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Platnost nabídky do 31. 1. 2019 nebo do vydání další nabídky

VÝHODY NÁKUPU VESTAVĚNÝCH SPOTŘEBIČŮ OD NÁS
Spotřebiče přivezeme, zabudujeme do kuchyně, zapojíme, obaly odvezeme a ekologicky zlikvidujeme.
Spotřebiče nakupujeme výhradně přes české zastoupení výrobce.
Spotřebiče prodáváme ve snížené sazbě DPH.
Ceny jsou včetně zabudování a odborného zapojení ( vyjma plynových varných desek )

ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA PRO KUCHYŇSKÁ STUDIA A VÝROBCE KUCHYNÍ
Platnost nabídky do 31. 1. 2019 nebo do vydání další nabídky

PYROLYTICKÉ ČIŠTĚNÍ
Pouze v čisté troubě lze rovnoměrně
a dokonale upéct jakýkoliv pokrm. De
Dietrich jako vynálezce pyrolýzy je
schopen nabídnout nejlepší výsledky
čištění trouby bez námahy.
PYRO-TURBO
Během pyrolýzy je vzduch o te
plotě 500 °C rovnoměrně rozháněn
ventilátorem po celém vnitřním
prostoru
trouby,
díky
tomu
lépe čistí hůř dostupná místa.

NOVÁ FUNKCE SUŠENÍ
Sušení bylinek, ovoce a zeleniny
nebo hub nebylo nikdy snadnější.
Stačí vybrat funkci sušení a vaše
trouba všechny potraviny dokonale
a šetrně dehydruje. Vhodná je také
pro přípravu RAW stravy.

OBJEM TROUBY AŽ 73 L
A DOKONALÝ HORKOVZDUCH
Zcela nová vnitřní konstrukce trouby
a distribuce horkého vzduchu ze
4 otvorů v rozích trouby (Multifunkce
Plus) zajišťuje dokonale rovnoměrné
pečení. Lze v ní připravovat pokrmy až
na 6 úrovních najednou.

SYSTÉM PYROCONTROL®:
MAXIMÁLNÍ ÚČINNOST
A ÚSPORNOST
Tento jedinečný systém umožňuje
nastavení přesné délky pyrolytického
čištění podle stupně znečištění trouby. S použitím této funkce bude trouba vždy perfektně čistá, což zlepšuje
její výkon a hospodárnost provozu.
PYROEXPRESS 59 MIN
Trouba využívá pro čištění pyrolýzou
zbytkové teplo po procesu pečení.
Tím dochází k výrazné úspoře energie na čištění.

NOVÉ TELESKOPICKÉ
VÝSUVY A BEZPEČNOSTNÍ
ROŠTY
Zajišťují maximální pohodlí při
manipulaci s plechy a pokrmy. Lze
je na vodících žebřinkách umisťovat
libovolně, případně je možné další sady
dokoupit. Pro snadné polévání pokrmu
a umístění jsou rošty ve vybraných
troubách rozděleny na 2 poloviny.

NÍZKOTEPLOTNÍ PEČENÍ
Umožňuje přípravu pokrmu při
teplotách nižších, než 100 °C.
Vhodné zejména pro přípravu
různých druhů masa, které je
takto upečeno stejnoměrně bez
vysušení a přitom zůstává křehké
a šťavnaté. Je vhodné také pro
výrobu domácího jogurtu.
Úprava se provádí automaticky
ve třech fázích: V první se zapíná
na 20 minut silný gril s ventilací
při nastavené teplotě 270 °C.
Ve druhé fázi se topná tělesa
vypínají a teplota klesá. Ve třetí
fázi se udržuje teplota (s výjimkou
nastavení pro jogurt) v rozmezí
75-100 °C po dobu vhodnou
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pro zvolený recept. Na závěr se
u některých programů zapíná
funkce Udržování v teple po dobu
1 hodiny.
Nízkoteplotní pečení se provádí
v různých fázích, které mohou mít
zcela odlišné parametry (topná
tělesa, teplota určená pro pečení).
Podle zvolené nádoby se teplota
uvnitř trouby v prvních fázích
pečení může zvýšit na 275 °C
(předehřev).
S touto
funkcí
připravíte
opakovaně dokonalé pokrmy,
se kterými ohromíte vaši rodinu
a přátele.

Podmínkou pro získání zvýhodněné ceny
je nákup trouby a varné desky z této nabídky.

TROUBA MULTIFUNKCE PLUS S PYROLÝZOU

DOP7559X

Režim nízkoteplotního pečení lze považovat za
technickou inovaci vhodnou pro dlouhou a šetrnou
přípravu obzvlášť jemného a chutného masa. Postačí
pouze zvolit druh pokrmu a trouba jej vždy připraví
v dokonalé kvalitě bez ztráty chuti a bez vysušení.
Ovládací panel typu Epicurien, barevný TFT displej 5’’
Vnitřní objem trouby 73 l
Energetická třída A+
Jemné dovírání dvířek Soft Close
1 1 funkcí včetně Horkovzdušného pečení, Kombinovaného
ohřevu, Udržování v teple a Pečení chleba
Nízkoteplotní pečení pro 10 druhů pokrmů
Funkce Sušení
Kulinářský průvodce pro 35 druhů pokrmů
Teleskopický výsuv 60 %

DOP7559X | PLATINUM
Původní cena: 33 990 Kč

Zvýhodněná cena: 23 990 Kč

Funkce „Variabilní Gril“ se 4 nastaveními výkonu
Chlazená dvířka Cold Door se 4 skly, tři z nich jsou vyjímatelná
Automatické čištění Pyro-Control
3 režimy pyrolýzy včetně Pyro Express 59 min.
Šestiúrovňové vodící žebřinky
2 bezpečnostní rošty, 1 hluboký plech, 1 mělký plech (dodáván
zvlášť)
Rozměry pro vestavbu (mm): V 585 x Š 560 x H 555

TROUBA MULTIFUNKCE PLUS S PYROLÝZOU

DOP7350A

Díky velkému vnitřnímu prostoru s dokonalou distribucí
horkého vzduchu lze snadno připravovat více pokrmů
současně. Prostřednictvím kulinářského průvodce vám
trouba poskytne nekonečné možnosti chutí a vůní.
Ovládací panel typu Gourmet, displej s bílými LED
Vnitřní objem trouby 73 l
Energetická třída A+
Jemné dovírání dvířek Soft Close
11 funkcí včetně Horkovzdušného pečení, Kombinovaného
ohřevu, Udržování v teple a Pečení chleba
Nízkoteplotní pečení pro 10 druhů pokrmů
Funkce Sušení
Kulinářský průvodce pro 15 druhů pokrmů
Teleskopický výsuv 60 %

DOP7350A | ABSOLUTE BLACK

Funkce „Variabilní Gril“ se 4 nastaveními výkonu
Chlazená dvířka Cold Door se 4 skly, tři z nich jsou vyjímatelná
3 režimy pyrolýzy včetně Pyro Express 59 min.
Šestiúrovňové vodící žebřinky
2 polévací rošty, 2 bezpečnostní rošty, 1 hluboký plech,
1 mělký plech (dodáván zvlášť)
Rozměry pro vestavbu (mm): V 585 x Š 560 x H 555
DOP7350G
IRON GREY

DOP7350W
PURE WHITE

DOP7350X
PLATINUM

Původní cena: 29 990 Kč

Zvýhodněná cena: 21 990 Kč
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TROUBA MULTIFUNKCE PLUS S PYROLÝZOU

DOP7340X

Nyní můžete naprogramovat nastavení pro každý
samostatný režim pečení jako skutečný odborník.
Ovládejte troubu prostřednictvím precizního a krásného
kruhového ovladače a displeje s kontrastními LED
symboly.

DOP7340X | PLATINUM
Původní cena: 25 990 Kč

Zvýhodněná cena: 19 990 Kč

Ovládací panel typu Gourmet, displej s bílými LED symboly
Vnitřní objem trouby 73 l
Energetická třída A+
Jemné dovírání dvířek Soft Close
11 funkcí včetně Horkovzdušného pečení, Kombinovaného
ohřevu, Udržování v teple a Pečení chleba
Funkce Sušení
Kulinářský průvodce pro 15 druhů pokrmů
Teleskopický výsuv 60 %
Funkce „Variabilní Gril“ se 4 nastaveními výkonu
Chlazená dvířka Cold Door se 4 skly, tři z nich jsou vyjímatelná
3 režimy pyrolýzy včetně Pyro Express 59 min.
Šestiúrovňové vodící žebřinky
2 bezpečnostní rošty, 1 hluboký plech, 1 mělký plech (dodáván
zvlášť)
Rozměry pro vestavbu (mm): V 585 x Š 560 x H 555

TROUBA MULTIFUNKCE PLUS

DOE7560X

Barevný grafický ovládací panel Epicurien vám umožňuje
snadnou a přehlednou navigaci v menu a režimech
automatického pečení. Se správným nastavením
pro dokonalou přípravu pokrmů vám vždy pomůže
přehledný kulinářský průvodce s nabídkou až 35 různých
druhů pokrmů.

DOE7560X | PLATINUM
Původní cena: 21 990 Kč

Zvýhodněná cena: 17 990 Kč
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Ovládací panel typu Epicurien, barevný TFT displej 5’’
Vnitřní objem trouby 73 l
Energetická třída A
Jemné dovírání dvířek Soft close
12 funkcí včetně Horkovzdušného pečení, Kombinovaného
ohřevu, Udržování v teple a Pečení chleba
Nízkoteplotní pečení pro 10 druhů pokrmů
Funkce Sušení a Sabat
Kulinářský průvodce pro 35 druhů pokrmů
Teleskopický výsuv 60 %
Funkce „Variabilní Gril“ se 4 nastaveními výkonu
Dvířka se dvěma skly, přičemž jedno z nich je vyjímatelné
Šestiúrovňové vodící žebřinky
2 bezpečnostní rošty, 1 hluboký plech, 1 mělký plech (dodáván
zvlášť)
Rozměry pro vestavbu (mm): V 585 x Š 560 x H 555

WWW.DE-DIETRICH.CZ

Podmínkou pro získání zvýhodněné ceny
je nákup trouby a varné desky z této nabídky.

TROUBA MULTIFUNKCE PLUS

DOE7340X

Trouba s vnitřním prostorem pokrytým hladkým, vysoce
odolným smaltem, který je lesklý, trvanlivý a velmi
snadno čistitelný.

Ovládací
panel typu Gourmet, displej s bílými LED symboly
Vnitřní objem trouby 73 l
Energetická třída A
Jemné dovírání dvířek Soft Close
11 funkcí včetně Horkovzdušného pečení, Udržování v teple
a Pečení chleba
Nízkoteplotní pečení pro 10 druhů pokrmů
Funkce Sušení
Kulinářský průvodce pro 15 druhů pokrmů
Teleskopický výsuv 60 %
Funkce „Variabilní Gril“ se 4 nastaveními výkonu
Dvířka se dvěma skly, přičemž jedno z nich je vyjímatelné
Šestiúrovňové vodící žebřinky
2 bezpečnostní rošty, 1 hluboký plech, 1 mělký plech (dodáván
zvlášť)
Rozměry pro vestavbu (mm): V 585 x Š 560 x H 555

DOE7340X | PLATINUM
Původní cena: 18 990 Kč

Zvýhodněná cena: 15 990 Kč

KOMBINOVANÁ TROUBA S PÁROU

DKS7580X

Kombinovaná trouba včetně pečení s párou, která
nabízí až 68 voleb automatické přípravy, je vhodná pro
přípravu křehkého a nadýchaného pečiva, jemného
masa a vynikající zeleniny.
Ovládací panel typu Epicurien, barevný TFT displej 5’’
Vnitřní objem trouby 40 l
Energetická třída A
1 1 funkcí včetně Horkovzdušného pečení, Kombinovaného
ohřevu, Udržování v teple a Pečení chleba
3 volby kombinované parní přípravy
Pyrolitické čištění
Funkce Sušení
K
 ulinářský průvodce pro 68 druhů pokrmů včetně 38
v kombinaci s párou

DKS7580X | PLATINUM
Původní cena: 39 990 Kč

Zvýhodněná cena: 29 990 Kč

Funkce „Variabilní Gril“ se 4 nastaveními výkonu
Chlazená dvířka Cold Door
2 režimy pyrolýzy
Tříúrovňové vodící žebřinky
1 bezpečnostní rošt, 1 hluboký plech
Rozměry pro vestavbu (mm): V 450 x Š 560 x H 550
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45 CM KOMPAKTNÍ MIKROVLNNÁ TROUBA

DKE7335A

Tato mikrovlnná trouba kombinuje rychlost s kvalitním
způsobem přípravy pokrmů. Je vybavena čtyřmi
automatickými programy, které z vás udělají
absolutního odborníka pro rychlou přípravu jídel!
Ovládací panel typu Gourmet, displej s bílými LED
Vnitřní objem trouby 40 l
Automatická příprava pro 4 druhy pokrmů
Vyjímatelný otočný talíř
DKE7335A | ABSOLUTE BLACK

DKE7335X
PLATINUM

Výkon 1 000 W
Smaltovaný vnitřní prostor
3 paměti
3 programy rychlého rozmrazování
Časovač 60 minut s odloženým startem
1 bezpečnostní rošt
Rozměry pro vestavbu (mm): V 450 x Š 560 x H 550

DKE7335W
PURE WHITE

Původní cena: 24 990 Kč

Zvýhodněná cena: 19 990 Kč

38 CM MIKROVLNNÁ TROUBA S GRILEM

DMG7129X

Tuto mikrovlnku lze používat pro kvalitní a rychlý
ohřev stejně jako pro vaření a zapékání. Ohřejete
v ní polotovar přímo z mrazničky, v rekordním čase
dokonale upečete kuře či pizzu!

DMG7129X | PLATINUM
Původní cena: 17 990 Kč

Zvýhodněná cena: 14 990 Kč

Vestavná mikrovlnná trouba s křemíkovým grilem
o objemu 26 l
Elektronický ovládací panel s otočným voličem
3 paměti pro vaše vlastní nastavení
Automatické programy: čerstvá zelenina, ryby
Automatické rozmrazování podle hmotnosti pro hotová
jídla, drůbež, chléb, zeleninu
Výkon 900 W
Křemíkový gril 1 200 W
Nerezový vnitřní prostor
6 úrovní výkonu
1 vyjímatelný otočný talíř o průměru 30 cm
Časovač 60 minut s odloženým startem
talíř pro pizzu a 1 skládací mřížka
Sada pro vestavbu je součástí balení
Rozměry pro vestavbu (mm): V 380 x Š 560 x H 550

Plech na pizzu
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Podmínkou pro získání zvýhodněné ceny
je nákup trouby a varné desky z této nabídky.

38 CM MIKROVLNNÁ TROUBA

DME7121W

Dokonale ovladatelná, perfektní pro šetrné
rozmrazování, ohřev a přípravu pokrmů. Elektronika
nabízí šest stupňů výkonu a řadu zajímavých funkcí
s možností uložit svá nastavení do paměti.
 estavná mikrovlnná trouba o objemu 26 l
V
Elektronický ovládací panel s otočným voličem
3 paměti pro vaše vlastní nastavení
Automatické programy: čerstvá zelenina, ryby
Automatické rozmrazování podle hmotnosti

DME7121W | PURE WHITE

Výkon 900 W
Nerezový vnitřní prostor
6 úrovní výkonu
1 Vyjímatelný otočný talíř s průměrem 30 cm
Časovač 60 minut s odloženým startem
Sada pro vestavbu je součástí balení
Rozměry pro vestavbu (mm): V 380 x Š 560 x H 550

DME7121X
PLATINUM

DME7121A
ABSOLUTE BLACK

Původní cena: 15 990 Kč

Zvýhodněná cena: 12 990 Kč

65 CM INDUKČNÍ DESKA HORIZONE

DPI7686GP

Je vybavena čtyřmi varnými zónami včetně jedné
bezzónové variabilní varné plochy s maximálním
výkonem 5 000 W. Nádoby si díky funkci elektronické
detekce automaticky ponechávají nastavení i po jejich
přesunu na jinou varnou zónu.
4 nezávislé varné zóny včetně jedné horiZone 40 x 23 cm
o výkonu 5 000 W; pravá přední zóna 16 cm / 2 400 W;
pravá zadní zóna 23 cm / 3 700 W
Automatická detekce nádobí
20 stupňů nastavení výkonu
4 x booster / 4 x časovač
4 přímé vstupy včetně funkce BOOST
6 funkcí: Boil, Uplynulý čas, Recall, Clean Lock, ICS, Switch
Celkový příkon 7 400 W

DPI7686GP | IRON GREY
Původní cena: 26 990 Kč

Zvýhodněná cena: 21 990 Kč

Balíček 10 bezpečnostních prvků včetně indikace zbytkového
tepla a zámku ovládání varné desky
Rozměry pro vestavbu (mm): V 60 x Š 560 x H 490
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65 CM INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

DPI7670W

Elegantní povrch z čistě bílého skla u této varné desky
poukazuje na vášeň a cit značky De Dietrich pro jemný
a dokonalý design.
4 nezávislé varné zóny: levá přední zóna 18 cm /
2 800 W; levá zadní zóna 18 cm / 2 800 W; pravá přední
zóna 16 cm / 2 400 W; pravá zadní zóna 23 cm / 3 700 W
Automatická detekce nádobí
20 stupňů nastavení výkonu
4 x booster / 4 x časovač
4 přímé vstupy včetně funkce BOOST
6 funkcí: Boil, Uplynulý čas, Recall, Clean Lock, ICS, Switch
Celkový příkon 7 400 W
Balíček 10 bezpečnostních prvků včetně indikace zbytkového
tepla a zámku ovládání varné desky
Rozměry pro vestavbu (mm): V 60 x Š 560 x H 490

DPI7670W | PURE WHITE
Původní cena: 25 990 Kč

Zvýhodněná cena: 20 990 Kč

Varná plocha horiZone,
VARIABILITA BEZ HRANIC
Variabilní varná plocha o rozměrech 40 cm x 23 cm
představuje největší varnou zónu na trhu. Můžete
na ní používat nádobí různých tvarů a velikostí, od
23 cm pánve po 40 cm oválné nádobí. Varná plocha
horiZone vám poskytuje nekonečné možnosti pro
vaše různorodé potřeby.
Varné desky jsou k dispozici v různých variantách,
takže si spolehlivě vyberete tu, která vám bude vyhovovat.

ZCELA NOVÉ INTUITIVNÍ
A PŘEHLEDNÉ OVLÁDÁNÍ
JEDNÍM DOTYKEM
Rychlost a přehledné ovládání je u indukčních
varných desek De Dietrich posunuto na novou
úroveň. Pro zahájení vaření stačí pouze položit
nádobu na varnou desku a zvolit na numerické
klávesnici požadovaný stupeň výkonu. Varná
deska detekuje nádobu automaticky - není proto potřeba volit varnou zónu. Nové ovládací
panely jsou vybaveny přehlednými, vysoce kontrastními displeji White on Black. Samozřejmě
zde také naleznete užitečné funkce jako je ICS,
Recall nebo Switch více o těchto funkcích na
www.de-dietrich.cz
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Podmínkou pro získání zvýhodněné ceny
je nákup trouby a varné desky z této nabídky.

65 CM INDUKČNÍ DESKA HORIZONE

DPI7684X

Nová numerická klávesnice varné desky poskytuje optimální
komfort ovládání. Umožňuje nastavit výkon v rozmezí
dvaceti stupňů s mimořádnou přesností a přístupem ke všem
předprogramovaným funkcím.
 4
 nezávislé varné zóny včetně jedné horiZone 40 x 23 cm
s výkonem 3 700 W; pravá přední zóna 16 cm / 2 400 W; pravá
zadní zóna 23 cm / 3 700 W
Automatická detekce nádobí
20 stupňů nastavení výkonu
4 x booster / 4 x časovač
4 přímé vstupy včetně funkce BOOST
6 funkcí: Boil, Uplynulý čas, Recall, Clean Lock, ICS, Switch
Celkový příkon 7 400 W
Balíček 10 bezpečnostních prvků včetně indikace zbytkového tepla
a zámku ovládání varné desky
Rozměry pro vestavbu (mm): V 60 x Š 560 x H 490

DPI7684X | PLATINIUM
Původní cena: 25 990 Kč

Zvýhodněná cena: 20 990 Kč

65 CM INDUKČNÍ DESKA HORIZONE

DPI7654B

Rovné a čisté linie černého skla umožňují snadné a elegantní
zapuštění varné desky do pracovní plochy. Digitální klávesnice
s optimální čitelností displeje poslouží pro mimořádně přesné
nastavení výkonu v rozmezí 1 až 20 stupňů.
4 nezávislé varné zóny včetně jedné horiZone
40 x 23 cm s výkonem 3 700 W; pravá přední zóna
16 cm / 2 400 W; pravá zadní zóna 23 cm / 3 700 W
Automatická detekce nádobí
20 stupňů nastavení výkonu
4 x booster / 4 x časovač
4 přímé vstupy včetně funkce BOOST
6 funkcí: Boil, Uplynulý čas, Recall, Clean Lock, ICS, Switch
Celkový příkon 7 400 W

DPI7654B | ABSOLUTE BLACK
Původní cena: 21 990 Kč

Zvýhodněná cena: 16 990 Kč

Balíček 10 bezpečnostních prvků včetně indikace zbytkového tepla
a zámku ovládání varné desky
Rozměry pro vestavbu (mm): V 60 x Š 560 x H 490
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ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA PRO KUCHYŇSKÁ STUDIA A VÝROBCE KUCHYNÍ
Platnost nabídky do 31. 1. 2019 nebo do vydání další nabídky

65 CM INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

DPI7650BU

Možnost nastavení mezního příkonu této varné desky může
být velmi užitečná v místech s nedostatečně dimenzovanou
elektrickou sítí. Typickým místem instalace může být kuchyň
v panelovém domě nebo v místech s jednofázovým přívodem
elektřiny.

DPI7650BU | ABSOLUTE BLACK
Původní cena: 16 990 Kč

Zvýhodněná cena: 12 990 Kč

4 nezávislé varné zóny: pravá zadní zóna 23 cm / 3 700 W; pravá
přední zóna 16 cm / 2 400 W; levá přední a zadní zóna
18 cm / 2 800 W
Automatická detekce nádobí
15 stupňů nastavení výkonu
4 x booster / 4 x časovač
4 přímé vstupy včetně funkce BOOST
6 funkcí: Boil, Uplynulý čas, Recall, Clean Lock, ICS, Switch
Možnost nastavení mezního příkonu 3 000-7 400 W (zapojení
230 V / 16 A)
Balíček 10 bezpečnostních prvků včetně indikace zbytkového tepla
a zámku ovládání varné desky
Rozměry pro vestavbu (mm): V 60 x Š 560 x H 490

70 CM PLYNOVÁ VARNÁ DESKA

DPE7729XF

Matná černá plocha v nerezovém rámu, kde jsou rošty a hořáky
elegantně nízko zapuštěny vás okamžitě osloví. Tento koncept
dokonale ladí s tradicí značky, která vyvýjí designově dokonalé
spotřebiče na nejvyšší technologické úrovni.

DPE7729XF| PLATINIUM
Původní cena: 15 990 Kč

Zvýhodněná cena: 13 990 Kč
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Nerezová varná deska s 5 plynovými hořáky
Levý tříkorunový, vysoký výkon 4 000 W
Prostřední zadní, střední výkon 1 750 W
Prostřední přední, nízký výkon 1 000 W
Pravý zadní, vysoký výkon 3 000 W
Pravý přední, střední výkon 1 750 W
Celkový výkon hořáků 11 500 W
Ovladače na přední straně
Integrované zapalování
Litinové rošty
Pojistka proti úniku plynu STOP GAS
Rozměry pro vestavbu (mm): V 65 x Š 716 x H 480
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Podmínkou pro získání zvýhodněné ceny
je nákup trouby a varné desky z této nabídky.

60 CM PLYNOVÁ VARNÁ DESKA

DPE7620XF

Tato elegantní a zároveň praktická plynová varná deska svým
vyjímečným designem dokonale ladí s ostatními spotřebiči
De Dietrich, především s troubami řady PLATINIUM.

DPE7620XF | PLATINIUM
Původní cena: 13 990 Kč

Zvýhodněná cena: 10 990 Kč

Nerezová varná deska se 4 plynovými hořáky
Levý zadní, střední výkon 1 750 W
Levý přední, vysoký výkon 3 000 W
Pravý zadní, střední výkon 1 750 W
Pravý přední, nízký výkon 1 000 W
Celkový výkon hořáků 7 500 W
Ovladače na přední straně
Integrované zapalování
Litinové rošty
Pojistka proti úniku plynu STOP GAS
Rozměry pro vestavbu (mm): V 65 x Š 560 x H 480

MYČKA PRO 15 SAD NÁDOBÍ

DVH1538J

Plně vestavná myčka pro 15 sad nádobí 60 cm široká
v energetické třídě A+++. Výkonná, úsporná, přesto tichá
a diskrétně vestavěná do kuchyňské linky.
 lně vestavná myčka s kapacitou 15 sad nádobí
P
Energetická třída A+++, Účinnost mytí a sušení A
Hlučnost 42 dB(A)
Modulární dělený horní koš na příbory s možností polohování
Spotřeba vody: 2 800 litrů za rok
Dotykový ovládací panel
Digitální displej se zobrazováním času zbývajícího do konce mytí
Odložený start až o 24 hodin
DVH1538J | PLATINIUM
Původní cena: 21 990 Kč

Zvýhodněná cena: 18 990 Kč

Výškově nastavitelný horní koš i při naložení
7 Programů: ICS+, Intenzivní, Normální 55 °C, ECO, Sklo, 90 min
65 °C, Rychlý 45 °C
Systém sušení Air Drying
Indikátory nízké hladiny soli, leštidla a zavřeného přívodu vody (na
ovládacím panelu)
Automatická funkce tablet 3v1
Bezpečnostní funkce AquaBlock, Aquastop
Zabezpečení proti přetečení, úniku vody
Rozměry pro vestavbu (mm): V 820-870 x Š 600 x H 580
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Výhradní distributor
značky De Dietrich v ČR:
Elmax Store, a. s.
Topolová 777/2, 735 42 Těrlicko
Tel.: +420 599 529 262
E-mail: elmax@elmax.cz
Výhradný dovozca pre SR:
Elektro Store SK, s. r. o.
Horná 116
022 01 Čadca

Schémata pro vestavbu naleznete na www.de-dietrich.cz

4 ROKY BEZPLATNÝ SERVIS
VÝROBKŮ DE DIETRICH
Spotřebiče značky De Dietrich byly a jsou synonymem vynikajícího designu, vyspělých technologií a mimořádné
kvality. Neoddělitelnou součástí dědictví značky De Dietrich je také pečlivý výběr způsobu prezentace, prodeje
a servisu spotřebičů s cílem dosažení co největší spokojenosti zákazníků. Právě s důrazem na kvalitu nabízí De
Dietrich zákazníkům v České republice a na Slovensku jedinečnou akci „4 roky bezplatný servis“ na všechny
zakoupené spotřebiče. Veškeré informace o podmínkách a výhodách této prodloužené záruky naleznete
na internetových stránkách www.de-dietrich.cz (www.dedietrich.sk) nebo Vám je ochotně poskytne Váš
autorizovaný prodejce značky De Dietrich.

Ceny v přehledu jsou uvedeny včetně DPH, která činí 21%. Recyklační příspěvek (RP) není součástí cen a činí u myček a trub 69
CZK, u indukčních varných desek, a mikrovlnných trub 16 CZK. Na plynové varné desky se poplatek RP nevztahuje. Distributor
si vyhrazuje právo na změnu cen uvedených v tomto přehledu. Ceny jsou pouze informativní, o konečné výši prodejních cen
spotřebičů vás budou informovat jednotliví prodejci. Změny technických parametrů a vybavení jsou vyhrazeny bez upozornění.
Textové informace a uvedené hodnoty mohou obsahovat chyby. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet
i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy kontaktujte prodejce.
Dostupnost, označení i ceny příslušenství se mohou v průběhu životnosti tohoto přehledu měnit. Informace o aktuálním stavu Vám
poskytne váš prodejce nebo výhradní distributor.
Tato nabídka není závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy, nýbrž se jedná pouze o výzvu k jednání. Závazek mezi zákazníkem a prodejcem vznikne až v případě uzavření kupní smlouvy. Veškeré nabídky jsou činěny a veškeré dodávky zboží jsou uskutečňovány výhradně, dle platných Všeobecných obchodních podmínek prodejce. Tím se vylučuje použití nákupních či jiných
obchodních podmínek.

www.de-dietrich.cz

