,8 × 75 × 29,5 cm
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 25

6.490,-  
SAP 40040167
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PEC 350 XR 
Podvěsný odsavač par
Vlastnosti • 3 stupně výkonu • Tlačítkové ovládání  
• LED osvětlení • 2 motory • Zpětná klapka • Možnost použití režimu 
odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max. 250/350 m3/hod.  
• Průměr odtahu 125 mm • Hlučnost 60/68 dB  
• Rozměry (V × Š × H): 10 × 60 × 50 cm
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 25

2.990,-  
SAP 40040245

Apia 60 L  
Výsuvný odsavač par
Vlastnosti • Dotykové ovládání • 3 stupně výkonu  
• Účinnost filtrace tuků C • LED osvětlení • Účinnost osvětlení D  
• Režim odtahu i recirkulace • Výkon min./max. 240/384 m3/hod. 
• Průměr odtahu 120 mm • Hlučnost 60/71 dB 
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 25 

3.290,-  
SAP 40040304

PEB 629 BIX  
Výsuvný odsavač par
Vlastnosti • Podsvícené tlačítkové ovládání • 4 stupně výkonu (včetně 
Booster) • LED osvětlení • Zpětná klapka • Možnost použití režimu 
odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max./int. 375/525/620 m3/hod. 
• Průměr odtahu 150 mm • Hlučnost 60/65/67 dB  
• Rozměry (V × Š × H): 47,2 × 90 × 28,8 cm 
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 25

4.990,-  
SAP 40040128

PEB 626 BIX 
Výsuvný odsavač par
Vlastnosti • Podsvícené tlačítkové ovládání • 4 stupně výkonu (včetně 
Booster) • LED osvětlení • Zpětná klapka • Možnost použití režimu 
odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max./int. 375/525/620 m3/hod. 
• Průměr odtahu 150 mm • Hlučnost 60/65/67 dB  
• Rozměry (V × Š × H): 47,2 × 60 × 28,8 cm 
Přehled příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 25

4.290,-  
SAP 40040127
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PEC 350 WR 
Podvěsný odsavač par
Vlastnosti • 3 stupně výkonu • Tlačítkové ovládání  
• LED osvětlení • 2 motory • Zpětná klapka • Možnost použití režimu 
odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max. 250/350 m3/hod.  
• Průměr odtahu 125 mm • Hlučnost 60/68 dB  
• Rozměry (V × Š × H): 10 × 60 × 50 cm
Příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 25 

2.790,-  
SAP 40040244

C C

E

350
m3/h

350
m3/h

E

E

90 cm

PEC 190 X 
Podvěsný odsavač par
Vlastnosti • 3 stupně výkonu • Tlačítkové ovládání • LED osvětlení  
• 1 motor • Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu  
• Výkon min/max. 108/192 m3/hod. • Průměr odtahu 125 mm  
• Hlučnost 58/65 dB • Rozměry (V × Š × H): 8 × 60 × 50 cm
Příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 25

1.990,-  
SAP 40040243

cm
8 3

cm
60

C
LED

192
m3/h E
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PEC 1905 X  
Podvěsný odsavač par
Vlastnosti • 3 stupně výkonu • Tlačítkové ovládání • LED osvětlení  
• 1 motor • Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu 
recirkulace • Výkon min/max. 108/192 m3/hod. • Průměr odtahu 125 mm 
• Hlučnost 58/65 dB • Rozměry (V × Š × H): 8 × 50 × 50 cm 
Příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 25

1.990,-  
SAP 40040449

PEC 190 W 
Podvěsný odsavač par
Vlastnosti • 3 stupně výkonu • Tlačítkové ovládání • LED osvětlení  
• 1 motor • Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu 
• Výkon min/max. 108/192 m3/hod. • Průměr odtahu 125 mm  
• Hlučnost 58/65 dB • Rozměry (V × Š × H): 8 × 60 × 50 cm  
Příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 25

1.890,-  
SAP 40040242

3

3

192
m3/h

192
m3/h

cm
60

cm
50

C

C

LED

LED

PEC 1905 W  
Podvěsný odsavač par
Vlastnosti • Šíře 50 cm • 3 stupně výkonu • Tlačítkové ovládání  
• LED osvětlení • 1 motor • Zpětná klapka • Možnost použití režimu 
odtahu i režimu recirkulace • Výkon min/max. 108/192 m3/hod.  
• Průměr odtahu 125 mm • Hlučnost 58/65 dB  
• Rozměry (V × Š × H): 8 × 50 × 50 cm 
Příslušenství k dokoupení v tabulce na straně 25 

1.890,-  
SAP 40040448

cm
8 3

cm
50

C
LED

Přehled symbolů: Odsavače par 
A Class Motor 
Díky nové technologii v konstrukci 
motorů přináší nová generace digestoří 
opravdu vysoký výkon a zároveň nízkou 
hlučnost.

Dotykové 
ovládání 

Osvětlení 
halogen
nebo žárovka

688
m3/h Výkon

Comfort LED
Odsavače par jsou vybaveny 
vynikajícím osvětlením s komfortní 
nerušivou intenzitou světla. 

Energetická 
třída 5

Počet stupňů 
výkonu cm

8 Výška

Časovač
LED

LED  
osvětlení cm

90 Šířka Účinnost  
odsávání

DISPLAY Displej
CeloLED  
panelové 
osvětlení

Tichá zpětná klapka
Všechny nové odsavače jsou vybaveny extra tichou 
zpětnou klapkou, která je konstruována tak, aby vlivem 
proudění vzduchu nedocházelo k obtěžujícímu klapání.

192
m3/h E

E

E

cm
8

cm
8

Recirkulační set TS/TH  
Průměr odtahu 150 mm
Montáž na zeď
SAP 40040434

Air H redukce hluku    
SAP 40040247

Air R 120/150 redukce  
Redukce odtahu ze 150 mm  
na 120 mm  
SAP 40039926
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Odsavače par - příslušenství k dokoupení
Odsavač Příslušenství
MODEL SAP Uhlíkový filtr Redukce průměru Zpětná klapka Redukce hluku Recirkulační set Prodloužený komín

PEW 726 B 40039740 40040054 Air 2 40039926 Air R redukce 40040246 Air F klapka 40040247 Air H hluk 40040434 AIR TS 40040152 Komín B-Wave
PEW 729 B  40039921 40040054 Air 2 40039926 Air R redukce 40040246 Air F klapka 40040247 Air H hluk 40040434 AIR TS 40040152 Komín B-Wave
PEW 456 B  40039951 40040054 Air 2 40039926 Air R redukce 40040246 Air F klapka 40040247 Air H hluk 40040434 AIR TS 40040151 Komín PEW
PEW 459 B 40039952 40040054 Air 2 40039926 Air R redukce 40040246 Air F klapka 40040247 Air H hluk 40040434 AIR TS 40040151 Komín PEW
PEW 306 T 40039955 40040052 Air 1 40039926 Air R redukce 40040246 Air F klapka 40040247 Air H hluk 40040154 Komín 30 T
PEW 309 T 40039956 40040052 Air 1 40039926 Air R redukce 40040246 Air F klapka 40040247 Air H hluk 40040154 Komín 30 T
PEW 626 T 40040009 40039927 Air R redukce 40040246 Air F klapka 40040247 Air H hluk 40040155 Komín 62 t
PEW 629 T 40040086 40039928 Air R redukce 40040246 Air F klapka 40040247 Air H hluk 40040155 Komín 62 t
PEW 726 TP 40039957 40040054 Air 2 40039929 Air R redukce 40040246 Air F klapka 40040248 Air H hluk 40040056 Air TB 40040156 Komín TP/TRK
PEW 729 TP 40039958 40040054 Air 2 40039930 Air R redukce 40040246 Air F klapka 40040249 Air H hluk 40040056 Air TB 40040156 Komín TP/TRK
PEW 629 TRK 40039959 40040054 Air 2 40039931 Air R redukce 40040246 Air F klapka 40040250 Air H hluk 40040056 Air TB 40040156 Komín TP/TRK
PEI 729 TP 40040005 40040054 Air 2 40039932 Air R redukce 40040246 Air F klapka 40040247  Air H hluk 40040158 Komín PEI 
PEW 296 B 40040094 40040052 Air 1 40039933 Air R redukce 40040246 Air F klapka 40040247  Air H hluk 40040434 AIR TS 40040152 Komín B-Wave
PEW 296 X 40040095 40040052 Air 1 40039934 Air R redukce 40040246 Air F klapka 40040247 Air H hluk 40040434 AIR TS 40040151 Komín PEW
PEW 729 BR 40040096 40040054 Air 2 40039935 Air R redukce 40040246 Air F klapka 40040247 Air H hluk 40040434 AIR TS 40040151 Komín PEW
PEW 729 WR 40040097 40040054 Air 2 40039936 Air R redukce 40040246 Air F klapka 40040247 Air H hluk 40040434 AIR TS 40040151 Komín PEW
PEW 306 A 40040099 40040052 Air 1 40039937 Air R redukce 40040246 Air F klapka 40040247 Air H hluk 40040434 AIR TS 40040151 Komín PEW
PEI 619 TG 40040007 40040054 Air 2 40039938 Air R redukce 40040246 Air F klapka 40040247 Air H hluk 40040158 Komín PEI 
PEW 305 X 40039945 40040052 Air 1 40039939 Air R redukce 40040246 Air F klapka 40040247 Air H hluk 40040434 AIR TS 40040151 Komín PEW
PEW 305 B 40040106 40040052 Air 1 40039940 Air R redukce 40040246 Air F klapka 40040247 Air H hluk 40040434 AIR TS
PEI 62 Cylinder 40039946 40040054 Air 2 40039941 Air R redukce 40040246 Air F klapka 40040247 Air H hluk
PEI 62 Cube 40039947 40040054 Air 2 40039942 Air R redukce 40040246 Air F klapka 40040247 Air H hluk
PEW 626 CG 40039953 40040055 Air 3 40039943 Air R redukce 40040246 Air F klapka 40040247 Air H hluk 40040153 Komín 62 CG 
PEW 629 CG 40039954 40040055 Air 3 40039944 Air R redukce 40040246 Air F klapka 40040247 Air H hluk 40040153 Komín 62 CG 
PEW 626 Wave 40040098 40040054 Air 2 40039945 Air R redukce 40040246 Air F klapka 40040247 Air H hluk 40040152 Komín B-Wave
PEW 726 BX 40040100 40040054 Air 2 40039946 Air R redukce 40040246 Air F klapka 40040247 Air H hluk 40040157 Komín 72 BX
PEW 729 BX 40040101 40040054 Air 2 40039947 Air R redukce 40040246 Air F klapka 40040247 Air H hluk 40040157 Komín 72 BX
PEI 729 TCD 40040006 40040054 Air 2 40039926 Air R redukce 40040246 Air F klapka 40040247 Air H hluk 40040158 Komín PEI 
PEI 619 TCG 40040008 40040054 Air 2 40039926 Air R redukce 40040246 Air F klapka 40040247 Air H hluk 40040158 Komín PEI 
PEB 6252 BIX 40040166 40040054 Air 2 40039927 Air R redukce 40040246 Air F klapka 40040247 Air H hluk
PEB 7275 BIX 40040167 40040054 Air 2 40039928 Air R redukce 40040246 Air F klapka 40040247 Air H hluk
PEC 190 W 40040242 40040773 Air 5 40040246 Air F klapka
PEC 190 X 40040243 40040773 Air 5 40040246 Air F klapka
PEC 1905 W 40040448 40040773 Air 5 40040246 Air F klapka
PEC 1905 X 40040449 40040773 Air 5 40040246 Air F klapka
PEC 350 WR 40040244 40040772 Air 4 40040246 Air F klapka
PEC 350 XR 40040245 40040772 Air 4 40040246 Air F klapka
PEB 626 BIX 40040127 40040054 Air 2 40039927 Air R redukce 40040246 Air F klapka 40040247 Air H hluk
PEB 629 BIX 40040128 40040054 Air 2 40039928 Air R redukce 40040246 Air F klapka 40040247 Air H hluk
Victoria 50 43002866 43003111 VL1
Roma 90 43002823 43002829 RAL 1
Lima 80 43002824 43002829 RAL 1
Ankara 60 L 40040303 43002828 KAN 1
Apia 60 L 40040304 43003101 AP 1

MODEL SAP DMOC

Air 1 filtr 40040052  299 Kč 
Air 2 filtr 40040054  299 Kč 
Air 3 filtr 40040055  299 Kč 
Air 4 filtr 40040772  299 Kč 
Air 5 filtr 40040773  129 Kč 
VL1 filtr 43003111  1 490 Kč 
RAL 1 filtr 43002829  340 Kč 
KAN 1 filtr 43002828  290 Kč 

MODEL SAP DMOC

AP 1 filtr 43003101  290 Kč 
Air TB recirkulační set 40040056  790 Kč 
Air TS recirkulační set 40040434  790 Kč 
Air R 150/120 redukce 40039926  159 Kč 
Air F zpětná klapka 40040246  100 Kč 
Air H redukce hluku 40040247  1 490 Kč 
Prodloužený komín PEW 40040151  1 250 Kč 
Prodloužený komín B-WAVE 40040152  1 250 Kč 

MODEL SAP DMOC

Prodloužený komín 62 CG 40040153  1 490 Kč 
Prodloužený komín 30 T 40040154  1 790 Kč 
Prodloužený komín 62 T 40040155  1 790 Kč 
Prodloužený komín TP/TRK 40040156  1 790 Kč 
Prodloužený komín 72 BX 40040157  2 290 Kč 
Prodloužený komín PEI 40040158  5 490 Kč 
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Chladničky a mrazničkyChladničky a mrazničky

PFN 1772 BI A PTL 1772 BI  
Vytvořte si vestavnou Side by Side
Vestavné chlazení už není omezeno objemem. I vy si můžete pořídit prostornou  
Side by Side chladničku s mrazákem a to spojením chladničky PTL 1772 BI 
a mrazáku PFN 1772 BI. Oba dva přístroje totiž mají zaměnitelné otevírání dveří, 
a tím získáte opravdu velký prostor pro skladování potravin v té nejvyšší kvalitě. 
Chladnička PTL 1772 v energetické třídě A++ má objem 300 litrů a nejmodernější 
systémy pro prodloužení čerstvosti potravin - přihrádky Vegetables&Fruit, 
Meat&Fish, rychlé chlazení SuperCool, MultiAir Flow, antibakteriální těsnění 
a uhlíkový filtr MaxiFresh. Šuplíkový mrazák PFN 1772 BI také v energetické třídě 
A++ má objem 197 litrů a díky funkci NoFrost ho nikdy nebudete odmrazovat. 

Nastavení teplot  
v mrazáku 

Šuplík s regulací 
vlhkosti 
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Vestavné chlazení Philco 
udrží potraviny déle čerstvé
Vestavné chlazení Philco přináší 
do vaší kuchyně nejmodernější 
technologie pro bezpečné 
skladování potravin. Je vybaveno 
systémy, které dokáží uchovat 
potraviny déle čerstvé, zachovat 
nejen jejich vzhled, ale i chuť, vůni 
a především obsah živin. 

Funkce SuperCool 
Umožňuje nastavit režim
rychlého chlazení nebo chlazení
velkého množství potravin.

SuperFreeze 

Rychlé a hluboké zmrazení potravin, 
které v nich uchová vitamíny  
a nutriční hodnoty jako u čerstvých 
potravin. Hluboce zamrazené 
potraviny se po rozmrazení chovají 
více jako čerstvé, obsahují méně 
vody než standardně zamrazené 
potraviny. Funkce se sama za  
24 hodin, nebo po vyhodnocení 
senzory, vypne. 

NoFrost 
Beznámrazový systém chlazení 
NoFrost zajišťuje, že odmrazování 
přístroje není nutné. Ani při 
častém otevírání dveří chladničky 

či mrazničky se na jejích stěnách 
nebude usazovat námraza, která 
významně zvyšuje spotřebu 
elektrické energie a snižuje hygienu 
skladování potravin.

MultiAir Flow 
Stará se o aktivní cirkulaci vzduchu 
a udržení optimálního klima uvnitř 
chladničky 

Zásuvka FreshZone 

Slouží k uchovávání ovoce a zeleniny 
ve správném prostředí teploty  
a vlhkosti. 

HumidityControl 
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 a můžete je 
skladovat po delší dobu.

Filtr MaxiFresh

Filtr MaxiFresh je ideální pohlcovač 
pachů, který spolehlivě neutralizuje 
nejen pachy, vůně, ale také chrání 
potraviny před viry a nežádoucími 
bakteriemi, a pohltí prach uvnitř 
přístroje.

Kovový držák na lahve 

Přehledný zásuvkový a přihrádkový 
systém z transparentního plastu  
v celé chladničce.  

udrží potraviny déle čerstvé
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PCN 17732 BI
Vestavná kombinovaná  
chladnička s mrazničkou 
Vlastnosti • NoFrost • FreshStore 
• SuperCool • MaxiFresh  • Dotykový 
displej • LED osvětlení • Aktivní 
ventilátor • Výškově nastavitelné police 
ve dveřích • Kovová police na lahve  
• Systém pevných dveří Door on Door  
• Výklopný šuplík v mrazáku 
• Klimatická třída T/N  
• Rozměry (V × Š × H):  
177 × 54 × 54,5 cm

15.990,– 
SAP 40037370

PCN 17742 BI
Vestavná kombinovaná  
chladnička s mrazničkou 
Vlastnosti • NoFrost • FreshStore 
• SuperCool • MaxiFresh   
 • Dotykový displej • LED osvětlení 
• Aktivní ventilátor • Výškově 
nastavitelné police ve dveřích • Aktivní 
ventilátor • Kovová police na lahve  
• Systém pevných dveří Door on Door  
• Výklopný šuplík v mrazáku
• Klimatická třída T/N • Mrazicí 
kapacita 3 kg/24 hod.  
• Rozměry (V × Š × H): 177 × 54 × 54 cm 

15.990,– 
SAP 40038898

INVERTOR65 l
185 l

42 dB

LED
SUPER

REŽIM

SMART
REŽIM

NO FROST 63 l
180 l

42 dB

LED
Senzorické 

řízení
Senzorické 

řízení
Super 

Cool
Super 

Cool
SUPER

REŽIM

4 šuplíky  
v mrazničce

43 dB

LED

86 l
147 l

LED

300 l

AirFlow
Multi

39 dB

NoFrost

Senzorické 
řízení

Super 
Cool

PC 17832 BI
Vestavná kombinovaná  
chladnička s mrazničkou
Vlastnosti • Elektronické ovládání  
• Možnost otočení dveří • Systém  
posuvných dveří • Invertorový motor
• Klimatická třída ST  
• Rozměry (V × Š × H):  
178,5 × 54 × 54 cm 

12.490,–
SAP 43002991

PTL 1772 BI 
Vestavná chladnička
Vlastnosti • FreshStore  
• SuperCool • MaxiFresh  
• Dotykový displej • MultiAir Flow 
• LED osvětlení • Aktivní ventilátor 
vzduchu • Výškově nastavitelné 
police ve dveřích • Kovová police  
na lahve • Systém pevných dveří  
Door on Door • Výklopný šuplík  
v mrazáku • Klimatická třída ST/SN  
• Rozměry (V × Š × H):  
177 × 54 × 54,5 cm

15.990,-
SAP 40038900

PFN 1772 Bi 
Vestavná mraznička
Vlastnosti • NoFrost • Displej  
• Elektronické dotykové ovládání  
• SuperFreeze • Možnost nastavení 
teplot v mrazáku -16, -18, -20,  
-22, -24 °C • LED osvětlení  
• Světelný alarm • Výrobník ledu  
• Automatické odmrazování  
• Dekorační nerezové lišty na 
policích a zásuvkách • Zásuvky 
v mrazáku - první a druhá zásuvka 
je vyklápěcí • Systém pevných dveří 
Door on Door • Klimatická třída  
T/SN • Mrazicí výkon 15 kg/24 hod.  
• Rozměry (V × Š × H):  
177 × 54 × 54,5 cm

14.990,-
SAP 40038899

41 dB

Senzorické 
řízení LED

197 l
NoFrost

Super 
Freeze

PTB 12232 BI
Vestavná chladnička  
s mrazákem 
Vlastnosti • Elektronické ovládání  
• Systém posuvných dveří
• Klimatická třída ST 
• Rozměry výrobku (V × Š × H): 
122,6 × 54 × 54 cm 

9.490,–
SAP 43002993

15 l
171 l

42 dB

LED

SUPER
REŽIM

SMART
REŽIM

17
7 

cm

12
2,

6 
cm

17
7 

cm
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PTB 821 BU
Vestavná chladnička s mrazákem 
Vlastnosti • Manuální ovládání s termostatem • Integrované 
madlo • Skleněná police • Zásuvka na zeleninu • Vnitřní osvětlení 
• Možnost zaměnit otevírání dveří • Systém pevných dveří Door 
on Door • Klimatická třída N/ST • Mrazicí výkon 2 kg/24 hod. 
• Teplotní rozpětí chladnička 0 až 4 °C, mraznička max. - 18 °C 
• Rozměry (V × Š × H): 82 × 59 × 54,3 cm

8.490,– 
SAP 43003363

PTL 12232 BI 
Vestavná chladnička
Vlastnosti • Elektronické ovládání  
• Automatické odmrazování  
• Možnost otočení dveří  
• Klimatická třída ST 
• Systém posuvných dveří
• Rozměry výrobku (V × Š × H): 
122,6 × 54 × 54 cm 

9.490,– 
SAP 43002992

PTL 8211 BU 
Vestavná chladnička
Vlastnosti • Vestavná výška 81,9 cm • Jednokompresorová  
• 1 termostat • Automatické odtávání chladničky • Systém pevných 
dveří Door on Door • Chladicí ventilátor • Možnost otočení dveří 
• Police z bezpečnostního skla s nosností až 25 kg • Přihrádka vhodná 
k umístění lahví na dveřích • Držák na vejce • Hlučnost 44 dB  
• Klimatická třída SN  
• Rozměry (V × Š × H): 81,9 × 59,5 × 54,8 cm 

8.490,–
SAP 40031477

17 l
100 l

39 dB LED
201 l

 • Elektronické ovládání 

SUPER
REŽIM

SMART
REŽIM

42 dB

133 l

82
 c

m

81
,9

 c
m

Přehled symbolů: Vestavné chladničky a mrazničky 

Akustický signál  
otevřených dveří 42 dB

Hlučnost
AirFlow

Multi MultiAir Flow SMART
REŽIM

Režim SMART 

AUTO Automatické  
odmrazování INVERTOR

Invertorový motor 
chladicí agregát s nízkou 
spotřebou, nižší hlučností, 
dlouhou životností a 10letou 
zárukou.

NO FROST

NoFrost je beznámrazový 
systém skladování  
potravin, díky kterému 
již nikdy nebudete 
odmrazovat, potraviny.

Senzorické 
řízení

Senzorické řízení
Pomocí inteligentních 
senzorů chladnička 
vyhodnocuje a optimalizuje 
výkon chladicího agregátu.

Dotykové ovládání
LED

LED osvětlení
17 l

100 l Objem  
chladnička / mrazák Super 

Cool

SuperCool umožňuje  
rychleji zchladit větší 
množství potravin.

Energetická třída Osvětlení
Super 
Freeze

SuperFreeze

FreshStore je přihrádka pro správné skladování ovoce 
a zeleniny s ovládáním množství proudícího vzduchu pro 
delší čerstvost ovoce a zeleniny. Fresh

Maxi

MaxiFresh je pohlcovač pachů, který spolehlivě neutralizuje 
nejen pachy, vůně, ale také chrání potraviny před viry, 
nežádoucími bakteriemi a pohltí prach uvnitř přístroje.

12
2,

6 
cm

Systém pevných dveří  
Door on Door  
Ploché panty typu Hettich 
pro rychlou montáž a snadné 
seřízení dveří, bez nutného vrtání 
nábytkových pantů do dvířkoviny.

Systém posuvných dveří 
Jedná se o pojezdy, které se 
snadno instalují na již zavěšené 
nábytkové dveře. 
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Vinotéky

PW 1663 D  
Exkluzivní dvouzónová vinotéka
Exkluzivní dvouzónová vinotéka Philco PW 1663 D uspokojí ty nejvyšší nároky 
každého milovníka vín, díky DuoZóně umožňuje uskladňovat červené i bílé víno 
zároveň. Dveře v bezrámovém designu z tónovaného skla jsou vysoce odolné proti 
oděru a poskytují účinnou ochranu vašich vín před UV zářením. Vybavili jsme ji 
elektronickým řízením provozu, aktivním ventilátorem, uhlíkovým filtrem pro 
minimalizaci pachu a topením pro vyrovnávání kolísání okolních teplot. Inovativním 
umístěním kompresoru jsme výrazně snížili vibrace a vydávaný zvuk, který  
je tišší než běžný rozhovor. Na kovových policích s teleskopickým výsuvem 
uskladníte úctyhodný archív až 166 lahví.

Uhlíkový filtr 
neutralizuje pachy  
a vůně ve vinotéce

Zámek dveří pro bezpečné 
uzavření vinotéky 
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Nejdokonalejší péče o váš archív 
s moderními vinotékami Philco 
Aktivní ventilátor  
a topení 
Stálost teploty je při uchovávání 
vín tím nejdůležitějším faktorem. 
Pomaloběžný ventilátor zabezpečuje 
rovnoměrné rozložení stálé teploty  
uvnitř vinotéky, topení pomáhá 
zabezpečovat stálost vnitřní teploty 
při velkém kolísání okolních teplot. 
To vše ve spolupráci s inovativně 
uloženým, výkonným kompresorem 
zabezpečí, že vaše vína budou 
skladována v naprosto ideálních 
podmínkách.

Teleskopické police  

Ať už se standardním nebo Label 
View uložením je vinotéka vybavena 
teleskopickými, případně výsuvnými 
policemi pro usnadnění přehledu 
o skladovaných vínech a manipulace 
s nimi. 

Label View 

Revoluční uložení lahví ve vinotéce.
I přes zavřené dveře vidíte, kde 
máte jaké víno uložené. Label View 
uložení lahví na teleskopickém 
výsuvu umožňuje dokonalou  
prezentaci a přehledný výběr vína 
bez zbytečného otevírání dveří  
a dlouhého hledání.

Odnímatelný sokl 

Díky této jedinečné novince 
v nabídce vinoték je možné vinotéku 
vestavět či podstavět. Jednoduše 
sundáte sokl z přístroje a nahradíte 
ho standardním kuchyňským 
průběžným soklem s mřížkou. Takto 
umístěná vinotéka podtrhne celkový 
vzhled kuchyně.

Celoskleněné dveře 

Celoskleněné dveře bez rámu 
s integrovaným madlem nejen 
podtrhují nadčasový design, ale 
jsou opatřeny ochranou proti UV 
záření pro co nejvyšší ochranu 
archivovaných vín před neblahým 
vlivem světelného záření  
na kvalitu archivace.

Ať už se standardním nebo Label 
View uložením je vinotéka vybavena 
teleskopickými, případně výsuvnými 
policemi pro usnadnění přehledu 
o skladovaných vínech a manipulace 
s nimi. 

archivovaných vín před neblahým 
vlivem světelného záření 
na kvalitu archivace.

Voucher 

 4 000 Kč
až

Voucher 

 4 000 Kč
ažaž 4 000 Kč
až 4 000 Kč K vybraným 

   vinotékám Philco 
nyní voucher 

na nákup vína.
Více k akci na www.philco.cz
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PW 1433 LV 
Jednozónová vinotéka
Vlastnosti • Možnost otočení dveří  
• Bílé LED osvětlení a boční osvětlení  
LED • Bílý displej • Senzorové ovládání  
• Zámek ovládacího panelu  
• Teleskopické kovové (LABEL VIEW) 
police • Zámek dveří • Celkový objem  
474 l • Vnitřní vlhkost 50 - 80 %  
• Klimatická třída N  
• Hmotnost 116 kg  
• Rozměry (V × Š × H):  
183,5 × 65,5 × 68 cm

39.990,- 
SAP 40039971

PW 94 DFS 
Duozónová vinotéka
Vlastnosti • Rozsah teplot: horní zóna  
5 °C – 12 °C, spodní zóna 12 °C – 22 °C  
• Možnost otočení dveří • Modré LED 
osvětlení • Bílý displej • Senzorové 
ovládání • Integrované madlo • Zámek 
ovládacího panelu • Zámek dveří  
• Teleskopické police z bukového dřeva 
3× horní zóna a 5× spodní zóna • Nosnost 
police 20 kg • Možnost podstavby  
• Celkový objem 267 l • Vnitřní vlhkost  
50 - 80 % • Klimatická třída N  
• Rozměry (V × Š × H):  
120 × 60 × 68 cm

24.990,- 
SAP 40039735

PW 46 DFSB 
Duozónová vinotéka
Vlastnosti • Možnost průběžného, 
nábytkářského soklu s mřížkou 
• Rozsah teplot: 5 - 12 °C/12 - 22 °C  
• Možnost otočení dveří • LED osvětlení 
• Displej • Senzorické řízení provozu 
• Zámek ovládacího panelu • Dřevěné 
police z buku • Nosnost police 20 kg  
• Vhodná i pro vestavění • Klimatická  
třída N • Hlučnost 39 dB • Rozměry  
(V × Š × H): 81,3-85 × 59,5 × 57 cm

21.990,- 
SAP 40039734

PW 40 LV 
Jednozónová vinotéka
Vlastnosti • Možnost průběžného, 
nábytkářského soklu s mřížkou  
• Možnost otočení dveří • Bílé LED 
osvětlení a boční osvětlení LED  
• Bílý displej • Senzorové ovládání 
• Integrované madlo • Zámek 
ovládacího panelu • Teleskopické 
kovové (LABEL VIEW) police  
• Vhodná i pro vestavění • Celkový 
objem 138 l • Vnitřní vlhkost 50 - 80 % 
• Klimatická třída N • Rozměry  
(V × Š × H): 81,3 × 57 × 59,5 cm

21.990,- 
SAP 40039973

PW 32 DFS 
Duozónová vinotéka
Vlastnosti • Rozsah teplot:  
5 - 12 °C/12 - 22 °C • Možnost 
otočení dveří • Modré LED osvětlení  
• Bílý displej • Senzorové ovládání  
• Zámek ovládacího panelu  
• Integrované madlo • Dřevěné police 
z buku • Nosnost police 20 kg  
• Možnost podstavby • Celkový objem 
85 l • Vnitřní vlhkost 50 - 80 %  
• Trojité sklo dveří • Uhlíkový filtr  
• Rozměry (V × Š × H):  
89-85,3 × 38 × 57 cm

15.990,- 
SAP 40039733

Aktivní 
ventilátor

Aktivní 
ventilátorOtočení dveří

Otočení dveří
Výsuvné

police
Výsuvné

police

Výsuvné
police

Výsuvné
police

Uhlíkový filtr Uhlíkový filtr TopeníBez otřesů Bez otřesů
Label
View DuoZóna

C CKompresorové 
chlazeni

Kompresorové 
chlazeni

Senzorické 
řízení

Senzorické 
řízení

143×
5–22  C̊ 5–22  C̊46 dB

Ochrana
UV

Ochrana
UV

40 dB
166×

Nosnost 

94×

5–22  C̊C Kompresorové 
chlazeni47 dB

Topení PTC

Ochrana
UV

Bez otřesů

DuoZóna Otočení dveří
Aktivní 

ventilátor

Senzorické 
řízení

Demontovatelný 
sokl

40×
Uhlíkový filtr

Aktivní 
ventilátor

5–22  C̊Ochrana
UVSenzorické 

řízení
Kompresorové 

chlazeni
A Bez otřesů46 dB

Label
View Otočení dveří

PW 1663 D  
Duozónová vinotéka
Vlastnosti • Možnost otočení dveří  
• LED osvětlení • Displej • Senzorické 
řízení provozu • Zámek ovládacího panelu 
• Dřevěné police z bukového dřeva  
• Nosnost police 20 kg • Klimatická třída  
• Rozměry (V × Š × H): 177 × 59,5 × 68 cm

34.990,-
SAP 40039736

Uhlíkový filtr

Uhlíkový filtr
Aktivní 

ventilátor

5–22  C̊Ochrana
UV Senzorické 

řízení
Kompresorové 

chlazeni

46×
Topení DuoZóna Demontovatelný 

sokl

Bez otřesů39 dBA 5–22  C̊Topení PTCKompresorové 
chlazeniUhlíkový filtr Otočení dveříB

Ochrana
UVAktivní 

ventilátor43 dB
32×

Bez otřesů

Senzorické 
řízení DuoZóna Demontovatelný 

sokl

Klimatická třída N Rozměry 
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5–22  C̊ Bez otřesů

44 dB

Kompresorové 
chlazeni

B
Otočení dveří Vestavba

6×
Senzorické 

řízení

Ochrana
UV

Demontovatelný 
sokl

PW 17 DFSB 
Duozónová vinotéka
Vlastnosti • Možnost průběžného, 
nábytkářského soklu s mřížkou  
• Rozsah teplot: horní zóna 5 °C – 12 °C, 
spodní zóna 12 °C – 22 °C • Možnost otočení 
dveří • Modré LED osvětlení • Bílý displej 
• Senzorové ovládání • Zámek ovládacího 
panelu • Integrované madlo • Dřevěné police 
z buku • Nosnost police 20 kg • Vhodná 
i pro vestavění • Celkový objem 54 l • Vnitřní 
vlhkost 50 - 80 % • Trojité sklo dveří  
• Klimatická třída N • Hmotnost 29 kg  
• Rozměry (V × Š × H):  
85-81,3 × 29,5 × 57 cm

13.990,- 
SAP 40039732

PW 18 KF 
Jednozónová vinotéka
Vlastnosti • Rozsah teplot: 5 °C – 18 °C  
• Možnost otočení dveří • Modré LED osvětlení  
• Bílý displej • Senzorové ovládání • Integrované 
madlo • Zámek ovládacího panelu • Zámek dveří  
• Teleskopické police: bukové dřevo 3× horní zóna  
+ 5× spodní zóna • Nosnost police 20 kg  
• Možnost podstavby 
• Rozměry (V × Š × H): 77 × 34,5 × 45 cm

5.490,- 
SAP 40040501

18×
5–18  C̊

A Kompresorové 
chlazeni40 dB

Topení PTCOchrana
UV

Senzorické 
řízení

PW 6 BI  
Jednozónová vinotéka
Vlastnosti • Možnost průběžného, 
nábytkářského soklu s mřížkou  
• Možnost otočení dveří • Modré LED osvětlení  
• Bílý displej • Senzorové ovládání • Zámek 
ovládacího panelu • Nerezové madlo • Dřevěné 
police z buku 5× • Vhodná i pro vestavění  
• Celkový objem 18 l • Vnitřní vlhkost 50-80 %  
• Trojité sklo dveří • Klimatická třída N  
• Hmotnost 18 kg • Rozměry (V × Š × H):  
85-82,5 × 14,8 × 52,5 cm

8.990,- 
SAP 40039731

Bez otřesů5–22  C̊Topení PTCKompresorové 
chlazeni

DuoZóna Otočení dveří

A
46 dB

17×

Senzorické 
řízení Ochrana

UV
Demontovatelný 

sokl

Přehled symbolů: Vinotéky 

Aktivní 
ventilátor

Aktivní ventilátor
26 dB

Hlučnost
Otočení dveří

Otočení dveří
Uhlíkový filtr

Uhlíkový filtr

Bez otřesů

Správné umístění 
kompresoru výrazně 
snižuje vibrace 
a vydávaný zvuk, který  
je mnohem tišší.

Kompresorové 
chlazeni

Kompresorové  
chlazení 166× Počet lahví

Ochrana
UV

Tónované sklo dveří je 
vysoce odolné proti oděru 
a poskytuje účinnou 
ochranu vašich vín před 
UV zářením.

Demontovatelný 
sokl

Demontovatelný sokl Label
View

Systém skladování lahví 
Label View umožňuje 
dokonalou prezentaci 
a přehledný výběr vína 
bez zbytečného otevírání 
vinotéky.

5–22  C̊
Rozsah teplot Výsuvné

police
Výsuvné police

DuoZóna
DuoZóna

LED
LED osvětlení

Senzorické 
řízení

Senzorické řízení Zámek dveří

Energetická třída 
Vestavba

Možnost vestavby
Topení

Topení

• Klimatická třída N • Hmotnost 29 kg 
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Myčky nádobí

PDR 1592 BIT  
Plně integrovaná myčka nádobí
Plně integrovaná vestavná myčka PDR 1592 BIT s ovládacím panelem je určena 
až pro 15 souprav nádobí. Ideální pro všechny, kteří rádi vaří, pořádají oslavy 
nebo pro velké rodiny s hodně nádobím. Je vybavena třetí příborovou zásuvkou 
a možností výškově nastavit postranní přihrádky nebo horní koš, abyste umyli vše, 
co potřebujete. Díky interiérovému osvětlení máte dokonalý přehled a také hned 
vidíte perfektní výsledky mytí. O vaši bezpečnost se postará funkce AquaStop, která 
okamžitě zastaví přívod vody do myčky a zabrání úniku vody z myčky v případě 
poruchy nebo prasknutí hadice. Nešetří prostorem, ale energií ano - pracuje 
v úsporné třídě A++. 

3. příborová zásuvka 

Interiérové světlo 
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Myčky nádobí Philco 
myjí s maximální péčí
Ve většině domácností už je dnes 
myčka nádobí nepostradatelným
pomocníkem.  Při výběru nové 
myčky však musíte zohlednit řadu 
faktorů, abyste vybrali tu správnou 
přímo pro vás. Philco nabízí myčky 
v šířkách 60 nebo 45 cm a ve všech 
cenových kategoriích. Společným 
jmenovatelem všech je provoz 
šetrný k nádobí, k přírodě i vaší 
peněžence. 

Počet sad nádobí 

Pokud jste velká rodina, nebo často 
máte hosty, určitě je rozhodující, 
kolik sad nádobí do myčky 
naskládáte na jedno umytí. Vestavné 
myčky Philco jsou schopny umýt 
až 15 sad nádobí v jednom mycím 
programu, respektive až 10 sad 
nádobí v případě 45 cm širokých 
myček.

Flexibilní vnitřní uspořádání 

Dbáme na to, aby vnitřní uspořádání 
myčky bylo co nejefektivnější, proto 

mají vybrané modely příborovou 
zásuvku navíc, možnost nastavit 
výšku středního koše pro mytí 
velkých talířů, a stejně tak možnost 
sklopit trny ve spodním koši pro 
umytí pekáčů. 

Intenzivní mytí 

Speciálně nastavený program 
umožnuje mytí více znečištěného 
nádobí ve spodním koši, kdy spodní 
rameno používá vyšší tlak vody. 

Aktivní TURBO sušení 

Myčky vybavené systémem aktivního 
sušení samy odvádějí páru z mycího 
prostoru, takže vás při otevření 
myčky nečeká horká sprcha 
v obličeji a vaše nádobí je po umytí 
čisté a suché. 

Poloviční náplň 
Pokud potřebujete aktuálně umýt 
menší množství méně ušpiněného 

nádobí, můžete ušetřit vodu, energii 
i mycí prostředek s programem 
poloviční náplň. Díky senzorům si 
myčka sama pohlídá kolik nádobí je 
do ní vloženo a kolik nečistot je ve 
vodě. Touto funkcí můžete ušetřit až 
15 % energie a vody.

AquaStop

Bezpečnostní systém proti  
vytopení AquaStop uzavře přívod 
vody do myčky ihned, když zjistí 
poruchu nebo prasknutí hadice, 
nebo nestandardní tlak vody,  
a tím ochrání vaši domácnost  
před vytopením.

Vždy na řadě s nádobím 
Koupí myčky do domácnosti
ušetříte nejen spoustu času, ale 
také peněz, protože mytí v myčce
je o více než třetinu levnější než mytí 
v ruce. Díky možnosti odloženého 
startu a nízké hlučnosti našich 
spotřebičů můžete pro mytí nádobí 
využívat noční hodiny. Vybrané 
modely mají dětský zámek pro 
bezpečné použití v domácnostech 
s malými dětmi.  
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TURBO
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PROGRAMŮ
8

AUTO

10

PDR 1592 BIT  
Plně integrovaná myčka nádobí 60 cm
Vlastnosti • Účinnost mytí/sušení A/A • Zvukový signál ukončení 
programu • Nastavení výšky horního koše • Nastavení výšky postranních 
přihrádek • Příborová zásuvka • Interiérové světlo • Aktivní sušení  
• 3× oplachovací rameno • Odložený start • AquaStop • Roční spotřeba 
vody 2 520 l • Rozměry výrobku (V × Š × H): 82–87 × 59,6 × 55 cm 

13.790,-  
SAP 43001152

PD 1462 BIS  
Myčka nádobí s nerezovým panelem 60 cm
Vlastnosti • AquaStop • 1/2 náplň • Horní odstř. rameno • Příborová 
přihrádka • Odložený start 3/6/9/12 hodin • Hlučnost 47 dB • Roční spotřeba 
energie 266 kWh • Rozměry výrobku (V × Š × H): 81,5 × 60 × 57 cm 

11.890,-  
SAP 43002902

PD 1062 BIS  
Myčka nádobí s nerezovým panelem 45 cm
Vlastnosti • AquaStop • 1/2 náplň • Horní odstř. rameno • Příborová 
přihrádka • Odložený start 3/6/9/12 hodin • Roční spotřeba energie 211 kWh  
• Rozměry výrobku (V × Š × H): 81,5 × 45 × 57 cm 

10.990,-  
SAP 43002903

PDA 1482 BIT  
Plně integrovaná myčka nádobí 60 cm
Vlastnosti • Autoprogram • AquaStop • 1/2 náplň • Horní odstř. rameno  
• Příborová přihrádka • Světelná kontrolka konce programu  
• Odložený start 3/6/9/12 hodin • Hlučnost 45 dB • Roční spotřeba 
energie 266 kWh • Roční spotřeba vody 2 800 l • Rozměry výrobku 
(V × Š × H): 81,5 × 60 × 55 cm 

11.890,-  
SAP 43002875

PD 1273 BIT  
Plně integrovaná myčka nádobí 60 cm
Vlastnosti • Účinnost mytí/sušení A/A • Zvukový signál ukončení 
programu • Nastavení výšky horního koše • Zásuvka na příbory 
• Košík na příbory • Odložený start • Dětský zámek • Rozměry výrobku 
(V × Š × H): 81,5 × 59,6 × 55,8 cm 

10.990,-  
SAP 43003086

PD 1052 BIT  
Plně integrovaná myčka nádobí 45 cm
Vlastnosti • AquaStop • Horní odstř. rameno • Příborová přihrádka 
• Světelná kontrolka konce programu • Odložený start 3/6/9/12 hodin 
• Roční spotřeba energie 211 kWh  
• Rozměry výrobku (V × Š × H): 81,5 × 45 × 55 cm 

10.990,-  
SAP 43002876

47 dB
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6

½
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5

11 l

PD 1462 BIS
Myčka nádobí s nerezovým panelem 60 cm

• AquaStop • 1/2 náplň • Horní odstř. rameno • Příborová 

47 dB
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PROGRAMŮ
7
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3
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47 dB
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6
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5

½
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10
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5
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4

½
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PLWD 14860 Bi 
Vestavná pračka se sušičkou
Vlastnosti • Rychlý program 1Hodina praní a sušení  
• Crystal buben • Vlna • Množstevní automatika  
• Osvěžení • Odložený start • ❤ Můj program
• Hlučnost praní/odstřeďování/sušení 54 /78/62 dB  
• Roční spotřeba energie 1 088 kWh  
• Roční spotřeba vody 30 400 l  
• Invertorový motor 
 • Rozměry výrobku (V × Š × H): 82,5 × 59,5 × 54 cm  
Barevné provedení • Bílá

15.990,–
SAP 40038881

1400
ot. 6 kg

8 kg

INVERTOR Crystal 
buben

HODINAA

Pračky a sušičky 

Crystal 
buben

Crystal buben Energetická třída 6 kg
8 kg Náplň pračky 1400

ot. Otáčky

INVERTOR

Invertorový motor je technologická špicka v konstrukci motoru. Tento bezkartáčový motor 
využívá elektromagnetického pole, ve kterém je menší tření než v motoru asynchronním, 
čímž dochází k menšímu opotřebení součástek. Zároveň mají motory této konstrukce menší 
spotřebu. Invertorový motor - to je dlouhá životnost, nízká spotřeba a nízká hlučnost.

HODINA

Rychlý program  
1Hodina praní  
a sušení

Přehled symbolů: Pračky a sušičky 

Přehled symbolů: Myčky nádobí 

AUTO Auto program
TURBO

Aktivní turbo sušení Osvětlení  
- integrované světlo 15 Počet souprav nádobí

AquaStop
45 dB

Hlučnost
TEPLOT
5 Počet teplot

HODINA
Program 1Hodina

Energetická třída Odložený start
PROGRAMŮ
9 Počet programů 9 l Spotřeba vody

½ Program poloviční náplň umožní mytí buď jen v horním, nebo jen ve 
spodním koši. Tím šetříte spotřebu vody i energie při mytí menšího 
množství nádobí.
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Čističe PRO 5Čističe PRO 5

PRO5 
Čistič chladniček a mrazáků
Vlastnosti • Prostředek pro čištění vnitřních  
i vnějších stěn chladniček a mrazáků.  
• Čistí, odmašťuje a neutralizuje nepříjemné  
pachy. • Obsažené nanočástice vytvářejí na povrchu 
ochranný film proti usazování nových nečistot. 
• Balení 300 ml 

129,-  
SAP 40035535

PRO5 
Univerzální odvápňovač
Vlastnosti • Univerzální odvápňovač malých 
domácích spotřebičů účinně odstraňuje vodní 
kámen a prodlužuje životnost přístroje. • Určen 
pro rychlovarné konvice, kávovary, žehličky apod. 
• Balení 250 g 

129,-  
SAP 41003973

PRO5 
Čistič praček a myček
Vlastnosti • Prostředek pro důkladné čištění 
praček a myček. • Odstraňuje usazený vodní 
kámen, důkladně odmašťuje a čistí. 
• Optimalizuje výkon spotřebiče a snižuje 
spotřebu energie. 
• Balení 250 g 

129,-  
SAP 40035531

PRO5 
Hygienický gel
Vlastnosti • Virucidní dezinfekční  
prostředek na alkoholové bázi  
vhodný k mytí rukou.  
• Hygienický gel k určený  
k okamžité hygieně rukou bez  
vody a mýdla se 76 obj.%  
alkoholu • Nevysušuje pokožku. 
• Balení 250 g 

199,-  
SAP 41011104

PRO5 
Čistič trub  
a sporáků
Vlastnosti • Čisticí prostředek 
na trouby, sporáky, grily, rošty 
a plechy účinně a spolehlivě 
rozpouští mastnotu a odstraňuje 
připálené zbytky.  
• Obsažené nanočástice vytvářejí 
na povrchu ochranný film proti 
usazování nových nečistot.  
• Balení 300 ml 

129,-  
SAP 40035533

PRO5 
Čistič nerezových 
povrchu
Vlastnosti • Krémový čisticí 
a konzervační prostředek na 
všechny nerezové povrchy. 
• Nanočástice vytvářejí na 
povrchu voděodolný film, který 
chrání proti usazování dalších 
nečistot.  
• Balení 300 ml 

129,-  
SAP 43002445

PRO5 
Čistič varných  
desek
Vlastnosti • Čistič keramických 
varných desek účinně rozpouští 
a odstraňuje mastnotu, špínu 
a tvrdé povlaky. • Obsažené 
nanočástice vytvářejí na povrchu 
ochranný film proti usazování 
nových nečistot.  
• Balení 300 ml 

129,-  
SAP 43002444

PRO5 
Čistič mikrovlnných trub
Vlastnosti • Čistič na mikrovlnné trouby účinně 
čistí všechny vnitřní části. • Odstraňuje mastnotu 
a neutralizuje nepříjemné pachy. • Obsažené 
nanočástice vytvářejí na povrchu ochranný film proti 
usazování nových nečistot.• Balení 300 ml 

129,-  
SAP 40035532



Pro čerstvost potravin jsme udělali vše
Hledáte řešení, jak nakupovat ve větším, a přesto uchovávat potraviny déle čerstvé? 
Pořiďte si Side by Side chladničku Philco PX 5561 NFDX VAC. Celkový objem 556 litrů 
a vakuovací balička potravin přímo ve dveřích zajistí společně s nejmodernějšími 
systémy Double NoFrost a ColdWrap bezpečné skladování potravin a nápojů při stabilní 
teplotě bez vysušování a namrzání. Kromě luxusního designu z tmavého nerezu s úpravou 
proti otiskům prstů nabízí přehledný dotykový displej, nízkou hlučnost, variabilní možnost 
natavení teplot MultiStore, oblíbené režimy QDrink, SuperCool a SuperFreeze  
pro okamžité zchlazení nebo zmrazení, speciální zásuvky CrispZone a FreshZone, 
úsporné režimy Eco a Holiday, otočný výrobník ledu, dveřní poličky na 2l nápoje,  
LED osvětlení a vysoce kvalitní designové provedení vnitřku.  
DMOC: 44 990 Kč

 Americká legenda s tradicí 125 let www.philco.cz

• Energetická třída A+ • Celkový objem 556 l • Objem chladničky 386 l • Objem mrazničky 170 l • Extrémně nízká hlučnost 46 dB  
• Nastavení rozsahu teplot v chladničce od 0 °C do 6 °C a v mrazničce od -13 °C do -21 °C • Akumulační doba 12 hod. • Mrazicí kapacita  
13 kg/24 hod.• MultiStore • Double NoFrost • ColdWrap • FreshZone • Holiday • EcoRežim • SuperFreeze • SuperCool • QDrink  
• CrispZone • LED osvětlení • Dotykový displej • Rozměry (v x š x h): 185 x 91 x 78 cm • Tmavý nerez
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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): pračky, pračky se sušičkou, sušičky, myčky, trouby - 68,97 Kč, chladničky,  
mrazničky a vinotéky - 193,60 Kč, digestoře, motorové jednotky, sklokeramické a indukční desky, mikrovlnné trouby - 15,60 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

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.




