
Ceny uvedené v tomto katalogu jsou včetně DPH a pouze informativní. Výši prodejních cen spotřebičů stanoví prodejci. Philco si vyhrazuje právo na změnu některých technických 
parametrů bez předchozího upozornění. Chyby a omyly v textu, cenách, technické specifikaci vyhrazeny.  ** Bezplatný servis spotřebičů +36 měsíců se vztahuje na velké domácí 
spotřebiče po registraci na webových stránkách www.philco.cz/registrace. Podmínkou pro získání zvýhodněných cen je nákup minimálně jednoho produktu vestavných trub  
z titulní stránky (POD 12 IF, POC 10 IF, PKS 454 IF, PKM 452 IF, nebo PKO 451 IF) a dvou dalších různých produktů ze stran 2-4.

PKS 454 IF 
Kompaktní parní trouba
Vlastnosti
• Objem 38 l • Parní generátor • Teplotní 
rozsah pára 40-100 °C • Teplotní rozsah gril  
140-200 °C • 8 programů - pára, gril,  
sterilizace, rozmrazování, automatické vaření, 
pizza • Minutka • Dětský zámek • Nastavení  
odvápnění • Digitální hodiny s časovačem
• Dveře s bezpečnostním spínačem
• Pečicí plech • Perforovaný plech
• Rošt na pečení

PD 1052 BIT 
Plně integrovaná  
myčka nádobí 45 cm
Vlastnosti
• Roční spotřeba energie 211 kWh 
• Roční spotřeba vody 2 520 l 
• Příborová zásuvka 
• Floor control – světelná kontrolka 
konce programu • Oplach na třech 
úrovních • Nastavení výšky horního 
koše • Nastavení výšky postranních 
přihrádek • Nerezový interiér 
• Rozměry výrobku (V × Š × H): 
81,5 × 45 × 55 cm  
• Plná integrace

PD 1062 BIS 
Myčka nádobí 
s nerezovým čelním 
panelem 45 cm
Vlastnosti
• Roční spotřeba energie 211 kWh 
• Roční spotřeba vody 2 520 l 
• Příborová zásuvka • Oplach na třech 
úrovních • Světelná kontrolka konce 
programu • Nastavení výšky horního 
koše • Nastavení výšky postranních 
přihrádek • Nerezový interiér  
• Rozměry výrobku (V × Š × H): 
81,5 × 45 × 57 cm  
• Čelní nerezový panel

PD 1462 BIS 
Myčka nádobí  
s nerezovým čelním 
panelem 60 cm
Vlastnosti
• Roční spotřeba energie 266 kWh 
• Roční spotřeba vody 3 080 l 
• Příborová zásuvka • Oplach na třech 
úrovních • Světelná kontrolka konce 
programu • Nastavení výšky horního 
koše • Nastavení výšky postranních 
přihrádek • Nerezový interiér  
• Rozměry výrobku (V × Š × H): 
81,5 × 60 × 57 cm 
• Čelní nerezový panel

POC 10 IF 
Vestavná multifunkční 
trouba s pyrolýzou
Vlastnosti
• Objem 73 l • Pyrolytické čištění 
• 3D horkovzdušné pečení 
• 2x teleskopický výsuv • Dětský zámek 
• ❤ Můj program • Gril • Turbo gril 
• Nastavení doby pečení 
• Nastavení doby ukončení • Minutka 
• Dětský zámek • Teplotní rozsah pečení 
50-250 °C • Mělký plech • Hluboký plech  
• Rošt • Energetická třída A

PKO 451 IF 
Kompaktní vestavná trouba
Vlastnosti
• Objem 43 l • 3D horkovzdušné pečení
• Teplotní rozsah 45-250 °C 
• Digitální hodiny s časovačem 
• Nastavení doby pečení 
• Dveře s bezpečnostním spínačem 
• Minutka • Dětský zámek 
• Režim vícenásobného pečení 
• Režim pizza • Režim mražené potraviny 
• Horní ohřev s ventilátorem 
• Konvenční ohřev 
• Horní ohřev • Rozmrazování 
• Pečicí plech • Rošt na pečení

PDA 1482 BIT 
Plně integrovaná  
myčka nádobí 60 cm 
Vlastnosti
• Roční spotřeba energie 266 kWh 
• Roční spotřeba vody 2 800 l 
• Příborová zásuvka • Floor control 
– světelná kontrolka konce programu 
• Oplach na třech úrovních 
• Nastavení výšky horního koše 
• Nastavení výšky postranních 
přihrádek • Nerezový interiér  
• Rozměry výrobku (V × Š × H): 
81,5 × 60 × 55 cm  

PKM 452 IF 
Kompaktní mikrovlnná trouba 
s grilem
Vlastnosti
• Objem 38 l • Teplotní rozsah grilu 110-200 °C
• Nastavení udržování teploty vaření 
• Digitální hodiny • Automatický časovač 
• Dveře (bezpečnostní spínač) • Bílý LED displej 
• Funkce mikrovlnného ohřevu • Funkce grilu 
• Funkce mikrovln + grilu • Funkce pizza 
• Rozmrazení podle hmotnosti 
• Rozmrazení podle času • Pečicí plech 
• Otočný talíř o průměru 315 mm 
• Výkon mikrovln 1 000 W 
• Výkon grilu 1 400 W

PCN 17 732 BI 
Vestavná chladnička 
s mrazničkou
Vlastnosti
• Energetická třída A++ 
• NoFrost 
• VitaFresh
•  Objem chladnička/mraznička 

180/63 l 
• Hlučnost 42 dB 
•  Roční spotřeba el. energie 

215 kWh 
• Klimatická třída ST/N 
• Elektronické ovládání 
• Držák na láhve 
•  Zvuková signalizace otevřených 

dvířek 
• Automatické odmrazování
• Možnost otočení dveří 
•  Systém pevných dveří 

Door on Door 
•  Rozměry (V × Š × H): 

177 × 54 × 54,5 cm
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POD 12 IF 
Vestavná multifunkční trouba
Vlastnosti
• Objem 73 l 
• DuoZóna - pečení dvěma různými způsoby při 
různých teplotách • Pokrmový teploměr  
• 3D horkovzdušné pečení • Teleskopický výsuv 
• Dětský zámek • Senzorové ovládání • Odložený 
start • Minutka • Konvenční ohřev • Ventilátor  
+ horní ohřev • Gril • Turbo gril • Rozmrazování  
• Teplotní sonda • Nastavení doby pečení 
• Nastavení doby ukončení • Bílý LED displej 
• Teplotní rozsah pečení 40-250 °C • Mělký plech 
• Hluboký plech • Rošt • Energetická třída A

Jak vařit zdravě 
i chutně?

Připravujte jídla zdravě se zachováním 
všech nutričních hodnot, živin  
a vitamínů, ale také  se zachováním 
původního vzhledu, barvy a chuti. 

Jak můžete parní troubu v domácnosti 
dále využít? Pro zavařování, sterilizování, 
rozmrazování, udržování teploty, kynutí 
těsta nebo ohřívání pokrmů.

PC 17 832 BI 
Vestavná chladnička 
s mrazničkou
Vlastnosti
•  Roční spotřeba energie 

190 kWh 
•  Spotřeba energie 

0,52 kWh/24 hod. 
• Klimatická třída ST 
• Elektronické ovládání 
• Zásuvka na zeleninu 
• Skleněné police 
• Možnost otočení dveří 
• Systém posuvných dveří 
• Invertorový motor
•  Rozměry výrobku (V × Š × H): 

178,5 × 54 × 54 cm 
• Bílá, nerezové lišty polic
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Ceny jsou včetně zabudování a odborného zapojení ( vyjma plynových varných desek )



Lima 80 
Komínový odsavač par
Vlastnosti
• Šíře 80 cm • Režim Boost • Indikace znečištění 
filtru • Výkon 288/581/669 m³/hod.
• 4 stupně výkonu • Kruhové ovládání Circle
• Osvětlení halogenové • Hlučnost 50/67/71 dB
• Třída energetické účinnosti C
• Dekorační komín není součástí dodávky

Sofia 90 
Komínový odsavač par
Vlastnosti
• Šíře 90 cm • Režim Boost • Indikace znečištění 
filtru • Výkon min./max./int.: 288/581/713 m3/hod.
• 4 stupně výkonu • Osvětlení halogenové
• Hlučnost: 51/69/73 dB
• Třída energetické účinnosti C

PHD 620 F4S 
Indukční varná deska
Vlastnosti
• 2x poloviční Flexi zóna nebo 1x velká zóna 
(funkce BRIDGE) • Detekce nádobí
• Indikace zbytkového tepla • Automatické 
udržování teploty 42 °C, 70 °C, 94 °C
• Funkce Auto power • Funkce Auto stop
• Funkce Stop&Go • Časovač • 4x Booster - 
zvýšený výkon • 1x velká Flexi zóna
• Dotykové ovládání Slider
• Dětský zámek • Celkový příkon 7,4 kW
• Rozměry (Š × H): 59 × 52 cm

PHD 616 F2C 
Indukční varná deska
Vlastnosti
• 1x Flexi zóna (funkce BRIDGE)
• Detekce nádobí • Indikace zbytkového tepla
• Můj program • Automatické udržování 
teploty 70 °C • Funkce Auto power  
• Funkce Auto stop • Časovač 
• 4x Booster - zvýšený výkon 
• 1x Flexi zóna • Dotykové ovládání
• Dětský zámek • Jmenovitý výkon 1 400 W
• Výkon Booster 1 850 W
• Celkový příkon 7,4 kW
• Rozměry (Š × H): 59 × 52 cm

PHD 614 C 
Indukční varná deska
Vlastnosti
• Detekce nádobí
• Indikace zbytkového tepla
• Funkce Auto power
• Funkce Auto stop
• Časovač
• 4x Booster - zvýšený výkon
• Dotykové ovládání
• Dětský zámek
• Celkový příkon 7,4 kW
• Rozměry (Š × H): 59 × 52 cm

PGG 75 W 
Plynová varná deska na skle
s WOK hořákem
Vlastnosti
• Odolné litinové mřížky • Thermoelektrická 
pojistka • Integrované zapalování  
• Hořáky SABAF • Sklo SCHOTT 
• 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
• Maximální výkon hořáků 11,3 kW
• Rozměry (Š × H): 68 × 52 cm

PGG 64 W 
Plynová varná deska 
s Turbo hořákem
Vlastnosti
• Odolné litinové mřížky 
• Thermoelektrická pojistka 
• Integrované zapalování • TURBO hořák 
• Hořáky SABAF • Sklo SCHOTT
• 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
• Maximální výkon hořáků 8,3 kW
• Rozměry (Š × H): 59 × 52 cm

PMD 2501 BX 
Vestavná mikrovlnná trouba 
s grilem
Vlastnosti
• Výkon mikrovln 800 W • Výkon grilu 1 000 W 
• Průměr talíře max. 31 cm 
• 3 režimy kombinovaného vaření 
• Rychlý ohřev • Automatické vaření 
• 8 Auto programů • 5 úrovní výkonu 
• 95minutový časovač • Bílý LED displej 
• Otočný skleněný talíř • Grilovací rošt 
• Maximální příkon 1 450 W 
• Rozměry výrobku (V × Š × H): 
38,8 × 59,4 × 39,8 cm 
• Nerez

PMD 2012 BX 
Vestavná mikrovlnná 
trouba s grilem
Vlastnosti
• Výkon mikrovln 800 W • Výkon grilu 1 000 W 
• Průměr talíře 25,5 cm • 8 Auto programů 
• 5 úrovní výkonu • Automatické vaření 
• Vaření ve fázích • Rychlý ohřev 
• Dotazovací funkce (času a výkonu) 
• Signál ukončení vaření • Bílý LED displej 
• Možnost vestavby do horních skříněk
• Otočný skleněný talíř • Grilovací rošt 
• Maximální příkon 1 270 W 
• Rozměry výrobku (V × Š × H): 
38,2 × 59,4 × 33,3 cm 
• Černé sklo, nerez

PMD 17 BX 
Vestavná mikrovlnná trouba 
s grilem
Vlastnosti
• Výkon mikrovln 700 W • Výkon grilu 1 000 W 
• Průměr talíře 24,5 cm • Mechanické ovládání 
• 8 Auto programů • 5 úrovní výkonu 
• Signál ukončení vaření • Rychlý ohřev 
• Automatické vaření • Vaření ve fázích 
• Bílý LED displej • Možnost vestavby do horních 
skříněk • Otočný skleněný talíř  
• Grilovací rošt • Maximální příkon 1 050 W 
• Rozměry výrobku (V × Š × H): 
38,8 × 59,4 × 31,7 cm 
• Nerez

PEI 902 
Ostrůvková digestoř
Vlastnosti
• LED displej • Ambientní osvětlení • Ovládání 
mikrotlačítky • Indikace znečištění filtru 
• Omyvatelné hliníkové filtry • Možnost recirkulace 
• Rozměry (V × Š × H): 50–95,5 × 90 × 66 cm 
• Průtok min./max./int.: 220/457/716 m3/hod. 
• Hlučnost: 47/61/70 (Lwa) dB 
• Průměr odtahu vzduchu 150/120 mm
• Nerez, černé sklo

Victoria 50 
Ostrůvkový odsavač par
Vlastnosti
• Šíře 50 cm • Výkon 603 m3/hod.
• 3 stupně výkonu • Osvětlení halogen
• Hlučnost: 47/67 dB • Omyvatelné hliníkové filtry
• Ovládání podsvětlenými mikrotlačítky
• Třída energetické účinnosti B

Sofia 60 
Komínový odsavač par
Vlastnosti
• Šíře 60 cm • Režim Boost • Indikace znečištění 
filtru • Výkon min./max./int.: 288/581/713 m3/hod.
• 4 stupně výkonu • Osvětlení halogenové
• Hlučnost: 51/69/73 dB
• Třída energetické účinnosti C
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Roma 90 
Komínový odsavač par 
Vlastnosti
• Šíře 90 cm • Režim Boost • Indikace znečištění 
filtru • Výkon min./max./int.: 304/625/735 m3/hod.
• 4 stupně výkonu • Osvětlení halogenové
• Hlučnost 50/66/69dB
• Třída energetické účinnosti C




