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Predstavujeme
prvý ComfortLift®
na svete
Jednoduché vkladanie riadu s ComfortLift®
Hostia sú už preč. Oslava sa skončila.
Bol to nádherný večer. Teraz je však na
programe spratávanie riadu. V kuchyni
Electrolux vám inteligentné riešenia pomôžu
pri každom kroku v procese varenia – a to
sa týka aj spratávania po oslave.
Umývačka ComfortLift® výrazne spríjemní
každodenné vkladanie a vykladanie riadu.
Ide o prvú umývačku, ktorá vám poskytne
jednoduchší prístup k riadu, s jedinečným
mechanizmom, ktorý umožňuje jemne
nadvihnúť dolný kôš na riad smerom k vám.
Či už spratávate riad po oslave alebo len
rutinne nakladáte misky po raňajkových
cereáliách, naša najnovšia inovácia
v oblasti umývania riadu je taká jednoduchá
a komfortná, že sa po chvíli budete sami
čudovať, ako ste sa bez nej zaobišli.

Ohľaduplná k vám,
aj k vášmu riadu
Nezáleží na tom, čo vložíte
do umývačky. Či už sú to
obrovské špinavé panvice,
alebo mimoriadne chúlostivé
poháre. Umývačky
ComfortLift® vám umožnia
oveľa pohodlnejšie
vkladanie riadu, postarajú
sa o vynikajúcu účinnosť
a zaručujú vždy žiarivo
čisté výsledky.

Hladký stabilný
pohyb
Už si nemusíte robiť starosti, že sa riad obije a popraská pri prudkom vysunutí koša
do koncovej polohy. Naše výsuvy ComfortRails sú vybavené špeciálnymi tlmičmi,
ktoré zabraňujú prudkému nárazu koša
s hlasným rinčaním tanierov. Sú preto jemné
k vášmu riadu a navyše tiché.

Príchytky SoftGrip
spoľahlivo pridržiavajú poháre
Dajte zbohom ručnému umývaniu citlivých
pohárov. Naše šikovné mäkké príchytky
SoftGrip na vínové poháre pridržiavajú
chúlostivé poháre jemne, ale pevne na
svojom mieste počas celého cyklu.

Sušenie inšpirované
prirodzeným
procesom
Technológia Airdry využíva na dokončenie
sušenia prirodzený tok vzduchu. V poslednej fáze programu otvorí dvierka o 10 cm
ešte predtým, než riady z umývačky vyberiete. Je to prirodzený spôsob, ako zaistiť
maximálne usušenie a zároveň účinne
znížiť výdavky za energiu.

Vynímateľná
zásuvka
Priestor na neforemné kuchynské náradie
s jednoduchým vkladaním a vyberaním.
Umývačka ComfortLift® je vybavená
vynímateľnou zásuvkou na príbor v hornej
časti nádrže namiesto príborového
košíka umiestneného v dolnom koši na
riad. Dolná časť sa tak uvoľnila a vy do
nej môžete naukladať ešte viac riadu.

Satelitné
sprchovacie rameno
Naše inteligentné satelitné sprchovacie
rameno a systém piatich sprchovacích
rovín sú zárukou vynikajúcich výsledkov. Na
rozdiel od tradičných sprchovacích ramien sa
naše satelitné rameno pohybuje rozličnými
spôsobmi, aby voda prenikla aj medzi husto
naukladaný riad a dôkladne ho umyla.
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ZDVIHNITE KÔŠ

Pozdvihnite svoje
očakávania

Dolný kôš sa
hladko zdvihne do
komfortnejšej polohy.

ComfortLift® je prvý svojho druhu.
Už 90 rokov dodávame zariadenia do
najprestížnejších reštaurácií na svete. Využili
sme naše bohaté profesionálne skúsenosti
a navrhli sme rad domácich spotrebičov –
rúry, varné panely, chladničky s mrazničkou
a odsávače pár – ktoré ponúkajú excelentný
výkon a výborne ladia s vaším životným štýlom.
ComfortLift® vám prináša ľahší prístup k riadu
a pohodlnejšiu manipuláciu než kedykoľvek
predtým. S našou najnovšou inováciou je
vkladanie a vyberanie riadu z umývačky oveľa
komfortnejšie. Vďaka unikátnemu mechanizmu,
ktorý umožňuje jemne nadvihnúť dolný kôš
na riad smerom k vám a bez námahy ho
premiestniť do komfortnej pracovnej výšky.
O chvíľku budete mať naskladanú celú hromadu
riadu a jednoduchým nenáročným pohybom
môžete kôš jemne spustiť do pôvodnej polohy.

ComfortLift®
Prvá umývačka, ktorá vám
umožní zdvihnúť dolný
kôš na riad do výšky pása.
Vykladanie a vyberanie
riadu je oveľa komfortnejšie
a jednoduchšie. Elegantne
spustí kôš naspäť jemným,
kontrolovaným pohybom
a spoľahlivo a bezpečne
presunie kôš s riadom do
umývacej polohy.
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Pozrite si ComfortLift®
v akcii.

UVOĽNITE KÔŠ

SPUSTITE KÔŠ

Nadvihnite a pridržte páčku,
aby sa kôš jemne uvoľnil.

Kôš stlačte zľahka nadol.

DesignLine,
zapadne do každej kuchyne
Elegantný, štýlový a moderný dizajn umožňuje
dokonalú integráciu vo vašej kuchyni. Len
umývačky RealLife® dizajnovej línie DesignLine
perfektne zapadnú do akejkoľvek kuchyne
a navodia v nej príjemnú harmóniu

Navrhnutá na hladkú
integráciu
Vďaka technológii
Kitchen Fit a unikátnej
funkcii TimeBeam, ktorá
premieta zostávajúci čas
do skončenia programu na
podlahu, je táto umývačka
dokonale integrovaným
dizajnovým výrobkom.

Perfektne zapadne do
modernej kuchyne
Táto umývačka umožňuje
dokonalú integráciu vo
vašej kuchyni. Vďaka
sofistikovanému dizajnu
dvierok s diskrétnymi
ovládacími prvkami
v hornej časti je dokonalým
spotrebičom do
modernej domácnosti.

Vaša nová kuchyňa na
počkanie
S riešením PerfectFit
zvládnete inštaláciu
kuchynských spotrebičov
rýchlejšie, ako si odcvičíte
jogu. Predstavuje
jednoducho tú najrýchlejšiu
inštaláciu na trhu.

Spotrebný tovar
a príslušenstvo
Ak si chcete pozrieť náš kompletný rad doplnkových
výrobkov a kúpiť si spotrebný tovar alebo príslušenstvo
Electrolux, navštívte stránku electrolux.sk

Rozlúčte sa s ručným umývaním pohárov
Nový a inteligentne navrhnutý košík
na poháre od Electrolux vám umožní
vychutnávať si spoločnosť priateľov
a príbuzných, kým sa umývačka
spoľahlivo a dôkladne postará
dokonca aj o vaše najchúlostivejšie
poháre. Pojme až 8 vínových pohárov
a flexibilne sa prispôsobí rôznym
veľkostiam a tvarom pohárov. Ak ho
nepoužívate, môžete ho sklopiť do
plochého tvaru a jednoducho odložiť.
Číslo výrobku 9029795540

Súprava na ošetrovanie umývačky
Súprava vysoko kvalitných výrobkov
na dôkladné čistenie a ošetrovanie
umývačky, aby zostala dlhšie svieža ako
nová. Obsahuje 200 g odvápňovača,
1 kg soli a dve vône do umývačky.
Číslo výrobku 9029792208

Soľ do umývačky
Taniere sa budú lesknúť ako nové. Soľ
do umývačky zabraňuje usádzaniu
vápenatých zlúčenín a vodného
kameňa, pre ktoré riad zvyčajne stráca
svoj lesk. Zabezpečuje optimálnu
účinnosť umývačky a bezchybné
výsledky umývania. 1 kg.
Číslo výrobku 9029792265

Odmasťovač do umývačky
Vysoko kvalitný odmasťovač
odstraňuje nepríjemné pachy a zvyšky
pokrmov, udržiava umývačku bez
tukových nánosov a zabezpečuje
jej vysokú účinnosť. 200 g.
Číslo výrobku 9029792406

Príborový košík
Prispôsobiteľný košík na príbor, ktorý sa
prispôsobí vašim každodenným potrebám.
V prípade potreby si môžete veľký košík
rozdeliť na 2 menšie časti a uvoľniť si
v dolnom koši viac priestoru. Vhodný do
umývačiek so šírkou 45 cm alebo 60 cm.
Číslo výrobku 9029792356

Čistenie a ošetrovanie
Vodný kameň v umývačkách a práčkach
môže zanechať na riade a bielizni
škvrny. Tento odvápňovač efektívne
odstraňuje vodný kameň a nánosy
v spotrebičoch a zabezpečuje
čistý a svieži interiér. 10 x 50 g.
Číslo výrobku 9029792745

Vôňa do umývačky
Osviežujúca vôňa do umývačky účinne
odstraňuje nepríjemné pachy a je
mimoriadne praktická, keď zostane
špinavý riad dlhšie neumytý. Zanecháva
vo vnútri spotrebiča sviežu vôňu
citróna. Obsahuje 2 osviežovače,
každý vydrží 50 umývacích cyklov.
Číslo výrobku 9029792901
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Zmestia sa všetky
Nemáte dosť miesta na
všetky poháre? Do nášho
košíka na sklo s veľkou
kapacitou pohodlne
umiestnite až 8 pohárov na
stopke. Navyše ho môžete
sklopiť na polovičnú
veľkosť, aby ste ušetrili
priestor, a umyť 4 poháre.

Žiarivo čisté.
Spoľahlivo prichytené
Poháre na víno, šampanské
alebo veľké poháre na
vodu ľahko umiestnite do
nášho flexibilného košíka
na sklo. Posuvné mäkké
gumené príchytky môžete
jednoducho premiestniť
a prispôsobiť rozličným
typom pohárov.

Univerzálna veľkosť
Náš univerzálny košík na
sklo je navrhnutý tak, aby
sa zmestil do umývačiek
so šírkou 45 cm aj 60 cm.

