Přehled

Volně stojících spotřebičů 2012

Francouzská elegance
již od roku 1950
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Inovace Brandt jsou základním
kamenem politiky rozvoje
Závazkem značky je předjímat očekávání
trhu a aktivní přístup k novým trendům, díky
čemu přispívá ke zlepšení každodenního života prostřednictvím důmyslných produktů.

Brandt je značka s centrem
výzkumu a vývoje a výrobními
závody ve Francii
Výzkum a vývoj jsou nejdůležitějšími aspekty společnosti pro zachování spokojenosti svých klientů. Výrobní závody umístěné ve Francii
poskytují výrobky dokonalé kvality, s použitím nejmodernějších technologií.

1980 - uvedení na trh první indukční varné desky
1982 - uvedení na trh první trouby s pyrolytickým čištěním
1997 - vývoj řady trub s technologií chladných dveří

LESQUIN

1999 - uvedení na trh indukční varné desky s Maxi zónou
2011 - uvedení nové řady myček v energetické třídě A++
VENDOME
AIZENAY

ORLÉANS

NEVERS
LA ROCHE-SUR-YON
LYON

Brandt je značka
s 60 letou zkušeností
Brandt je tradiční francouzskou značkou elektrospotřebičů. Více
než 60 let usnadňuje lidem každodenní práce v domácnosti. Těší se
z ocenění nejdůvěryhodnější značky v oblasti domácích elektrospotřebičů, které je odměnou za desítky let výzkumu a vývoje, aktivního
naslouchání požadavkům zákazníků a znalostí jejich zvyklostí. Brandt
je průkopníkem mnoha technologií a inovací, které dnes přijala většina výrobců. Mezi nejznámější patří: využití indukční technologie při
vaření, pyrolytické samočištění u trub, technologie chladných dvířek,
přihrádka s nulovou zónou 0-3 °C, automatické odvažování náplně u
praček, v neposlední řadě koncept ekonomické a ekologické pračky
s automatickým dávkováním e-Dose.

Brandt je zodpovědná
značka angažující se
do politiky ochrany
životního prostředí
Brandt neopomíjí respektování životního prostředí. Zavedená a striktně dodržovaná opatření ve výrobních závodech zajišťují, aby zdroje
byly efektivně využívány během celé doby životnosti produktu, počínaje od designu až po jeho recyklaci.

LYON: vrchem plněné pračky
LA ROCHE-SUR-YON: myčky nádobí, bubnové sušičky, pračky,
pračky se sušičkou

ORLÉANS: indukční varné desky, sporáky, trouby
VENDÔME: sklokeramické varné desky, plynové varné desky,
indukční varné desky, odsávače par

AIZENAY: mikrovlnné trouby
NEVERS: komponenty, univerzální motory
LESQUIN: pultové mrazáky

1 / Pro jejich inteligenci:
1. Pračka s automatickým dávkováním je vybavena velkokapacitním zásobníkem, který pojme až 4,5 l tekutého pracího prostředku. e-Dose automaticky vypočte potřebnou dávku tekutého prostředku pro každý cyklus na základě: odměřeného množství prádla, tvrdosti vody,
typu tekutého prostředku a stupně znečištění prádla.

2 / Pro úsporu energie:
Přesným dávkováním pouze potřebného množství detergentu na každý cyklus e-Dose zajistí až
50% úsporu pracího prostředku, snížení spotřeby vody o 12 litrů a omezí množství znečišťujícího odpadu.

3 / Pro respekt k životnímu prostředí:

e-Dose
• e-Dose proti zbytečnému plýtvání
vodou a pracími prostředky
• e-Dose přispívá k ochraně životního prostředí. Citelně snižuje vypouštění znečišťujících prostředků
a omezuje zbytečnou spotřebu
vody, která je zapotřebí v případě
nadměrného předávkování.

e-Dose vypočítá správné množství pracího prostředku, a tím omezuje uvolnění znečišťujícího
odpadu a zbytečnou spotřebu vody způsobenou jeho předávkováním.

4 / Pro úsporu místa:

Vrchem plněné pračky e-Dose

Proč zvolit vrchem plněné pračky e-Dose?

Maxitop je jediná pračka na trhu, která poskytuje kapacitu 7 kg v pouhých 40 cm šířky. Její
objemný 50 litrový buben nabízí až o 20 % více místa, proto podporuje lepší cirkulaci vody a
zvyšuje účinnost máchání.

5 / Pro úsporu času:
Exkluzivní program OptiA39 minut zajišťuje maximální účinnost praní běžné náplně prádla na
40 °C během pouhých 39 minut (oproti běžné průměrné délce 1 h. 30 min. až 2 hodiny) při
zachování energetické úspory a účinnosti praní ve třídě A.

Legenda

En. třída

e-Dose

Funkce
MemoActiv

Odložený
start

Funkce
OptiA
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Inteligentní
zásobník
Integrovaný zásobník: prací prostředky
vám nebudou již více
zabírat místo ve skříni. e-Dose pojme ve
svém maxi zásobníku až 4,5 litru tekutého prostředku.

Perfektní přehled
Úroveň detergentu je stále zřetelně viditelná z čelní strany pračky.
Kontrolka minimum připomíná, že
v zásobníku zbývá ještě detergent
na cca 5-7 cyklů.

MAX148DSE

WT128DSE

• Kapacita 7 kg • 1400 ot./min. • AAA třída • Automatický dávkovač pracích prostředků e-Dose • Velký
přehledný panel s dotykovým ovládáním • Odložený start
až 24 hodin • Automatické odvažování náplně • Memo Activ: zaznamenání nejčastěji používaných programů a funkcí
• Perličková perforace bubnu pro šetrné praní • Multiprogramy: OPTIA39minut, Bavlna, Smíšené, Jemné/vlna,
ruční praní a Flash 10´ • Funkce: Funkce: Běžné, Intenzivní, Předpírka, Extra máchání, Odložený start, Odstředění,
Teplota • Zobrazení zbývajícího času • Sesam a Posistop
• Klasický zásobník na práškové detergenty a aviváž • Zabezpečení proti přetečení, proti úniku pracího prostředku,
signalizace uzavřeného vodovodního kohoutku, zabezpečení
proti pěnění a dětská pojistka • Roční spotřeba energie:
266 kWh, 10800 l • Hlučnost (db/A): 60 při praní / 82 při odstřeďování • Rozměry (šířka/hloubka/výška): 40/60/85 cm

• Kapacita 6 kg • 1200 ot./min. • AAB třída • Automatický dávkovač pracích prostředků e-Dose • Velký
přehledný displej s dotykovým ovládáním • Odložený start
až 24 hodin • Automatické odvažování náplně • Memo Activ: zaznamenání nejčastěji používaných programů a funkcí
• Multiprogramy: OPTIA45minut, Bavlna, Smíšené, Jemné/vlna, ruční praní a Flash 30´ • Funkce: Běžné, Intenzivní,
Předpírka, Extra máchání, Odložený start, Odstředění, Teplota • Zobrazení zbývajícího času • Snadné otevírání dvířek Sesam a Posistop • Klasický zásobník na práškové detergenty
a aviváž • Zabezpečení proti přetečení, proti úniku pracího
prostředku, signalizace uzavřeného vodovodního kohoutku,
zabezpečení proti pěnění a dětská pojistka • Roční spotřeba energie: 228 kWh, 10400 l • Hlučnost (db/A): 59 při
praní / 82 při odstřeďování • Rozměry (šířka/hloubka/výška):
40/60/85 cm

Běžná cena:

|
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22.990,- CZK

Recyklační poplatek: 66,- CZK

Běžná cena:

|

18.990,- CZK

Recyklační poplatek: 66,- CZK

Plně automatická pračka
U každého cyklu postačí zvolit program a
úroveň zašpinění prádla. Vnitřní čerpadlo
následně distribuuje vodu promíchanou s
pracím prostředkem v přesné dávce přímo
do prádla.

Maximální komfort
obsluhy
Jednou nastavíte tvrdost vody a typ tekutého
prostředku (standardní, koncentrované nebo
silně koncentrované), a následně u jednotlivých cyklů zadáte pouze požadovaný program a stupeň zašpinění oděvů.

Perličkový
buben

Standardní nebo
automatický zásobník

Perličková perforace bubnu usnadňuje distribuci vody v
bubnu a je šetrná k
prádlu. Díky velkému
bubnu jsou zajištěny
perfektní
výsledky
praní a máchání i při
běžné náplni prádla
(cca 3,5 kg).

Pračky e-Dose jsou navíc vybaveny zásobníkem na standardní prostředky, do kterého můžete nalít nebo nasypat změkčovadla
a všechny ostatní práškové nebo speciální
detergenty (aviváž, škroby, bělicí prostředky,
prostředky na Outdoor a Sport textil, apod.).
Mezi zásobníky lze přepínat tlačítkem.

ECO Box
– inteligentní
zásobník na prací
prostředky.
Díky zabudovaným senzorům rozpozná
množství vkládaného prádla do bubnu. Na základě množství prádla, jeho
znečištění a tvrdosti vody navrhne odpovídající množství prášku, které je zapotřebí pro praní. Snižuje množství znečišťujícího odpadu o 25 až 30 % a tím
přispívá k ochraně životního prostředí.
(dostupný pouze u modelu WT13895D)

1 / Pro úspornost:
Spojením systému recirkulace vody ECO CONTROL s váhovou automatikou zajišťují vrchem plněné pračky Brandt nejvyšší účinnost a skutečnou úsporu energie. A+ pro úsporu energie, A pro
účinnost praní a A pro účinnost odstřeďování. Využijte nejvýkonnější pračku na trhu s nejnižší spotřebou energie a nepřekonatelnými výsledky praní.

2 / Pro chytré funkce:
Chytrá funkce MEMO ACTIV zaznamená vaše nejčastější prací návyky. Ihned po spuštění pračka
automaticky navrhne nejčastěji používaný program.

3 / Pro úsporu času:
Exkluzivní program OptiA39minut zajišťuje optimální účinnost praní běžné náplně prádla na
40 °C během 39 minut (oproti běžné průměrné délce praní 1h. 30 min. až 2 hodiny) při zachování
energetické úspory a účinnosti praní v A třídě. 45minutový program OptiA45minut pro výkonné
praní běžné náplně smíšeného prádla na 40 °C při zachování energetické úspory a účinnosti praní
v A třídě.

Vrchem plněné pračky

Proč zvolit vrchem plněné pračky Brandt?

4 / Pro každodenní komfort:
Krátký program Flash 10´ navrátí vaším košilím a halenkám svěžest a čistotu během pouhých 10
minut. S programem Sport můžete účinně prát sportovní a rekreační oblečení z Elastanu, Lycry
a podobných látek, aniž byste snížili jejich elastičnost. Program přizpůsobuje teplotu a způsob
pohybu bubnu při praní a rychlosti odstřeďování.

5 / Pro péči o vaše prádlo:
Program pro jemné prádlo, určené k ručnímu praní, byl navržen pro péči o nejjemnější prádlo
(satén, hedvábí, příze). Mírným kolébáním prací lázně, při nízké teplotě napodobuje ruční praní a
chrání tak jemné látky. S funkcí Easy Ironing je po vyjmutí z pračky předžehleno. Easy Ironing
optimalizuje podmínky praní a odstřeďování a zamezuje zmačkání a polámání vláken.

Legenda

En. třída

Funkce
MemoActiv

Odložený
start

Funkce
OptiA

Eco Control

Kondenzační
sušení
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ECO BOX

OCTO584SE

MAXI1269K

WT13895D

WT10885E

• Kapacita 1 – 8 kg • 1500 ot./min. • A+AA třída
• Automatické odvažování náplně • Elektronický programátor • Velký přehledný panel s dotykovým ovládáním
• Volba teploty vody od studené do 90 °C • Programy:
OPTIA-45minut, bavlna, smíšené, Sport, Jemné praní
vlny, ruční praní, Flash 30´, bez odstředění, zastavení bez
vypouštění • Funkce: Snadné žehlení, extra máchání, intenzivní praní, předpírka • Odložený start až 24 h. • Snadné
otevírání Sesam´ a Posistop • Nerezová vana • Maximálně stabilní konstrukce • Široký otvor bubnu • Bezpečnost: systém rozložení prádla, zabezpečení proti přetečení, úniku pracího prášku, uzamčení dvířek během praní
• Roční spotřeba energie: 272 kWh, 12200 l • Hlučnost
(db/A): 56 při praní / 82 při odstřeďování • Rozměry (šířka/
hloubka/výška): 45/60/85 cm

• Kapacita 1 – 7 kg • 1200 ot./min. • AAB třída • Automatické odvažování náplně • Elektronický programátor s displejem zobrazujícím čas praní • Odložený start až
19 hodin • Volba teploty vody od studené do 90 °C • Perličková perforace bubnu pro šetrné praní • Programy:
OPTIA39minut, jemné praní vlny, ruční praní, studené,
Flash 10´, Sport, bez odstředění, zastavení bez vypouštění
• Funkce: Easy Ironing, extra máchání, intenzivní praní,
předpírka • Snadné otevírání Sesam´ a Posistop • Bezpečnost: systém rozložení prádla, zabezpečení proti přetékání,
zabezpečení proti úniku pracího prášku, uzamčení dvířek
během praní, detekce pěnění • Roční spotřeba energie:
266 kWh, 10800 l • Hlučnost (db/A): 60 při praní / 80 při odstřeďování • Rozměry (šířka/hloubka/výška): 40/60/85 cm

• Kapacita 1 – 6 kg • 1300 ot./min. • A+AB třída
• Eco Control – systém recirkulace vody • Automatické
odvažování náplně • ECO BOX • Elektronický programátor
• Velký přehledný panel s dotykovým ovládáním • Odložený start až 24 hodin • Volba teploty vody od studené do
90 °C, redukce otáček • Memo Activ: zaznamenání nejčastěji používaných programů a funkcí • Programy: OPTIA45minut, jemné praní vlny, ruční praní, Flash 30´, bez odstředění, zastavení bez vypouštění • Funkce: Easy Ironing,
extra máchání, intenzivní praní, předpírka • Snadné otevírání
Sesam´ a Posistop • Bezpečnost: systém rozložení prádla,
zabezpečení proti přetékání, úniku pracího prášku, uzamčení dvířek během praní, detekce pěnění • Roční spotřeba
energie: 204 kWh, 9600 l • Hlučnost (db/A): 63 při praní / 80
při odstřeďování • Rozměry (šířka/hloubka/výška): 40/60/85
cm

• Kapacita 1 – 6 kg • 1000 ot./min. • A+AC třída
• Automatické odvažování náplně • Elektronický programátor
• Velký přehledný panel s dotykovým ovládáním • Odložený
start až 24 hodin • Volba teploty vody od studené do 90 °C,
redukce otáček • Memo Activ: zaznamenání nejčastěji používaných programů a funkcí • Programy: OPTIA-45minut,
jemné praní vlny, ruční praní, Flash 30´, bez odstředění, zastavení bez vypouštění • Funkce: Easy Ironing, extra máchání, intenzivní praní, předpírka • Snadné otevírání Sesam´ a Posistop • Bezpečnost: systém rozložení prádla, zabezpečení
proti přetékání, úniku pracího prášku, uzamčení dvířek během
praní, detekce pěnění • Roční spotřeba energie: 228 kwh,
10400 l • Hlučnost (db/A): 59 při praní / 77 při odstřeďování
• Rozměry (šířka/hloubka/výška): 40/60/85 cm

Běžná cena:

|
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18.990,- CZK

Recyklační poplatek: 66,- CZK

Běžná cena:

|

15.990,- CZK

Recyklační poplatek: 66,- CZK

Běžná cena:

|

15.990,- CZK

Recyklační poplatek: 66,- CZK

Běžná cena:

|

13.990,- CZK

Recyklační poplatek: 66,- CZK

WT12765E

WT10765E

WT10735E

WT08100W

WTD6284K

• Kapacita 1 – 6 kg • 1200 ot./min.
• A+AB třída • Automatické odvažování náplně • Elektronický programátor s displejem
zobrazujícím čas praní • Volba teploty vody
od studené do 90 °C, redukce otáček • Programy: OPTIA-45minut, jemné praní vlny,
ruční praní, Flash 30´, bez odstředění, zastavení bez vypouštění • Funkce: Easy Ironing,
extra máchání, předpírka • odložený start až
19 h. • Snadné otevírání Sesam´ a Posistop
• Bezpečnost: systém rozložení prádla, zabezpečení proti přetékání, úniku pracího
prášku • Roční spotřeba energie: 228
kWh, 10400 l • Hlučnost (db/A): 59 při praní
/ 81 při odstřeďování • Rozměry (šířka/hloubka/výška): 40/60/85 cm

• Kapacita 1 – 6 kg • 1000 ot./min.
• A+AC třída • Automatické odvažování
náplně • Elektronický programátor s displejem zobrazujícím čas praní • Volba teploty
vody od studené do 90 °C, redukce otáček
• Programy: OPTIA-45minut, jemné praní
vlny, ruční praní, Flash 30´, bez odstředění,
zastavení bez vypouštění • Funkce: Easy
Ironing, extra máchání, předpírka • odložený start až 19 h. • Snadné otevírání Posistop
• Bezpečnost: systém rozložení prádla,
zabezpečení proti přetékání, úniku pracího prášku • Roční spotřeba energie:
228 kWh, 10400 l • Hlučnost (db/A): 59 při
praní / 81 při odstřeďování • Rozměry (šířka/
hloubka/výška): 40/60/85 cm

• Kapacita 1 – 6 kg • 1000 ot./min.
• A+AC třída • Automatické odvažování náplně • Elektronický programátor s
vestavěným termostatem • Volba teploty
vody od studené do 90 °C, redukce otáček
• Programy: OPTIA-45minut, jemné praní
vlny, ruční praní, Flash 30´, bez odstředění,
zastavení bez vypouštění • Funkce: Easy
Ironing, extra máchání, předpírka • Odložený
start až 19 h. • Bezpečnost: systém rozložení prádla, zabezpečení proti přetékání, úniku
pracího prášku • Roční spotřeba energie:
228 kWh, 10400 l • Hlučnost (db/A): 56 při
praní / 78 při odstřeďování • Rozměry (šířka/
hloubka/výška): 40/60/85 cm

• Kapacita 1 – 6 kg • 800 ot./min.
• A+AD třída • Automatické odvažování
náplně • Elektronický programátor s vestavěným termostatem • Volba teploty vody od
studené do 90 °C, redukce otáček • Programy: OPTIA-45minut, jemné praní vlny, ruční praní, Flash 30´, bez odstředění, zastavení
bez vypouštění • Funkce: Easy Ironing, extra máchání, předpírka • Bezpečnost: systém
rozložení prádla, zabezpečení proti přetékání, úniku pracího prášku • Roční spotřeba
energie: 228 kWh, 10400 l • Hlučnost (db/A):
56 při praní / 78 při odstřeďování • Rozměry
(šířka/hloubka/výška): 40/60/85 cm

Pračka se sušičkou

Běžná cena:

|

12.990,- CZK

Recyklační poplatek: 66,- CZK

Běžná cena:

|

11.990,- CZK

Recyklační poplatek: 66,- CZK

Běžná cena:

|

10.990,- CZK

Recyklační poplatek: 66,- CZK

Běžná cena:

|

9.990,- CZK

Recyklační poplatek: 66,- CZK

• Kapacita 1 – 6 kg • 1200 ot./min. • BAB
třída • Sušení pomocí kondenzátoru - 2 pozice
(teplá a studená) praní s následným sušením (3
kg) • Elektronický programátor • Velký přehledný
panel s dotykovým ovládáním • Programy: OPTIA-45minut, bavlna, smíšené, vlna/jemné prádlo, Flash 30´, máchání, odstřeďování, sušení
• Funkce: snadné žehlení, předpírka, intenzivní,
extra máchání • Posistop • Odložený start až 24 h.
• Bezpečnost: sušení bez pomačkání, systém
rozložení prádla, zabezpečení proti přetékání, zabezpečení úniku pracího prášku • Roční spotřeba energie: 228 kWh, 10800 l • Hlučnost (db/A):
56 při praní / 76 při odstřeďování • Rozměry (šířka/
hloubka/výška): 45/60/85 cm

Běžná cena:

|

20.990,- CZK

Recyklační poplatek: 66,- CZK
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Předem plněné pračky

Proč zvolit předem plněnou pračku Brandt?
1 / Pro úsporu energie:
Spojením systému recirkulace vody OPTI CONTROL s váhovou automatikou zajišťují
předem plněné pračky Brandt vysokou účinnost a skutečnou úsporu energie. A+ pro
úsporu energie, A pro účinnost praní, A pro odstřeďování.

2 / Pro snadné použití:
Estetický a ergonomický volič programů umožňuje zvolit požadovaný druh tkaniny a teplotu jediným jeho otočením.

3 / Pro komfort:

Pro účinnost praní:
Systém OPTICONTROL pomocí
přídavného čerpadla lépe cirkuluje
část vody z prvního napouštění, stříká prací roztok tryskou pod vysokým
tlakem zpět na prádlo uvnitř bubnu.
Zajišťuje tak maximální účinnost
praní, úsporu času a energie a především úsporu pracího prostředku.

Předem plněné pračky byly navrženy tak, aby vám maximálně usnadnily vkládání prádla.
Nakloněný buben o 10°, prostorný otvor o průměru 34 cm a otevírání dveří do 180° zajistí
maximální komfort během každého praní.

4 / Pro výjimečnou kapacitu:
Při zachování standardní velikosti 60 x 60 cm tato nová řada předem plněných praček
díky objemnému bubnu 60 litrů disponuje kapacitou až 8 kg náplně prádla.

5 / Pro úsporu času:
Program OPTIA45minut umožní vyprat na 40°C běžnou dávku prádla během pouhých
45 minut se stejnou účinností v AA třídě jako u klasických programů a s 50% úsporou
času.

Legenda

En. třída

8

Duvet
program

Odložený
start

Funkce
OptiA

Elektronický
zámek dveří

Eco Control

Stylové a inteligentní
Některé modely praček doplňují velká dvířka a nebo elegantní displej,
který přehledně zobrazuje veškeré
parametry formou srozumitelných
symbolů. I v těchto detailech je skrytá elegance a důvtip. Střídmost a
čistota detailů dodávají tak všedním
přístrojům elegantní půvab.

WFK1248E

WFA1247E

WFA1047E

• Kapacita 1 – 8 kg • 1200 ot./min. • A+++AB třída
• OptiControl – systém recirkulace vody • Elektronický
programátor, LCD displej • Nakloněný buben • Volba teploty
vody od studené do 90 °C • Programy: OPTIA-45minut,
předpírka, zastavení bez vypouštění, zastavení bez odstředění, ruční praní, Flash 15´, jemné praní vlny, praní ve studené
vodě, Duvet program pro praní přikrývek • Funkce: extra
máchání, snadné žehlení, intenzivní praní • Odložený start
až 24 h. • Bezpečnost: zabezpečení proti úniku prášku, vyvažování náplně, zabezpečení proti pěnění, uzamčení dvířek
během praní • Roční spotřeba energie: 196 kWh, 11000 l
• Hlučnost (db/A): 59 při praní / 79 při odstřeďování • Rozměry (šířka/hloubka/výška): 59/59/85 cm

• Kapacita 1 – 7 kg • 1200 ot./min. • A++AB třída
• Automatické odvažování náplně • Elektronický programátor
• Přímé sprchování prádla • Volba teploty vody od studené
do 90 °C • Programy: OPTIA-45minut, předpírka, zastavení bez vypouštění, zastavení bez odstředění, ruční praní,
Flash 15´, jemné praní vlny, praní ve studené vodě • Funkce: extra máchání, snadné žehlení, intenzivní praní • Odložený start 24 h. • Bezpečnost: zabezpečení proti úniku prášku, vyvažování náplně, zabezpečení proti pěnění, uzamčení
dvířek během praní • Roční spotřeba energie: 197 kWh,
12760 l • Hlučnost (db/A): 59 při praní / 79 při odstřeďování
• Rozměry (šířka/hloubka/výška): 59/55/85 cm

• Kapacita 1 – 7 kg • 1000 ot./min. • A++AC třída
• Automatické odvažování náplně • Elektronický programátor
• Přímé sprchování prádla • Volba teploty vody od studené
do 90 °C • Programy: OPTIA-45minut, předpírka, zastavení bez vypouštění, zastavení bez odstředění, ruční praní,
Flash 15´, jemné praní vlny, praní ve studené vodě • Funkce: extra máchání, snadné žehlení, intenzivní praní • Odložený start 24 h. • Bezpečnost: zabezpečení proti úniku prášku, vyvažování náplně, zabezpečení proti pěnění, uzamčení
dvířek během praní • Roční spotřeba energie: 197 kWh,
12760 l • Hlučnost (db/A): 59 při praní / 78 při odstřeďování
• Rozměry (šířka/hloubka/výška): 59/55/85 cm

Běžná cena:

|

17.990,- CZK

Recyklační poplatek: 66,- CZK

Běžná cena:

|

12.990,- CZK

Recyklační poplatek: 66,- CZK

Běžná cena:

|

11.990,- CZK

Recyklační poplatek: 66,- CZK
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1 / Pro účinnost a pohodlí:
Pára vlákna narovná, zjemní a zmírní pokrčení prádla. Následné žehlení je poté
snadnější, rychlejší a některé materiály žehlení vůbec nevyžadují. Pára také odstraňuje rychleji nepříjemný zápach nebo osvěží prádlo, které leželo po dlouhou
dobu nenošené. Sušička VAP9831E je vybavena programem Napařování.

2 / Pro optimalizaci cyklů sušení:
Sušičky Brandt poskytují maximální prostor pro sušení 9 kg náplně prádla v objemném 120 litrovém bubnu při standardních rozměrech 60 x 60 cm.
To

to je

zásobník

d

u

Předem plněné sušičky

Proč zvolit předem plněnou sušičku Brandt?

na v o

3 / Pro úsporu času:
Použitím páry vaše prádlo bude jemnější a ušetříte až 50 % času při žehlení.

4 / Pro účinnost sušení:
Výkonné čidlo měří odpor uvnitř bubnu pro nastavení odpovídající teploty a doby
sušení. Díky přesnému měření je výsledek sušení dokonalý.

5 / Pro snadnost obsluhy:
Interaktivní LCD displej zobrazuje průběh sušení a dobu konce cyklu, signalizovanou také zvukovým alarmem.

Legenda

Kondenzační
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Odložený
start

Napařování

Elektronické
ovládání

VAP9831E
• Kapacita 1 - 9 kg • B třída • OPTIDRY • Kondenzační
sušička
• Systém napařování • Elektronický programátor s LCD displejem • Automatické nastavení doby sušení • Programy:
bavlna (připraveno k nošení, k uložení a k žehlení), smíšené
(připraveno k uložení, k žehlení), Stretch, jemné, osvěžení
vlny, napařování • LCD displej zobrazuje zbývající čas a průběh programu • Odložený start 1 až 24 h. • Otevírání dvířek
stisknutím do 180° • Alarm při ukončení cyklu • Kontrolka
plného zásobníku, dětská pojistka, termopojistka • Nerezový
buben 120 l • Nízká spotřeba: cyklus bavlna suchá (60 °C
/ 6 kg): 5,05 kWh / 170 min; cyklus bavlna pro žehlení (60 °C
/ 6 kg): 4,28 kWh / 128 min; cyklus pro nemačkavé prádlo
(3 kg): 1,76 kWh / 72 min; roční spotřeba energie*: 285 kWh
• Rozměry (šířka/hloubka/výška): 60/60/85 cm

Běžná cena:

|

18.990,- CZK

Recyklační poplatek: 66,- CZK

*Odhadovaná roční spotřeba čtyřčlenné rodiny používající
elektrickou sušičku prádla. Jde pouze o informativní údaj!
Výpočet: 150 kg cyklus suchá bavlna, 280 kg cyklus bavlna
pro žehlení a 150 kg cyklus pro nemačkavé prádlo.

Vrchem plněné sušičky

Proč zvolit vrchem plněnou sušičku Brandt?
1 / Pro úsporu místa:
V pouhých 45 cm šířky získáte výkonný přístroj, který pojme až 6 kg vašeho prádla.

2 / Pro ergonomii a komfort:
Funkce Posistop zastaví buben vždy dvířky nahoře.

3 / Pro účinnost sušení:
Technologie OptiDry zajišťuje bezvadnou kvalitu sušení bez ohledu na množství a typ prádla.
Přesné čidlo střídavě měří vlhkost uvnitř bubnu a vnější teplotu a reguluje je v průběhu celého cyklu.

4 / Pro organizaci času:
Funkce Odložený start vám umožňuje naprogramovat dobu spuštění cyklu tak, aby prádlo bylo
připraveno v požadovanou dobu. Interaktivní LCD displej vás informuje o zbývajícím čase do
konce cyklu sušení.

5 / Pro snadné použití:

ETE6736K

Chytrá funkce MEMO ACTIV zaznamená vámi nejčastěji používané programy. Ihned po spuštění
vám tak sušička automaticky navrhne nejčastěji používaný program.

• Kapacita 1 – 6 kg • C třída • OPTIDRY • Kondenzační
sušička
• Elektronický programátor se zobrazením zbývajícího času
na displeji • Programy: bavlna (k nošení, uložení, žehlení),
smíšené (k uložení, žehlení) košile, osvěžení vlny, hedvábí,
jemné prádlo, syntetika • Režim proti zmačkání prádla • Posistop – zastavení bubnu dvířky nahoře • Odložený start až
24 h. • Zabezpečení proti přehřátí, kontrolka plného zásobníku • Přímý přístup k filtru • Nízká spotřeba: cyklus bavlna
suchá (60 °C / 6 kg): 3,84 kWh / 114 min; cyklus bavlna pro
žehlení (60 °C / 6 kg): 3 kWh / 80 min; cyklus pro nemačkavé
prádlo (3 kg): 1,5 kWh / 50 min; roční spotřeba energie*: 310
kWh • Rozměry (šířka/hloubka/výška): 45/60/85 cm

Legenda

Kondenzační

Odložený
start

Elektronické
ovládání

Běžná cena:

|

17.990,- CZK

Recyklační poplatek: 66,- CZK

*Odhadovaná roční spotřeba čtyřčlenné rodiny používající
elektrickou sušičku prádla. Jde pouze o informativní údaj!
Výpočet: 150 kg cyklus suchá bavlna, 280 kg cyklus bavlna
pro žehlení a 150 kg cyklus pro nemačkavé prádlo.
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Myčky nádobí

Proč zvolit myčku nádobí Brandt ?
1 / Pro komfort obsluhy:
Heslem myček nádobí Brandt je ergonomie. Každý košík je promyšlený
tak, aby nabízel maximální modularitu: 3 zásuvkový šuplík na příbory vám
umožňuje získat další extra místo pro nádobí ve spodním koši a vaši myčku tak naplnit s maximální efektivitou.

2 / Pro nepřekonatelné výsledky mytí:
Speciální program Power Jet kombinuje sílu a působení tepla při mytí
velmi znečištěného nádobí. Díky excentricky umístěné otočné turbo trysce je tlak vody zvýšen o 80 % s 60 °C horkým předeplachem a 70 °C
intenzivním mytím pro zajištění kompletní a nepřekonatelné účinnosti.

Zásuvkový šuplík
na příbory
Umístěný nad vrchním košem myčky přináší 2
podstatné výhody pro uživatele:
- při vkládání příborů se nemusíte ohýbat (běžně je košík na příbory umístěn ve spodním koši
myčky)
- příbory jsou dokonale umyty díky dvojité
oplachovací trysce umístěné ve stropu myčky.
Uspořádání šuplíku v poměru 2/3 a 1/3 umožňuje jednu z těchto částí pohodlně vyjmout a
mýt tak v horním koši vysoké sklenice.

3 / Pro úsporu času:
Myčky Brandt disponují nejkratším programem mytí denní dávky nádobí.
Během 60 minut (oproti 90 min. běžného programu) OptiA60minut
zajistí úsporu času, perfektní mytí s optimální výkonností v AA třídě.

4 / Pro vyšší hygienu:
Vaše myčka doporučí program Autoclean, pokud je zapotřebí vyčistit
vnitřní prostor a ﬁltry. Při vysoké teplotě odstraní nečistoty, aby mytí nádobí probíhalo vždy v čisté vodě a nezávadném prostředí.

Zásobník
na detergenty
Exkluzivně u Brandt! Zásobník na detergenty je pro
snadnější přístup a rychlejší
účinnost umístěn na horním
koši. Umožňuje použití všech druhů detergentů: prášku, tablet i tekutého prostředku.

5 / Pro svou robustnost:
100% nerezový vnitřní prostor, široké dveře (jejichž zvuk při zavírání připomíná nehlučné klapnutí dveří auta), stále tišší a tišší čerpadla, jsou navrženy tak, aby splňovaly vysoké požadavky kladené na pevné a trvanlivé
zpracování.

Legenda
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Energetická
třída

Odložený
start

Příborový
šuplík

Program
OptiA

PowerJet

Power Jet
Dvousměrná rotace
a extra výkonná tryska pro dokonalé mytí.
- Rotace ramen doprovázená činností trysky
s tlakem o 80% vyšším zajišťuje účinné mytí
velmi zašpiněných nádob a pekáčů.
- Ústí trysky je lehce vystředěno tak, aby
proud vody zasáhl vždy různé částí koše,
proto tento program snadno zdolá veškeré
nečistoty.

DFH 1044

DFH825X

DFH1042

DFH1030E

DFS1009

• Kapacita 14 sad nádobí • A++AA třída • 43 dB(A) • Roční spotřeba energie: 214 kWh, 2200 l • Odložený start 1 až
24 h. • Třetí zásuvkový šuplík na příbory
• PowerJet • OptiA 60 min. • LCD displej
• Dotekové ovládání • Zásobník na detergenty
na přední straně myčky • Zobrazení zbývajícího času a ukončení programu • Plasma Strop
• 8 programů a 7 teplot: PowerJet (70 °C),
OptiA 60 min. (60 °C), Auto (55-65 °C), Eco
(55 °C), Bio (50 °C), Flash 30 min.(45 °C),
Křehké (40 °C) a předmytí • Multi tablety,
funkce upřednostnění lesku/sušení • Výškově stavitelný vrchní koš • Nastavitelný
spodní koš se skládacími poličkami • Ukazatel množství leštidla a soli • Nerezový filtr
• Čerpadlo osazeno na silentbloku pro zamezení vibracím a menší hlučnost • Absolutní
bezpečnost: AquaBlock - zabezpečení proti
přetečení, úniku vody, vysoce bezpečnostní
hadice a dětská pojistka • Rozměry (výška/
šířka/hloubka): 85/60/60 cm

• Kapacita 12 sad • A++AA třída
• 47 dB(A) • Roční spotřeba energie:
231 kWh, 3080 l • Elektronický programátor se
zobrazením zbývajícího času • 7 programů
a 7 teplot: OptiA60min. (60 °C), Intenzivní
(70 °C), Křehké (40 °C), Auto (55-65 °C), Eco
(55 °C), Flash 30´ (45 °C) a předmytí • Funkce:
Multi-tablety • Odložený start 1 až 12 h. • Modulární vnitřní uspořádání • Sklopné držáky
na horním a spodním koši • Výškově nastavitelný horní koš až o 31 cm od spodního koše
• Snadno dostupný zásobník na detergenty
(pro použití sypkých, tekutých detergentů a
tablet) • Bezpečnost: AquaSafe – zabezpečení proti přetečení, úniku vody a dětská
pojistka • Rozměry (výška/šířka/hloubka): 8285/60/60 cm

• Kapacita 14 sad nádobí • A++AA třída • 44 dB(A) • Roční spotřeba energie:
214 kWh, 2640 l • Odložený start 1-12 h.
• Třetí zásuvkový šuplík na příbory
• PowerJet • OptiA 60 min. • zobrazení zbývajícího času • Plasma Strop • 7 programů:
PowerJet (70 °C), OptiA 60 min. (60 °C), Auto
(55-65 °C), Eco (55 °C), Bio (50 °C), Flash 30
min.(45 °C) a předmytí • Multi tablety, funkce upřednostnění lesku/sušení • Výškově
stavitelný vrchní koš • Nastavitelný spodní
koš se skládacími poličkami • Kontrolky leštidla a soli • Čerpadlo osazeno na silentbloku pro zamezení vibracím a menší hlučnost
• Bezpečnost: AquaSafe - zabezpečení proti úniku vody • Rozměry (výška/šířka/hloubka): 85/60/60 cm

• Kapacita 13 sad nádobí • A++AA
• 48 dB(A) • Roční spotřeba energie:
196 kWh, 2420 l • Elektronický programátor
• 7 programů a 6 teplot: OptiA 60min.
(60 °C), Intenzivní (70 °C), Bio (50 °C), Auto
(55-65 °C), Eco (55 °C), Flash 30´ (45 °C) a
předmytí • funkce: Multi-tablety • Odložený
start 3/6/9/12 h. • Modulární vnitřní uspořádání • Sklopné držáky na horním a spodním
koši • Snadno dostupný zásobník na detergenty (pro použití sypkých, tekutých detergentů a tablet) • Bezpečnost: AquaSafe
– zabezpečení proti přetečení, úniku vody
a dětská pojistka • Rozměry (výška/šířka/
hloubka): 85/60/60 cm

• Kapacita 9 sad • A+AA třída • 47 dB(A)
• 45 cm • Roční spotřeba energie:
178,2 kWh, 2640 l • Úzká myčka nádobí 45 cm
• Odložený start 1 - 24 h. • Digitální displej • Zobrazení zbývajícího času do konce cyklu • 8 programů a 7 teplot: Intenzivní (70 °C), Normal (55
°C), OptiA60 minut (60 °C), Auto (55-65 °C), Eco
(55 °C), Rychlý program (40 °C), Křehké (40 °C) a
předmytí • Výškově nastavitelný horní koš • Kontrolka soli a leštidla • Nerezový filtr • AquaSafe - zabezpečení proti úniku vody • Rozměry (výška/šířka/
hloubka): 82-85/45/60 cm

Běžná cena:

|

18.990,- CZK

Recyklační poplatek: 66,- CZK

Běžná cena:

|

18.990,- CZK

Recyklační poplatek: 66,- CZK

Běžná cena:

|

15.990,- CZK

Recyklační poplatek: 66,- CZK

Běžná cena:

|

12.990,- CZK

Recyklační poplatek: 66,- CZK

Běžná cena:

|

12.990,- CZK

Recyklační poplatek: 66,- CZK
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Mikrovlnné trouby SPOUTNIK

Mikrovlnné trouby SPOUTNIK
Velký vnitřní prostor a snadný přístup k pokrmům

Velký vnitřní prostor
a snadný přístup
k pokrmům
Ve Spoutniku bez problému připravíte pokrmy na velkých talířích a
v objemných nádobách. Spoutnik
je kompaktní zařízení s revolučním
vzhledem, přesto nabízí velkou kapacitu díky svému 28 cm velkému otočnému talíři. Systém
otevírání zvednutím celého víka zajišťuje snadný přístup k pokrmu z obou
stran. Už žádná omezení!

Snadná obsluha
Velmi jednoduché a intuitivní pomocí
ovládacího panelu s LCD displejem a
pouze 4 tlačítky.

Legenda
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Speed
Defrost

Parní vaření

Revoluční vzhled
Díky 360° průhledné kopuli Spoutnika, získáte maximální přehled o procesu přípravy vašich pokrmů.
Snadné čištění – kopulovitý tvar
víka umožňuje snadné čištění celé
vnitřní plochy víka. Čištění je díky
absenci vnitřních hran jednoduché a
zabírá mnohem méně času než u klasické mikrovlnné trouby.

4 plus 1 funkce
Všechny modely Spoutnik jsou vybaveny funkcemi:
REHEAT – ohřev, přednastavený čas
/ možnost změny času
HOT COOKING – účinný ohřev při
maximálním výkonu
SLOW COOKING – střední výkon,
vhodný pro křehká jídla
DEFROST – rychlé a přesné rozmrazování dle váhy
RYCHLÝ START – stisknutím tlačítka START / STOP v pohotovostním
stavu se spustí 30 sekundový program na plný výkon.

Atraktivní osvětlení
Spoutnik je vybaven několika druhy
osvětlení:
• Po otevření víka se Spoutnik rozsvítí
• Během provozu je celý vnitřní prostor osvětlený, díky čemu můžete
kontrolovat průběh programu bez
nutnosti otevírání
• V případě poruchy nebo nutnosti
přerušení programu začne uvnitř
trouby blikat červené světlo, které upozorňuje, že je třeba přerušit
program a zkontrolovat stav trouby

Zdravé vaření v páře
Model SPOUTSML je navíc vybaven
funkcí vaření v páře
Se Spoutnikem si připravíte svá oblíbená zdravá jídla doma.
Nerezové nádobí umožňuje přípravu
dvou pokrmů najednou ve dvou patrech bez smíchání vůní.

SPOUTSML

SPOUTOF

SPOUTGF

• Příkon: 700 W • Elektronické programování • Velký přehledný LCD displej • Atraktivní osvětlení během ohřevu/pečení
• Funkce vaření v páře • Otočný talíř s průměrem 28
cm • Příslušenství pro vaření v páře • Snadné čištění
• 3 úrovně mikrovlnného ohřevu • Hodiny a časovač 60 min
• Barevné provedení: modrá • Rozměry (V/Š/H) 323/429/368
mm

• Příkon: 700 W • Elektronické programování • Velký přehledný LCD displej • Atraktivní osvětlení během ohřevu/pečení
• Otočný talíř s průměrem 28 cm • 3 úrovně mikrovlnného ohřevu • Snadné čištění • Hodiny a časovač 60 min
• Barevné provedení: oranžová / bílá • Rozměry (V/Š/H)
323/429/368 mm

• Příkon: 700 W • Elektronické programování • Velký přehledný LCD displej • Atraktivní osvětlení během ohřevu/pečení
• Otočný talíř s průměrem 28 cm • 3 úrovně mikrovlnného ohřevu • Snadné čištění • Hodiny a časovač
60 min • Barevné provedení: zelená / bílá • Rozměry (V/Š/H)
323/429/368 mm

Běžná cena:

|

6.990,- CZK

Recyklační poplatek: 12,- CZK

Běžná cena:

|

5.990,- CZK

Recyklační poplatek: 12,- CZK

Běžná cena:

|

5.990,- CZK

Recyklační poplatek: 12,- CZK
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Mikrovlnné trouby

Proč zvolit mikrovlnnou troubu Brandt?
1 / Pro vytříbený design:
Rovné křivky, plochá skleněná dvířka trouby s elegantním kovovým madlem, dotekové SOFT TOUCH ovládání (kromě modelu SM2602W), modře
podsvícený kovový volič TURN&PRESS, velký a přehledný displej, zkrátka
každý detail mikrovlnných trub Brandt byl navržen tak, aby dokonale ladil s
čistým designem moderních kuchyní.

2 / Pro ergonomické a přehledné ovládání:
S velkým přehledným digitálním displejem a intuitivními elektronickými ovladači máte vždy dokonalý přehled o zvolených parametrech a nastavování
lze vždy provést rychle a přesně.

Mikrovlnná trouba s horkým vzduchem a pekárnou chleba
- převratný výrobek, který šetří místo a čas!
• Tři výrobky v jednom pro maximální efektivitu a využití místa v kuchyni
• Díky funkci pekárny můžete v této mikrovlnné troubě připravit různé druhy chleba. Postačí jen vybrat z:
• 6 programů pro snadnou přípravu různých druhů pečiva
• Váhy: 800, 1000 a 1200 g
• Propečení kůrky: slabě, středně a silně propečená
• Odložený start: pro vaše voňavé probuzení
• Pomocí funkce odložený start můžete nastavit spuštění pečicího programu o 1-12 hodin, tak aby vás ráno probudila vůně čerstvého chleba. Po ukončení pečicího programu udržuje pekárna teplotu v nádobě do vypnutí
(maximálně však do 60 minut).
• Funkce příprava těsta - zkrátí čas přípravy kynutého těsta na domácí pizzu nebo bagety.
• Díky horkovzdušnému pečení můžete dosáhnout stejných výsledků jako u tradiční trouby a upéct tak chléb
jako opravdový pekař

Mikrovlnná trouba s funkcí
parního vaření
- pro zdravou a dietní stravu

3 / Pro snadnou obsluhu a údržbu:
Funkce Autoprogram byla navržena pro snadné vaření a ohřev, které zvládne opravdu každý. Stačí zvolit jeden z 8 nebo 9 druhů připravovaného pokrmu (podle modelu) a nastavit váhu, mikrovlnná trouba Brandt pak nastaví
druh ohřevu, příkon a čas automaticky. Můžete také své často používané
volby nastavení (např. pro ohřev kojenecké stravy) uložit do jedné ze tří pozic paměti a kdykoliv je jednoduše vyvolat stisknutím jediného tlačítka. Díky
vnitřnímu nerezovému povrchu lze mikrovlnné trouby Brandt velmi snadno
udržovat čisté.

Parní vaření zachovává přirozenou barvu a chuť připravovaných potravin bez ztráty potřebných vitamínů
a minerálů. Tato mikrovlnná trouba s parním vařením
umožňuje dosáhnout stejných výsledků jako v klasické parní troubě. Stisknutím tlačítka funkce parní vaření dojde ke spuštění ohřevu vody uvnitř napařovací mísy a vytvořená pára pak rovnoměrně prostupuje
potravinami.
Nerezová napařovací mísa: skutečné vaření
v páře! Díky kovové napařovací míse, ze které neuniká vytvořená pára a teplo, dosáhnete vynikajících
výsledků vaření na rozdíl od plastových mís, kde dochází k úniku páry.

4 / Pro efektivitu a rychlost:
Jedinečná funkce Speed Defrost vám umožňuje rozmrazit jakýkoliv pokrm
velice rychle a bez nutnosti opakovaného spouštění. Navíc rozmrazovaný
pokrm nebude přehřátý. To vše díky přesnému nastavení podle typu a váhy
rozmrazovaného jídla.

Legenda

Horkovzduch

Pekárna
chleba

Gril

Parní vaření

8

SE2617S

stříbrné provedení

• Objem 26 litrů
• Vnitřní nerezové tělo • Autoprogram s 8 funkcemi • Funkce vaření v páře • Speed defrost - rychlé rozmrazování
• Velký a přehledný digitální displej • Elektronické ovládání
• Nerezové příslušenství pro vaření v páře • 3 pozice pro
uložení vašeho nastavení do paměti • Udržování v teple
• Rychlý start • Časovač na 95 minut • Průměr otočného talíře 32 cm • Příkon mikrovln 900 W • Rozměry vnitřního prostoru trouby: 22,6/32,8/34,4 cm (v/š/h) • Vnější rozměry trouby:
30,5/51,3/42,5 cm (v/š/h) • váha: 14 kg

Zapékání
Běžná cena:

8

16

Autoprogram

|
Odložený
start

Speed
Defrost

4.990,- CZK

Recyklační poplatek: 12,- CZK

Další barevná
provedení:
SE2612S - stříbrné
SE2612B - černé
SE2612W - bílé

8

8

9
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CE3282SP

stříbrné provedení

• Objem 32 litrů • Kombinovaná s horkovzdušným
pečením
• Příkon při horkovzdušném pečení 2500 W • Skryté grilovací těleso 1100 W • Vnitřní nerezové tělo • Autoprogram
s 9 funkcemi • Funkce pekárny chleba: 6 druhů chleba,
3 teploty a 3 stupně propečení • Odložený start až o 12 hodin
• Speed defrost - rychlé rozmrazování • Velký a přehledný digitální displej • Elektronické ovládání • Teflonová pečicí mísa,
příslušenství k pekárně chleba • 3 pozice pro uložení vašeho
nastavení do paměti • Funkce udržení teploty chleba • Rychlý
start • Časovač na 95 minut • Grilovací rošt • Průměr otočného talíře 32 cm • Příkon mikrovln 900 W • Rozměry vnitřního
prostoru trouby: 24,2/33,2/36,8 cm (v/š/h) • Vnější rozměry
trouby: 33,5/52/51 cm (v/š/h) • Váha: 23 kg

GEC2632S

stříbrné provedení

• Objem 26 litrů
• Křemíkový gril 1000 W • Vnitřní nerezové tělo • Autoprogram s 8 funkcemi • Funkce Pizza / zapékání • Velký a přehledný digitální displej • Speed defrost - rychlé rozmrazování
• Elektronické ovládání • Zapékací teflonová mísa • 3 pozice
pro uložení vašeho nastavení do paměti • Udržování v teple
• Rychlý start • Časovač na 95 minut • Grilovací rošt • Průměr
otočného talíře 32 cm • Příkon mikrovln 900 W • Rozměry
vnitřního prostoru trouby: 22,6/32,8/34,4 cm (v/š/h) • Vnější
rozměry trouby: 30,5/51,3/42,5 cm (v/š/h) • Váha: 14 kg

SE2612R

červená rubínová metalíza

• Objem 26 litrů
• Vnitřní nerezové tělo • Autoprogram s 8 funkcemi • Speed
defrost - rychlé rozmrazování • Velký a přehledný digitální displej • Elektronické ovládání • 3 pozice pro uložení
vašeho nastavení do paměti • Udržování v teple • Rychlý start • Časovač na 95 minut • Průměr otočného talíře
32 cm • Příkon mikrovln 900 W • Rozměry vnitřního prostoru
trouby: 22,6/32,8/34,4 cm (v/š/h) • Vnější rozměry trouby:
30,5/51,3/42,5 cm (v/š/h) • Váha: 14 kg

Běžná cena:

|

SM2602W

bílé provedení

• Objem 26 litrů
• Vnitřní nerezové tělo • 2 ovládací knoflíky Soft Touch • Jednoduché mechanické ovládání • Časovač na 95 minut • Průměr otočného talíře 32 cm • Příkon mikrovln 900 W • Rozměry vnitřního prostoru trouby: 22,6/32,8/34,4 cm (v/š/h) • Vnější
rozměry trouby: 30,5/51,3/42,5 cm (v/š/h) • Váha: 14 kg

3.590,- CZK

Recyklační poplatek: 12,- CZK

Běžná cena

Běžná cena:

|

7.990,- CZK

Recyklační poplatek: 12,- CZK

Běžná cena:

|

4.490,- CZK

Recyklační poplatek: 12,- CZK

SE2612S: 3.590,- CZK
SE2612B: 3.390,- CZK
SE2612W: 3.390,- CZK
| Recyklační poplatek: 12,- CZK

Běžná cena: 2.990,- CZK

|

Recyklační poplatek: 12,- CZK
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Sporáky

Proč zvolit volně stojící sporáky Brandt?
1 / Pro perfektní výsledky pečení a vaření:
Sporáky Brandt poskytují širokou paletu možností, které vyzdvihnou vaše kulinářské schopnosti. Multifunkce vám umožní péct ve 2 patrech současně bez smíchání
vůně jednotlivých potravin. Na otočném rožni připravíte šťavnatou pečeni rovnoměrně propečenou ze všech stran. Indukční varná deska vám zajistí vždy perfektní
výsledky vaření, kde jakákoli změna výkonu je realizována okamžitě a kde bezpečí
je na prvním místě.

2 / Pro usnadnění čištění:
Pyrolytické samočištění trouby představuje nejúčinnější čištění vašeho spotřebiče
bez námahy. Veškeré nečistoty se spálí při vysoké teplotě až 500 °C na jemný prášek. Pyrolýza tak udržuje vaši troubu v perfektní čistotě, ale zároveň v energetické
třídě A.

3 / Pro bezpečnost:
Dvířka Cold Door zajišťují teplotu na povrchu skla dvířek max. 65 °C i během
pyrolýzy. Balíček 10 bezpečnostních prvků zajistí, že vaše indukční deska bude
pracovat vždy bezpečně a spolehlivě.

+ dárek
teleskopický
výsuvný systém
s hlubokým plechem v hodnotě
1.490,- CZK

Legenda

KIP710W
Multifunkce

Pyrolýza

Cold Door

Dotyk.
ovládání

Otočný
rožeň

• Sporák 60 cm • A třída • Multifunkční trouba + indukční varná deska
• Dotykové ovládání • Elektronické programování • Indukční
varná deska • 4 varné zóny: 180 cm / 2800 W • 9 stupňů
nastavení výkonu • Balíček 10 bezpečnostních prvků, dětská
pojistka a zabezpečení při přetečení • Multifunkční trouba
• Objem 50,4 l • 6 programů pečení • Pyrolytické samočištění
• Nastavení času pečení a konce pečení • Doporučení teploty
pečení • Otočný rožeň a plech na pečení • 2 bezpečnostní
rošty • Celková spotřeba 0,94 kW/h • Připojení 380-420 V
• Rozměry (výška/šířka/hloubka): 85 / 60 / 61,9 • Dostupná v
nerezovém provedení KIP710X

Běžná cena:
KIP710W: 22.990,- CZK
KIP710X: 25.990,- CZK

|
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Recyklační poplatek: 66,- CZK

Proč zvolit mrazničky Brandt?

1 / Pro účinnost chlazení:

1 / Pro zajištění kvality mrazení:

Celá řada chlazení adaptovala technologie, které zajišťují optimální řízení chladu pro zajištění
ideálních podmínek pro uchování potravin. Systém Total NO FROST zamezuje tvorbě námrazy
a distribuuje homogenní chlad. AMS Advance prostřednictvím distribučního panelu cirkuluje
a distribuuje chladný vzduch do všech přihrádek rovnoměrně. AMS zajišťuje účinnou ventilaci
vzduchu pro delší uchování čerstvých potravin.

Celá řada byla navržená s cílem poskytnout vám široký výběr spotřebičů odpovídajících vámi požadované výšce. Modely NO FROST zamezují tvoření námrazy a distribuují homogenní chlad. Vybrané
modely jsou vybaveny exkluzivními a patentovanými funkcemi Express Defrost - rychlé rozmrazování, Defrost Control – kontrola rozmrazování, které usnadňují odmrazení a optimalizují výkonnost.

2 / Pro úsporu energie:

2 / Pro účinnost mrazení:

Kompletní řada chlazení se vyznačuje nejnižší energetickou náročností v A+ třídě, což znamená až
25% úsporu energie v porovnání s A třídou.

Mrazničky Brandt patří mezi nejúčinnější na trhu s vynikajícími parametry. Vybrané modely např. vydrží až 50 h bez proudu nebo se vyznačují mrazicím výkonem až 26 kg / 24 h! Zvukový alarm
oznamuje problémy s udržením správné teploty způsobené například otevřenými dveřni nebo výpadkem proudu.

3 / Pro kvalitu uchování potravin:
Přehledný LCD nebo digitální displej umožňuje regulaci teploty a informuje o veškerých nastaveních. Některé speciální funkce vám umožňují lépe kontrolovat konzervaci potravin, které vyžadují
rychlé zmrazení. Funkce Prázdniny zajišťuje uchování potravin a maximální úsporu energie během
vaší nepřítomnosti.

3 / Pro úsporu energie:

Chladničky a mrazničky

Proč zvolit chladničky Brandt?

Průměrná spotřeba konkurenčních výrobků dosahuje 400 kWh / ročně, zatímco spotřeba mrazniček
Brandt nepřesahuje 300 kWh / ročně. Navíc 100 % řady je zařazeno do energetické třídy A+, což
představuje 25% úsporu energie oproti energetické třídě A. S funkcí Eco můžete ušetřit ještě dalších
15% el. energie, pokud je vaše mraznička zaplněna pouze z poloviny.

4 / Pro vnitřní vybavení:
Automatický zásobník čerstvé chlazené vody Barao, přihrádka na zeleninu s regulátorem vlhkosti
Humidity Dispenser pro 10 krát delší uchování ovoce a zeleniny nebo výrobník ledu Ice Cubes
u monoklimatických chladniček … tyto speciality chladniček Brandt vám usnadní každodenní život.

4 / Pro vnitřní uspořádání:
Výrobník ledu Twist Ice, Maxibox nebo přihrádka na Pizzu … vnitřní uspořádání mrazničky je
navrženo tak, aby uspokojilo vaše požadavky.

5 / Pro ergonomický design:

5 / Pro ergonomický design:

Kovové nebo asistované madlo, vnitřní funkční a raﬁnované uspořádání, vše bylo navrženo tak,
aby splňovalo vaše očekávání po stránce funkčnosti i designu.

Estetika mrazniček má funkční využití, průhledné přihrádky optimalizují viditelnost potravin, závěsy
dveří chladničky lze prohodit pro zajištění otevírání podle vašich potřeb, asistovaná madla usnadňují
otevírání.

Legenda

Legenda

En.třída

NO FROST

AMS
Advance

AMS

LCD

Elektr. programování

Barao

Humidity
Dispenser

Biocare

En.třída

NO FROST

Elektr.
programování

Express
Defrost

Defrost
Control
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Kombinované chladničky

Regulátor vlhkosti
pro uchování dlouhodobé čerstvosti
a nutriční hodnoty ovoce a zeleniny.

s

Elegantní LCD displej:
usnadňuje regulaci a přehledně
zobrazuje veškeré parametry.

cirkulace vzduchu s distribučním panelem. Perfektní distribuce chladu
pro 3krát delší uchování čerstvosti
potravin a maximální úsporu energie.

CEN31700X

CEN28701X

• 322 l čistý objem • A+ třída • NO FROST chladnička i mraznička
• Nerezové provedení s úpravou proti otiskům prstů • Masivní kovová
madla • Hlučnost 42 dB(A)
Chladnička:
• Čistý objem 254 l • Elektronický termostat • Zobrazení teploty a funkcí na LCD
displeji • AMS Advance: cirkulace chladného vzduchu • NO FROST systém
• BIOCARE antibakteriální úprava • Funkce Prázdniny a Super chlazení • 5 polic z bezpečnostního skla • 1 držák na láhve • 1 přihrádka na láhve • 1 přihrádka
s víkem • 1 přihrádka na zeleninu s Humidity filtrem vlhkosti
Mraznička 4*:
• Čistý objem 68 l • Funkce Rychlé mrazení • 3 přihrádky • 2 zásobníky na led
• Mrazicí výkon: 12 kg/24 h • Výdrž bez proudu: 13 h
Technické parametry:
• Spotřeba energie 288 kWh / rok • Rozměry (výška/šířka/hloubka):
2000/598/610 mm

• 287 l čistý objem • A+ třída • NO FROST chladnička i mraznička
• Nerezové provedení s úpravou proti otiskům prstů • Masivní kovová
madla• Hlučnost 42 dB(A)
Chladnička:
• Čistý objem 219 l • Elektronický termostat • Zobrazení teploty na displeji • AMS Advance: cirkulace chladného vzduchu • NO FROST systém
• BIOCARE antibakteriální úprava • Funkce Prázdniny a Super chlazení
• 4 police z bezpečnostního skla • 1 držák na láhve • 1 přihrádka na láhve
• 1 přihrádka s víkem • 1 přihrádka na zeleninu s Humidity filtrem vlhkosti
Mraznička 4*:
• Čistý objem 68 l • Funkce Rychlé mrazení • 3 přihrádky • 2 zásobníky na led
• Mrazicí výkon: 12 kg/24 h • Výdrž bez proudu: 13 h
Technické parametry:
• Spotřeba energie 275 kWh / rok • Rozměry (výška/šířka/hloubka):
1850/598/610 mm

Běžná cena: 24.990,- CZK

Běžná cena: 19.990,- CZK

|
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bez

Recyklační poplatek: 217,- CZK

|

Recyklační poplatek: 217,- CZK

Vnitřní příslušenství
Ve vytříbeném designu s ušlechtilým provedením v modré, ojediněle zdůrazňuje
elegantní květinové vzory.

Praktický design
Držák na láhve umístěný pod policí je
elegantní a zároveň praktický. Pojme 2
láhve nebo 8 plechovek navršených na
sobě, aniž by zaplňovaly přihrádky ve
dveřích nebo police.

Automat na vodu,
který zajistí v horkých letních dnech
přísun vždy perfektně vychlazené vody.

FILTR 46X0823
ﬁltrovaná voda na 2
měsíce = 240 l vody (27
láhví vody) 699,- CZK

SL37752

SL33752

SL28712

SF26812

• 374 l čistý objem • A+ třída • Monoklimatická chladnička • Klimatická třída
SN-T • Hlučnost 37 dB(A)
• Elektronický displej • Zobrazení teploty a
funkcí na displeji • AMS Advance: cirkulace chladného vzduchu • 1 maxi přihrádka
na zeleninu se snadným výsuvem • Funkce
prázdniny - udržuje teplotu 14 °C • BARAO
automat na vodu • Funkce rychlého chlazení
• 7 polic z bezpečnostního skla • 4 přihrádky
ve dvířkách • 1 přihrádka s víkem • 1 přihrádka na uzeniny a sýry • Ice Cube Box pro
přípravu ledových kostek
Technické parametry:
• Spotřeba 146 kWh / rok • Rozměry (výška/
šířka/hloubka):1852/595/615 mm • Možnost
vytvoření sady Side by Side s UD2722

• 329 l čistý objem • A+ třída • Monoklimatická chladnička • Klimatická třída
SN-T • Hlučnost 36 dB(A)
• Elektronický displej • Zobrazení teploty a
funkcí na displeji • AMS Advance: cirkulace chladného vzduchu • Funkce prázdniny
- udržuje teplotu 14 °C • BARAO automat
na vodu • Funkce rychlého chlazení • 6 polic
z bezpečnostního skla • 3 přihrádky ve dvířkách • 1 přihrádka s víkem • 1 přihrádka na
uzeniny a sýry • 1 přihrádka na zeleninu
Technické parametry:
• Spotřeba energie 141 kWh / rok • Rozměry (výška/šířka/hloubka): 1630/595/615 mm
• Možnost vytvoření sady Side By Side s
UD2322

• 284 l čistý objem • A+ třída • Monoklimatická chladnička • Klimatická třída
SN-T • Hlučnost 36 dB(A)
Chladnička:
• AMS: ventilace chladného vzduchu • 5
polic z bezpečnostního skla • 3 přihrádky ve
dvířkách • 1 přihrádka s víkem • 1 přihrádka
na zeleninu
Technické parametry:
• Spotřeba 136 kWh / rok • Rozměry (výška/
šířka/hloubka): 1440/595/615 mm • Možnost
vytvoření sady Side By Side s UD2022

• 263 l čistý objem • A++ třída • Hlučnost 36 dB(A)
• Chladnička s mrazákem 263 l (237+26l)
• AMS: ventilace chladného vzduchu
• BIOCARE antibakteriální úprava • 4 police
z bezpečnostního skla • 1 přihrádka na zeleninu • 4 přihrádky ve dvířkách • Mrazicí výkon:
2 kg/24h • Výdrž bez proudu: 19 h • Signál při
otevřených dveřích
Technické parametry:
• Spotřeba energie 166 kWh / rok • Rozměry
(výška/šířka/hloubka): 1440/595/615 mm

Běžná cena:

|

Běžná cena:

|

17.990,- CZK

Recyklační poplatek: 217,- CZK

Běžná cena: 14.990,- CZK

|

Recyklační poplatek: 217,- CZK

Chladničky

BARAO

FILTR 46X0824
ﬁltrovaná voda na 3
měsíce = 360 l vody (40
láhví vody) 899,- CZK

11.990,- CZK

Recyklační poplatek: 217,- CZK

Běžná cena: 11.990,- CZK

|

Recyklační poplatek: 217,- CZK
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Mrazničky

Ergonomie / Přizpůsobivost s pohodlím
Chladničky Brandt jsou vyvinuté pro
snadné a jednoduché použití. S asistovaným otevíráním jednoduše otevřete dveře
bez námahy. Jednodvéřové chladničky
Brandt jsou vybaveny zcela novým systémem otevírání dveří. Dveře otevřete stiskem dolů i tahem nahoru, a snadno tak
překonáte podtlak.

SF21700

TF11700

UD2722

• 210 l čistý objem • A+ třída • Hlučnost 40 dB(A)
• Chladnička s mrazákem 210 l (188+22l)
• 4 police z bezpečnostního skla • 1 přihrádka na zeleninu • 5 přihrádek ve dvířkách
• Mrazicí výkon: 2 kg/24h • Výdrž bez proudu: 15 h • Signál při otevřených dveřích
Technické parametry:
• Spotřeba energie 197 kWh / rok • Rozměry
(výška/šířka/hloubka): 1252/545/595 mm

• 98 l čistý objem • A+ třída • Klimatická třída N • Hlučnost 39 dB(A)
Chladnička:
• 84 l čistý objem • Mechanický termostat
• 2 police z bezpečnostního skla • 1 průhledná přihrádka na zeleninu • 1 přihrádka
na láhve
Mraznička 4*:
• 14 l čistý objem • 1 zásuvka na led • Mrazicí
výkon: 2 kg/24 h • Výdrž bez proudu: 13 h
Technické parametry:
• Spotřeba energie 153 kWh / rok • Rozměry
(výška/šířka/hloubka): 845/501/540 mm

• Čistý objem 260 l • A+ třída • Klimatická třída SN-T • Hlučnost 40 dB(A)
• Tlačítko a kontrolka Super mrazení • Funkce Express Defrost a Defrost Control • Funkce Eco – nízká spotřeba při poloviční náplni
mrazničky • Zvukový alarm a kontrolka otevřených dvířek • Výrobník ledu Ice Twister
• Zásobník na ledové kostky • 6 průhledných
přihrádek • 1 Maxi Box • 1 výklopná police
• 1 přihrádka ve dvířkách • Snadné otevírání
dveří • Mrazicí výkon: 26 kg / 24 h • Výdrž
bez proudu: 50 h
Technické parametry:
• Spotřeba: 284 kWh / rok • Rozměry (výška/
šířka/hloubka): 1850/595/615 mm • Možnost
vytvoření sady Side by Side s SL37752

Běžná cena:

|
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8.990,- CZK

Recyklační poplatek: 217,- CZK

Běžná cena:

|

5.990,- CZK

Recyklační poplatek: 217,- CZK

Možnost otočení dveří

Běžná cena:

|

19.990,- CZK

Recyklační poplatek: 217,- CZK

Chladničky Brandt se přizpůsobí Vašim
požadavkům. Jste levák nebo pravák?
Pro Brandt to není žádný problém. Díky
snadné obsluze lze otočit dveře chladničky podle vlastních potřeb.

Zpevněné závěsy
dveří
Závěsy dveří jsou vystavené velkému
opotřebení, proto značka Brandt vybavila
své chladničky zpevněnými závěsy s delší životnosti. Výztuhy závěsů jsou skryty v
těle spotřebiče, proto design chladničky
není narušen.

UD2322

UD2022

ULN2022

BFU112SW

• Čistý objem 227 l • A+ třída • Klimatická třída SN-T
• Hlučnost 40 dB(A)
• Tlačítko a kontrolka Super mrazení • Funkce Express Defrost a Defrost Control • Funkce Eco – nízká spotřeba při poloviční náplni mrazničky • Zvukový alarm a kontrolka otevřených dvířek • Výrobník ledu Ice Twister • Zásobník na ledové
kostky • 5 průhledných přihrádek • 1 Maxi Box • 1 výklopná
police • 1 přihrádka ve dvířkách • Snadné otevírání dveří
• Mrazicí výkon: 26 kg / 24 h • Výdrž bez proudu: 50 h
Technické parametry:
• Spotřeba: 264 kWh / rok • Rozměry (výška/šířka/hloubka):
1630/595/615 mm • Možnost vytvoření sady Side By Side
s SL33752

• Čistý objem 201 l • A+ třída • Klimatická třída SN-T
• Hlučnost 38 dB(A)
• Tlačítko a kontrolka Super mrazení • Funkce Express
Defrost a Defrost Control • Funkce Eco – nízká spotřeba
při poloviční náplni mrazničky • Zvukový alarm a kontrolka
otevřených dvířek • Výrobník ledu Ice Twister • Zásobník na
ledové kostky • 4 průhledné přihrádky • 1 Maxi Box • 1 výklopná police • 1 přihrádka ve dvířkách • Snadné otevírání dveří
• Mrazicí výkon: 21 kg/24h • Výdrž bez proudu: 50 h
Technické parametry:
• Spotřeba: 249 kWh / rok • Rozměry (výška/šířka/hloubka):
1440/595/615 mm • Možnost vytvoření sady Side By Side
s SL28712

• Čistý objem 184 l • A+ třída • Klimatická třída SN-T
• Hlučnost 40 dB(A) • NO FROST
• Tlačítko a kontrolka Super mrazení • Zvukový alarm a kontrolka otevřených dvířek • Výrobník ledu Ice Twister • Zásobník na ledové kostky • 4 průhledné přihrádky • 1 Maxi Box • 1
výklopná police • 1 přihrádka ve dvířkách • Snadné otevírání
dveří • Mrazicí výkon: 21 kg/24h • Výdrž bez proudu: 23 h
Technické parametry:
• Spotřeba: 261 kWh / rok • Rozměry (výška/šířka/hloubka):
1440/595/615 mm • Možnost vytvoření sady Side By Side
s SL28712

• Čistý objem 80 l • A + třída • Klimatická třída ST
• Hlučnost 40 dB(A)
• 4 průhledné přihrádky • Zásobník na ledové kostky • Mrazící výkon: 4 kg/24h • Výdrž bez proudu: 10 h
Technické parametry:
• Spotřeba: 175 kWh / rok • Rozměry (výška/šířka/hloubka):
845/545/570 mm

Běžná cena:

|

16.990,- CZK

Recyklační poplatek: 217,- CZK

Běžná cena:

|

14.990,- CZK

Recyklační poplatek: 217,- CZK

Běžná cena:

|

14.990,- CZK

Recyklační poplatek: 217,- CZK

Běžná cena:

|

6.990,- CZK

Recyklační poplatek: 217,- CZK

Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH. K cenám je nutno připočítat příspěvek na recyklaci historického elektrozařízení, tj.
66,- CZK za pračky, myčky a sušičky, 217,- CZK za chladničky a mrazničky a 12,- CZK za mikrovlnné trouby.
Vyhrazujeme si právo na změny technických parametrů a tiskové chyby.
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již od roku 1950

Brandt
Výhradní distributor:
ELMAX STORE a.s.
735 42 Horní Těrlicko 777
tel: +420 599 529 220
fax: +420 599 529 266
elmax@elmax.cz

Váš prodejce:

Více informací a tabulky
s technickými parametry
naleznete na www.brandt.cz

Vydání: březen 2012

www.brandt.cz

Právo na změny cen a technických parametrů vyhrazeno. Tiskové chyby vyhrazeny.

Francouzská elegance

