Better Everyday

SELEKTIVNÍ DISTRIBUCE
Platná od března 2017

Profil značky
Italský životní styl
Značka De’Longhi je světovým vyslancem italské schopnosti spojovat technologii, styl,
kvalitu a inovaci a současně podporovat jedinečný a udržitelný životní styl.

Kvalita
Společnost De’Longhi již celé roky vytváří inovativní kategorie produktů a nové
produkty, které se ve své době stávají měřítkem.

Inovace
Design
De’Longhi je značka schopná přijmout výzvy v oblastech designu, vývoje a výroby
a současně nalézat jedinečná a originální řešení.

Podnikavost
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De’Longhi Káva

Vytváříme kompletní řady kávovarů, které díky naší vášni k nejnovějším inovacím
a jednoduchosti použití splňují nejvyšší standardy kvality.
Náš cíl je nabídnout našim zákazníkům zážitek z naprosto perfektního šálku kávy,
který si mohou vychutnávat v pohodlí svého domova a připravit si ho pomocí
jednoduchého pohybu.
Díky dědictví a know-how italské kávové kultury poskytujeme všechna řešení
pro perfektní espresso, krémové cappuccino, jemné latte macchiato nebo jakýkoli
další espresso nápoj. Poskytujeme zařízení pro překapávanou kávu, moka konvičky
nebo kombinované přístroje, abychom uspokojili různorodé kultury a zvyky.
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ECAM 650.85.MS
NOVINKA
POPIS PRODUKTU:
ITALIAN DESIGN

4,3“ TFT barevný displej s dotykovou obrazovkou
pro maximální jednoduchost použití, celkem možnost
vybrat z 18 jazyků (včetně češtiny a slovenštiny pro
jednoduché ovládání)
■■ exkluzivní vzhled kávovaru- kombinace lesklé
a vybroušené oceli, ergonomické tvary, precizní
a dynamický design
■■ kávovar je propojen s inovativní Coffee Link aplikací,
která umožňuie přípravu nápojů z pohodlí sedačky,
vytváření nových nápojů, objevování nekonečných
možností osobního nastavení a neustálé získávání rad
a doporučení; kávovar je s aplikací propojen přes
Bluetooth spojení
■■ jednoduše programovatelných až 6 uživatelských
profilů pro individuální nastavení oblíbených chutí
všech nápojů a jejich následné uložení do paměti
■■ široká nabídka kávových a mléčných receptů, od
perfektního espressa až po perfektní mléčnou pěnu,
je možné experimentovat a objevovat nové chutě
a různé recepty
■■ exkluzivní nová funkce čokolády a ledové kávy
a funkce čaje (bílý, zelený, černý a oolong- připraví
rozdílnou teplotu vody pro každý druh čaje)
■■ nové kávové nápoje: Americano (espresso
nastavené horkou vodou)
■■ nová termo karafa na mléko s dvojitými stěnami, pro
udržení optimální teploty mléka po delší dobu
■■ De‘Longhi „LatteCrema“ System pro skutečný mix
potěšení. Připravuje hustou a krémovou mléčnou pěnu
při ideální teplotě pro přípravu Vašeho oblíbeného
mléčného nápoje jedním tlačítkem
■■ díky patentovanému LatteCrema Systemu obsahuje
mléčná pěna mikrobublinky, které zajišťují maximální
hustotu pěny při zachování vláčné chuti
■■

PrimaDonna Elite, dokonalá kombinace
dynamického designu, nejmodernější technologie
pro příravu kávy a snadného použití, představuje
novou generaci plnoautomatických kávovarů
De‘Longhi, které stylově a s chutí uspokojí
každou touhu.
Všechny nápoje, od espressa po latte macchiato,
si můžete personalizovat podle své chuti pomocí
jednoduché technologie s dotykovou obrazovkou.
PrimaDonna Elite Vám umožní vychutnat si
všechny Vaše oblíbené nápoje přesně tak,
jak je máte rádi.

automatická čistící funkce vestavěná do knoflíku na
regulaci pěny- jednoduše tak může být po použití
opět uložena do lednice
■■ speciální karafa pro přípravu vynikající krémové
horké čokolády
■■ speciální tryska pro přípravu horké vody na čaj nebo
horké páry pro manuální přípravu mléčné pěny
■■ kávovar může být použit se zrnkovou nebo mletou
kávou
■■ vestavěný mlýnek na kávu s 13stupni nastavení mletí
■■ nastavitelná výška výdeje kávy 90 až 142 mm
■■ připravte si až dva šálky jedním spařovacím cyklem
■■ aktivní nahřívač šálků pro vždy správnou teplotu
■■ vyjímatelná spařovací jednotka pro snadné čištění
■■ odkapávací vanička s odnímatelnou mřížkou pro
snadné čištění, lze mýt i v myčce nádobí
■■ programovatelné zapnutí a vypnutí
■■ funkce pro úsporu energie
■■ tlak 19 barů
■■ kapacita nádoby na vodu: 2 l
■■ kapacita zásobníku na kávová zrna: 400 g
■■ kapacita nádoby na mléko: 0,6 l
■■ statistika počtu šálků
■■ automatická čistící a odvápňovací funkce
■■ programovatelná tvrdost vody
■■

OZNAČENÍ: ECAM 650.85.MS
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 26 x 47 x 36 cm
Hmotnost: 12,5 kg
Příkon: 1450 W
EAN kód: 8004399331648
SAP kód: 0132219009
DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
49 990,- Kč
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ECAM 650.75.MS
POPIS PRODUKTU:
ITALIAN DESIGN

4,3“ TFT barevný displej s dotykovou obrazovkou
pro maximální jednoduchost použití, celkem možno
vybrat z 18 jazyků (včetně češtiny a slovenštiny pro
jednoduché ovládání)
■■ exkluzivní vzhled kávovaru- kombinace lesklé
a vybroušené oceli, ergonomické tvary, precizní
a dynamický design
■■ kávovar je propojen s inovativní Coffee Link aplikací,
která umožňuie přípravu nápojů z pohodlí sedačky,
vytváření nových nápojů, objevování nekonečných
možností osobního nastavení a neustálé získávání
rad a doporučení; kávovar je s aplikací propojen
přes Bluetooth spojení
■■ jednoduše programovatelných až 6 uživatelských
profilů pro individuální nastavení oblíbených chutí
všech nápojů a jejich následné uložení do paměti
■■ široká nabídka kávových a mléčných receptů, od
perfektního espressa až po perfektní mléčnou pěnu,
je možné experimentovat a objevovat nové chutě
a různé recepty. Exkluzivní nové recepty: káva,
cappuccino +, cappuccino Mix
■■ nová termo karafa na mléko s dvojitými stěnami, pro
udržení optimální teploty mléka po delší dobu
■■ De‘Longhi „LatteCrema“ System pro skutečný mix
potěšení. Připravuje hustou a krémovou mléčnou
pěnu při ideální teplotě pro přípravu Vašeho
oblíbeného mléčného nápoje jedním tlačítkem
■■ díky patentovanému LatteCrema Systemu obsahuje
mléčná pěna mikrobublinky, které zajišťují maximální
hustotu pěny při zachování vláčné chuti
■■ automatická čistící funkce vestavěná do knoflíku na
regulaci pěny- jednoduše tak může být po použití
opět uložena do lednice
■■

PrimaDonna Elite, dokonalá kombinace
dynamického designu, nejmodernější technologie
pro příravu kávy a snadného použití, představuje
novou generaci plnoautomatických kávovarů
De‘Longhi, které stylově a s chutí uspokojí
každou touhu.
Všechny nápoje, od espressa po latte macchiato,
si můžete personalizovat podle své chuti pomocí
jednoduché technologie s dotykovou obrazovkou.
PrimaDonna Elite Vám umožní vychutnat si
všechny Vaše oblíbené nápoje přesně tak,
jak je máte rádi.

speciální karafa pro přípravu vynikající
krémové horké čokolády
■■ speciální tryska pro přípravu horké vody
na čaj nebo horké páry pro manuální přípravu
mléčné pěny
■■ kávovar může být použit se zrnkovou
nebo mletou kávou
■■ vestavěný mlýnek na kávu s 13stupni nastavení mletí
■■ nastavitelná výška výdeje kávy 90 až 142 mm
■■ připravte si až dva šálky jedním spařovacím cyklem
■■ aktivní nahřívač šálků pro vždy správnou teplotu
■■ vyjímatelná spařovací jednotka pro snadné čištění
■■ odkapávací vanička s odnímatelnou mřížkou pro
snadné čištění, lze mýt i v myčce nádobí
■■ programovatelné zapnutí a vypnutí
■■ funkce pro úsporu energie
■■ tlak 15 barů
■■ kapacita nádoby na vodu: 2 l
■■ kapacita zásobníku na kávová zrna: 400 g
■■ kapacita nádoby na mléko: 0,6 l
■■ statistika počtu šálků
■■ automatická čistící a odvápňovací funkce
■■ programovatelná tvrdost vody
■■

OZNAČENÍ: ECAM 650.75.MS
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 26 x 47 x 36 cm
Hmotnost: 12,5 kg
Příkon: 1450 W
EAN kód: 8004399331013
SAP kód: 0132219008
DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
45 990,- Kč

10

11

ECAM 510.55.M
NOVINKA
POPIS PRODUKTU:
ITALIAN DESIGN

kontrolní ovládací panel s textovým LCD displejem
a dotykovými tlačítky (včetně češtiny a slovenštiny)
■■ exkluzivní vzhled kávovaru- precizní a dynamický
kovový design
■■ kávovar je propojen s inovativní Coffee Link
aplikací, která umožňuie přípravu nápojů z pohodlí
sedačky, vytváření nových nápojů, objevování
nekonečných možností osobního nastavení
a neustálé získávání rad a doporučení; kávovar je
s aplikací propojen přes Bluetooth spojení
■■ funkce „MY“: nastavte si každý nápoj přesně
podle své chuti: aroma kávy, množství kávy/ mléka
a teplotu vody
■■ široká nabídka kávových a mléčných receptů
připravených jedním stiskem, od perfektního
espressa až po perfektní mléčnou pěnu: espresso,
káva, LONG, doppio+, cappuccino, latte
macchiato, caffee latte nebo horké mléko, další
nápoje jsou v nápojovém menu
■■ nová termo karafa na mléko s dvojitými stěnami,
pro udržení optimální teploty mléka po delší dobu
■■ De‘Longhi „LatteCrema“ System pro skutečný mix
potěšení. Připravuje hustou a krémovou mléčnou
pěnu při ideální teplotě pro přípravu Vašeho
oblíbeného mléčného nápoje jedním tlačítkem
■■ díky patentovanému LatteCrema Systemu obsahuje
mléčná pěna mikrobublinky, které zajišťují
maximální hustotu pěny při zachování vláčné chuti
■■ automatická čistící funkce vestavěná do knoflíku na
regulaci pěny- jednoduše tak může být po použití
opět uložena do lednice
■■ speciální tryska pro přípravu horké vody na čaj
nebo horké páry pro manuální přípravu mléčné
pěny
■■

Prémiový kávovar produktové řady PrimaDonna.

kávovar může být použit se zrnkovou nebo
mletou kávou
■■ vestavěný mlýnek na kávu s 13stupni nastavení
mletí
■■ nastavitelná výška výdeje kávy 86 až 142 mm
■■ připravte si až dva šálky jedním spařovacím
cyklem
■■ aktivní nahřívač šálků pro vždy správnou
teplotu
■■ vyjímatelná spařovací jednotka pro snadné
čištění
■■ odkapávací vanička s odnímatelnou mřížkou
pro snadné čištění, lze mýt i v myčce nádobí
■■ programovatelné zapnutí a vypnutí
■■ funkce pro úsporu energie
■■ tlak 15 barů
■■ kapacita nádoby na vodu: 1,8 l
■■ kapacita zásobníku na kávová zrna: 250 g
■■ kapacita nádoby na mléko: 0,6 l
■■ statistika počtu šálků
■■ automatická čistící a odvápňovací funkce
■■ programovatelná tvrdost vody
■■

OZNAČENÍ: ECAM 510.55.M
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 23,8 x 47 x 35 cm
Hmotnost: 11,5 kg
Příkon: 1450 W
EAN kód: 8004399331679
SAP kód: 0132215311
DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
32 990,- Kč
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ECAM 350.75.S, ECAM 353.75.W
POPIS PRODUKTU:
ITALIAN DESIGN

De‘Longhi „LatteCrema“ System pro skutečný mix
potěšení. Připravuje hustou a krémovou mléčnou
pěnu při ideální teplotě pro přípravu Vašeho
oblíbeného mléčného nápoje jedním tlačítkem
■■ díky patentovanému LatteCrema Systemu obsahuje
mléčná pěna mikrobublinky, které zajišťují
maximální hustotu pěny při zachování vláčné chuti
■■ automatická čistící funkce vestavěná do knoflíku na
regulaci pěny- jednoduše tak může být po použití
opět uložena do lednice
■■ široká nabídka nápojů jedním stiskem: espresso,
káva, LONG, cappuccino, latte macchiato a horké
mléko
■■ „MY“ funkce: nastavte si každý nápoj dle své
chuti, vyzkoušejte silné, střední nebo jemné aroma,
nastavte si i teplotu kávy (horká, střední nebo nižší
teplota)
■■ speciální tryska pro přípravu horké vody na čaj
■■ intuitivní ovládací panel s grafickým displejem se
16 jazyky a podsvícenými dotykovými tlačítky pro
snadné použití
■■ kávovar může být použit se zrnkovou
nebo mletou kávou
■■ vestavěný mlýnek na kávu s 13stupni nastavení
mletí
■■ nastavitelná výška výdeje kávy 84 až 135 mm
■■ připravte si až dva šálky jedním spařovacím
cyklem
■■ nahřívač šálků pro vždy správnou teplotu
■■ vyjímatelná spařovací jednotka pro snadné čištění
a obsluhu
■■

Dinamica, kompletní řada plnoautomatických
kávovarů nabízející intuitivní a uživatelsky
příjemné rozhraní, širokou nabídku nápojů
připravených jedním stiskem a „My menu“
pro nastavení a uložení nápojů přesně podle
Vaší chuti.

odkapávací tácek s vyjímatelnou mřížkou, která
se dá umýt v myčce nádobí pro maximální
čistotu a pohodlí
■■ programovatelné zapnutí a vypnutí
■■ funkce pro úsporu energie
■■ tlak 15 bar
■■ kapacita nádoby na vodu: 1,8 l
■■ kapacita zásobníku na kávová zrna: 300 g
■■ kapacita nádoby na mléko: 0,6 l
■■ statistika počtu šálků
■■ automatická čistící a odvápňovací funkce
■■ programovatelná tvrdost vody
■■

OZNAČENÍ: ECAM 350.75.S
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 24 x 43 x 35 cm
Hmotnost: 9,5 kg
Příkon: 1450 W
EAN kód: 8004399331174
SAP kód: 0132215298
OZNAČENÍ: ECAM 353.75.W
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 24 x 43 x 35 cm
Hmotnost: 9,5 kg
Příkon: 1450 W
EAN kód: 8004399331631
SAP kód: 0132215308
DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
24 990,- Kč
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ECAM 350.55.B
POPIS PRODUKTU:
ITALIAN DESIGN

nahřívač šálků pro vždy správnou teplotu
vyjímatelná spařovací jednotka pro snadné
čištění a obsluhu
■■ odkapávací tácek s vyjímatelnou mřížkou, která
se dá umýt v myčce nádobí pro maximální
čistotu a pohodlí
■■ programovatelné zapnutí a vypnutí
■■ funkce pro úsporu energie
■■ tlak 15 bar
■■ kapacita nádoby na vodu: 1,8 l
■■ kapacita zásobníku na kávová zrna: 300 g
■■ kapacita nádoby na mléko: 0,6 l
■■ statistika počtu šálků
■■ automatická čistící a odvápňovací funkce
■■ programovatelná tvrdost vody
■■
■■

De‘Longhi „LatteCrema“ System pro skutečný
mix potěšení. Připravuje hustou a krémovou
mléčnou pěnu při ideální teplotě pro přípravu
Vašeho oblíbeného mléčného nápoje jedním
tlačítkem
■■ díky patentovanému LatteCrema Systemu
obsahuje mléčná pěna mikrobublinky, které
zajišťují maximální hustotu pěny při zachování
vláčné chuti
■■ automatická čistící funkce vestavěná do knoflíku
na regulaci pěny- jednoduše tak může být po
použití opět uložena do lednice
■■ široká nabídka nápojů jedním stiskem: espresso,
káva, cappuccino a latte macchiato
■■ „MY“ funkce: nastavte si každý nápoj dle své
chuti, vyzkoušejte silné, střední nebo jemné
aroma, nastavte si i teplotu kávy (horká, střední
nebo nižší teplota)
■■ intuitivní ovládací panel s grafickým displejem
se 16 jazyky a podsvícenými dotykovými
tlačítky pro snadné použití
■■ speciální tryska pro přípravu horké vody na čaj
■■ kávovar může být použit se zrnkovou nebo
mletou kávou
■■ vestavěný mlýnek na kávu s 13stupni nastavení
mletí
■■ nastavitelná výška výdeje kávy 84 až 135 mm
■■ připravte si až dva šálky jedním spařovacím
cyklem
■■

OZNAČENÍ: ECAM 350.55.B
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 24 x 43 x 35 cm
Hmotnost: 9,5 kg
Příkon: 1450 W
EAN kód: 8004399331167
SAP kód: 0132215297
DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
22 990,- Kč
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ECAM 350.35.W
POPIS PRODUKTU:
ITALIAN DESIGN

tradiční nápoje jedním stiskem: espresso, káva,
LONG a doppio+
■■ „MY“ funkce: nastavte si každý nápoj dle své
chuti, vyzkoušejte silné, střední nebo jemné
aroma, nastavte si i teplotu kávy (horká, střední
nebo nižší teplota)
■■ intuitivní ovládací panel s grafickým displejem
se 16 jazyky a podsvícenými dotykovými
tlačítky pro snadné použití
■■ nastavitelná tryska na napěnění mléka vám
jednoduše našlehá krémovou mléčnou pěnu
pro vaše oblíbené mléčné nápoje nebo připraví
horkou vodu na čaj a výluhy
■■ kávovar může být použit se zrnkovou nebo
mletou kávou
■■ vestavěný mlýnek na kávu s 13stupni nastavení
mletí
■■ nastavitelná výška výdeje kávy 84 až 135 mm
■■ připravte si až dva šálky jedním spařovacím
cyklem
■■ vyjímatelná spařovací jednotka pro snadné
čištění a obsluhu
■■

odkapávací tácek s vyjímatelnou mřížkou, která
se dá umýt v myčce nádobí pro maximální
čistotu a pohodlí
■■ programovatelné zapnutí a vypnutí
■■ funkce pro úsporu energie
■■ tlak 15 bar
■■ kapacita nádoby na vodu: 1,8 l
■■ kapacita zásobníku na kávová zrna: 300 g
■■ statistika počtu šálků
■■ automatická čistící a odvápňovací funkce
■■ programovatelná tvrdost vody
■■

OZNAČENÍ: ECAM 350.35.W
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 24 x 43 x 35 cm
Hmotnost: 9,5 kg
Příkon: 1450 W
EAN kód: 8004399331150
SAP kód: 0132220018
DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
18 990,- Kč

18

19

ECAM 350.15.B
POPIS PRODUKTU:
ITALIAN DESIGN

programovatelné zapnutí a vypnutí
funkce pro úsporu energie
■■ tlak 15 bar
■■ kapacita nádoby na vodu: 1,8 l
■■ kapacita zásobníku na kávová zrna: 300 g
■■ statistika počtu šálků
■■ automatická čistící a odvápňovací funkce
■■ programovatelná tvrdost vody
■■
■■

intuitivní ovládací panel s ikonami a podsvícenými
dotykovými tlačítky pro snadné použití
■■ tradiční nápoje jedním stiskem: espresso, káva,
LONG a espresso lungo
■■ nastavení nápojů nikdy nebylo snazší: vyzkoušejte
silné, střední nebo jemné aroma, nastavte si
i teplotu kávy (horká, střední nebo nižší teplota)
■■ tryska na napěnění mléka vám jednoduše našlehá
krémovou mléčnou pěnu pro vaše oblíbené mléčné
nápoje nebo připraví horkou vodu na čaj a výluhy
■■ kávovar může být použit se zrnkovou nebo mletou
kávou
■■ vestavěný mlýnek na kávu s 13stupni nastavení
mletí
■■ nastavitelná výška výdeje kávy 84 až 135 mm
■■ připravte si až dva šálky jedním spařovacím cyklem
■■ vyjímatelná spařovací jednotka pro snadné čištění
a obsluhu
■■ odkapávací tácek s vyjímatelnou mřížkou, která
se dá umýt v myčce nádobí pro maximální čistotu
a pohodlí
■■

OZNAČENÍ: ECAM 350.15.B
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 24 x 43 x 35 cm
Hmotnost: 9,5 kg
Příkon: 1450 W
EAN kód: 8004399331143
SAP kód: 0132221000
DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
16 990,- Kč
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ECAM 45.760.W Eletta Cappuccino TOP
POPIS PRODUKTU:
ITALIAN DESIGN

De‘Longhi „LatteCrema“ System pro skutečný
mix potěšení. Připravuje hustou a krémovou
mléčnou pěnu při ideální teplotě pro přípravu
Vašeho oblíbeného mléčného nápoje jedním
tlačítkem
■■ díky patentovanému LatteCrema Systemu
obsahuje mléčná pěna mikrobublinky, které
zajišťují maximální hustotu pěny při zachování
vláčné chuti
■■ automatická čistící funkce vestavěná do knoflíku
na regulaci pěny- jednoduše tak může být po
použití opět uložena do lednice
■■ speciální Cappuccino tryska pro přípravu horké
vody na čaj nebo horké páry pro manuální
přípravu mléčné pěny
■■ vyberte si svůj oblíbený mléčný nápoj v Milk
Menu: Flat White, Espresso Macchiato a My
Milk pro nastavení mléčného nápoje
■■ intuitivní ovládací panel s grafickým displejem
se 16 jazyky a podsvícenými dotykovými
tlačítky pro snadné použití
■■ tlačítko Long Coffee pro přípravu velké kávy se
dvěma cykly mletí a spaření
■■ osobní nastavení kávy nebylo nikdy tak
jednoduché. Vyberte si z malé, střední nebo
velké kávy, zkuste silné nebo extra jemné
aroma, vychutnejte si horkou, střední nebo nižší
teplotu
■■ kávovar může být použit se zrnkovou nebo
mletou kávou
■■

Nová řada plnoautomatických kávovarů
Eletta od De‘Longhi spojuje výjimečný design
s maximální funkčností. Nová patentovaná
technologie LatteCrema System Vám zaručí
dokonalé cappuccino, latte macchiato nebo
caffelatte jedním stiskem tlačítka.

připravte si až dva šálky s jedním spařovacím
cyklem
■■ vestavěný mlýnek na kávu s 13stupni nastavení
mletí
■■ nastavitelná výška výdeje kávy 90 až 142 mm
■■ aktivní nahřívač šálků pro vždy správnou
teplotu
■■ vyjímatelná spařovací jednotka pro jednoduché
čištění a údržbu
■■ programovatelné zapnutí a vypnutí
■■ funkce pro úsporu energie
■■ tlak 15 barů
■■ kapacita nádoby na vodu: 2 l
■■ kapacita zásobníku na kávová zrna: 400 g
■■ kapacita nádoby na mléko: 0,6 l
■■ statistika počtu šálků
■■ automatická čistící a odvápňovací funkce
■■ programovatelná tvrdost vody
■■

OZNAČENÍ: ECAM 45.760.W
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 26 x 46 x 36 cm
Hmotnost: 11 kg
Příkon: 1450 W
EAN kód: 8004399327849
SAP kód: 0132215211
DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
28 990,- Kč
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ECAM 44.660.B Eletta Cappuccino

ECAM 44.620.S Eletta Plus
POPIS PRODUKTU:

ITALIAN DESIGN

De‘Longhi „LatteCrema“ System pro skutečný mix
potěšení. Připravuje hustou a krémovou mléčnou
pěnu při ideální teplotě pro přípravu Vašeho
oblíbeného mléčného nápoje jedním tlačítkem
■■ díky patentovanému LatteCrema Systemu
obsahuje mléčná pěna mikrobublinky, které
zajišťují maximální hustotu pěny při zachování
vláčné chuti
■■ automatická čistící funkce vestavěná do knoflíku
na regulaci pěny- jednoduše tak může být po
použití opět uložena do lednice
■■ speciální Cappuccino tryska pro přípravu horké
vody na čaj nebo horké páry pro manuální
přípravu mléčné pěny
■■ vyberte si svůj oblíbený mléčný nápoj v Milk
Menu: Flat White, Espresso Macchiato a My
Milk pro nastavení mléčného nápoje
■■ intuitivní ovládací panel s grafickým displejem se
16 jazyky a podsvícenými dotykovými tlačítky
pro snadné použití
■■ tlačítko Long Coffee pro přípravu velké kávy se
dvěma cykly mletí a spaření
■■ osobní nastavení kávy nebylo nikdy tak
jednoduché. Vyberte si z malé, střední nebo
velké kávy, zkuste silné nebo extra jemné aroma,
vychutnejte si horkou, střední nebo nižší teplotu
■■ kávovar může být použit se zrnkovou nebo
mletou kávou
■■ vestavěný mlýnek na kávu s 13stupni nastavení
mletí
■■ nastavitelná výška výdeje kávy 90 až 142 mm
■■

připravte si až dva šálky s jedním spařovacím
cyklem
■■ pasivní nahřívač šálků pro vždy správnou
teplotu
■■ vyjímatelná spařovací jednotka pro jednoduché
čištění a údržbu
■■ programovatelné zapnutí a vypnutí
■■ funkce pro úsporu energie
■■ tlak 15 barů
■■ kapacita nádoby na vodu: 2 l
■■ kapacita zásobníku na kávová zrna: 400 g
■■ kapacita nádoby na mléko: 0,6 l
■■ statistika počtu šálků
■■ automatická čistící a odvápňovací funkce
■■ programovatelná tvrdost vody
■■ barva: černá

POPIS PRODUKTU:

■■

OZNAČENÍ: ECAM 44.660.B
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 26 x 46 x 36 cm
Hmotnost: 11 kg
Příkon: 1450 W
EAN kód: 8004399328341
SAP kód: 0132215212
DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
25 990,- Kč

ITALIAN DESIGN

funkce pro úsporu energie
tlak 15 barů
■■ kapacita nádoby na vodu: 2 l
■■ kapacita zásobníku na kávová zrna: 400 g
■■ statistika počtu šálků
■■ automatická čistící a odvápňovací funkce
■■ programovatelná tvrdost vody
■■ barva: černá/stříbrná
■■
■■

intuitivní ovládací panel s grafickým displejem
se 16 jazyky a podsvícenými dotykovými
tlačítky pro snadné použití
■■ tlačítko Long Coffee pro přípravu velké kávy se
dvěma cykly mletí a spaření
■■ nastavitelná Cappuccino tryska pro jemnou
a hedvábnou mléčnou pěnu - vytvořte si
dokonalý mléčný nápoj jako například
Cappuccino, Caffellatte, Latte Macchiato…
nebo si připravte horkou vodu pro lahodný čaj
■■ osobní nastavení kávy tak často, jak si jen
přejete, nebylo nikdy jednodušší. Vyberte si
z malé, střední nebo velké kávy, zkuste silné
nebo extra jemné aroma, vychutnejte
si horkou, střední nebo nižší teplotu
■■ kávovar může být použit se zrnkovou nebo
mletou kávou
■■ připravte si dva šálky pouhým jedním
spařovacím cyklem
■■ pasivní nahřívač šálků pro vždy správnou
teplotu
■■ vestavěný mlýnek na kávu s 13stupni nastavení
mletí
■■ nastavitelná výška výdeje kávy 90 až 142 mm
■■ vyjímatelná spařovací jednotka pro snadné
čištění a údržbu
■■ programovatelné nastavení vypnutí a zapnutí
■■

OZNAČENÍ: ECAM 44.620.S
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 26 x 46 x 36 cm
Hmotnost: 11 kg
Příkon: 1450 W
EAN kód: 8004399328334
SAP kód: 0132220003
DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
20 990,- Kč
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ETAM 29.660.SB
POPIS PRODUKTU:
ITALIAN DESIGN

De‘Longhi „LatteCrema“ System pro skutečný
mix potěšení. Připravuje hustou a krémovou
mléčnou pěnu při ideální teplotě pro přípravu
Vašeho oblíbeného mléčného nápoje jedním
tlačítkem
■■ díky patentovanému LatteCrema Systemu
obsahuje mléčná pěna mikrobublinky, které
zajišťují maximální hustotu pěny při zachování
vláčné chuti
■■ automatická čistící funkce vestavěná do knoflíku
na regulaci pěny- jednoduše tak může být po
použití opět uložena do lednice
■■ nová funkce „Doppio+” pro vychutnání více
než dvojitého espressa s extra porcí aroma
a energie
■■ tlačítko LONG Coffee pro milovníky silné kávy
■■ nastavte si Váš oblíbený mléčný nápoj v Milk
Menu: Caffelatte, Latte Macchiato, Flat White,
Espresso macchiatto
■■ šířka přístroje pouhých 19,5 cm
■■ odnímatelná nádoba na mléko
■■ intuitivní kontrolní panel se soft touch tlačítky
■■ tryska na horkou vodu může být použita pro
přípravu čaje nebo jiných horkých nápojů
■■ osobní nastavení kávy je možné tak často, jak si
jen přejete a nikdy nebylo jednodušší. Vyberte
si z malé, střední nebo velké kávy, zkuste
silné nebo velmi jemné aroma, vychutnejte si
vysokou, střední, nízkou teplotu
■■ kávovar na zrnkovou i mletou kávu
■■ připravte dva šálky najednou
■■

Nový plnoautomatický kávovar široký
pouhých 19,5 cm!
Vychutnejte si širokou škálu mléčných
kávových nápojů, ale i extra silnou kávu
díky nové funkci Doppio+.

vestavěný mlýnek na kávu s 13 stupni nastavení
mletí
■■ zásobník na kávová zrna se speciálním krytem
pro uchování aroma
■■ vyjímatelná spařovací jednotka pro jednoduché
čištění a údržbu
■■ programovatelné nastavení automatického
zapnutí a vypnutí
■■ nastavitelná výška výdeje kávy 85 až 140 mm
■■ kapacita nádoby na vodu: 1,4 l
■■ kapacita zásobníku na kávová zrna: 150 g
■■ statistika počtu šálků
■■ automatická čistící a odvápňovací funkce
■■ programovatelná tvrdost vody
■■

OZNAČENÍ: ETAM 29.660.SB
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 19,5 x 47,7 x 34 cm
Hmotnost: 9,7 kg
Příkon: 1450 W
EAN kód: 8004399328686
SAP kód: 0132215220
DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
26 990,- Kč
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ETAM 29.620.SB

ETAM 29.510.B, ETAM 29.510.SB
POPIS PRODUKTU:

ITALIAN DESIGN

intuitivní kontrolní panel se soft touch tlačítky
a s dvou řádkovým displejem s 16 jazyky pro
jednoduché a srozumitelné použití
■■ nová funkce „Doppio+” pro vychutnání více než
dvojitého espressa s extra porcí aroma a energie
■■ tlačítko LONG Coffee pro milovníky
překapávané kávy
■■ nová tryska na šlehání mléka s možností připravit
si hustou a krémovou mléčnou pěnu pro oblíbené
nápoje jako je cappuccino, caffelatte, latte
macchiato nebo připravit horkou vodu pro čaj
a další horké nápoje
■■ osobní nastavení kávy je možné tak často, jak si
jen přejete a nikdy nebylo jednodušší. Vyberte
si z malé, střední nebo velké kávy, zkuste silné
nebo velmi jemné aroma, vychutnejte si vysokou,
střední, nízkou teplotu
■■ kávovar na zrnkovou kávu nebo mletou kávu
■■ připravte dva šálky najednou s jedním
spařovacím cyklem
■■ vestavěny mlýnek na kávu s 13 stupni nastavení
mletí
■■

zásobník na kávová zrnka se speciálním krytem
pro uchování aroma
■■ vyjímatelná spařovací jednotka pro jednoduché
čištění a údržbu
■■ programovatelné nastavení automatického
zapnutí a vypnutí
■■ nastavitelná výška výdeje kávy 85 až 140 mm
■■ kapacita nádoby na vodu: 1,4 l
■■ kapacita zásobníku na kávová zrna: 150 g
■■ statistika počtu šálků
■■ automatická čistící a odvápňovací funkce
■■ programovatelná tvrdost vody

POPIS PRODUKTU:

■■

OZNAČENÍ: ETAM 29.620.SB
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 19,5 x 47,7x 34 cm
Hmotnost: 9,3 kg
Příkon: 1450 W
EAN kód: 8004399328679
SAP kód: 0132220006

ITALIAN DESIGN

nastavitelná výška výdeje kávy 85 až 140 mm
kapacita nádoby na vodu: 1,4 l
■■ kapacita zásobníku na kávová zrna: 150 g
■■ statistika počtu šálků
■■ automatická čistící a odvápňovací funkce
■■ programovatelná tvrdost vody
■■
■■

inovativní, intuitivní, černý podsvícený soft touch
kontrolní panel pro nejjednodušší používání
■■ nová funkce „Doppio+” pro vychutnání více
než dvojitého espressa s extra porcí aroma
a energie
■■ tlačítko LONG Coffee pro milovníky
překapávané kávy
■■ tradiční tryska na šlehání mléka s možností
připravit si hustou a krémovou mléčnou pěnu
pro oblíbené nápoje jako je cappuccino,
caffelatte, latte macchiato nebo připravit
horkou vodu pro čaj a další horké nápoje
■■ osobní nastavení kávy je možné tak často, jak si
jen přejete a nikdy nebylo jednodušší. Vyberte
si z malé, střední nebo velké kávy, zkuste
silné nebo velmi jemné aroma, vychutnejte si
vysokou, střední, nízkou teplotu
■■ kávovar na zrnkovou kávu nebo mletou kávu
■■ připravte dva šálky najednou s jedním
spařovacím cyklem
■■ vestavěny mlýnek na kávu s 13 stupni nastavení
mletí
■■ zásobník na kávová zrnka se speciálním krytem
pro uchování aroma
■■ vyjímatelná spařovací jednotka pro jednoduché
čištění a údržbu
■■ programovatelné nastavení automatického
zapnutí a vypnutí
■■

OZNAČENÍ: ETAM 29.510.B
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 19,5 x 47,7 x 34 cm
Hmotnost: 9,1 kg
Příkon: 1450 W
EAN kód: 8004399328655
SAP kód: 0132220005

OZNAČENÍ: ETAM 29.510.SB
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 19,5 x 34 x 47,7 cm
Hmotnost: 9,1 kg
Příkon: 1450 W
EAN kód: 8004399328662
SAP kód: 0132220002
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ECAM 22.360.S
POPIS PRODUKTU:
ITALIAN DESIGN

De‘Longhi mléčný systém pro skutečný mix
potěšení. Připravuje hustou a krémovou
mléčnou pěnu při ideální teplotě pro přípravu
Vašeho oblíbeného mléčného nápoje jedním
tlačítkem
■■ díky promyšlenému mléčnému systému
obsahuje mléčná pěna mikrobublinky, které
zajišťují maximální hustotu pěny při zachování
vláčné chuti
■■ automatická čistící funkce vestavěná do knoflíku
na regulaci pěny - jednoduše tak může být po
použití opět uložena do lednice
■■ intuitivní ovládací panel s grafickým displejem
se 16 jazyky a podsvícenými dotykovými
tlačítky pro snadné použití
■■ osobní nastavení nikdy nebylo jednodušší.
Vyberte si z malé, střední, velké kávy, zkuste
silné nebo extra jemné aroma, vychutnejte si
kávu při vysoké, střední nebo nízké teplotě
■■ kávovar může být použit s kávovými zrnky
nebo mletou kávou
■■ můžete si připravit dva šálky najednou s jedním
spařovacím cyklem
■■ vyjímatelná spařovací jednotka
■■

zabudovaný nový tichý mlýnek na kávu
s 13 stupni hrubosti mletí
■■ cyklus předpaření
■■ nastavitelná výška adaptéru od 86 do 142 mm
■■ programovatelné automatické vypnutí a zapnutí
■■ statistika připravených šálků
■■ zásobník na kávová zrna: 250 g
■■ speciální víko pro uchování aroma kávových
zrnek
■■ kapacita zásobníku na kávovou sedlinu: 14
šálků/72h
■■ kapacita nádoby na vodu: 1,8 l
■■ automatický program pro odvápnění
■■ programovatelná tvrdost vody
■■ prostor pro odkládání šálků
■■ funkce na úsporu energie
■■

OZNAČENÍ: ECAM 22.360.S
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 23,8 x 43 x 35,1 cm
Hmotnost: 9 kg
Příkon: 1450 W
EAN kód: 8004399325944
SAP kód: 0132215149
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ECAM 23.120.B, ECAM 23.120.SB

ECAM 21.117.SB
POPIS PRODUKTU:
ITALIAN DESIGN

vypínač pro nulovou spotřebu energie
funkce úspory energie
■■ funkce stand-by
■■

„Cappuccino systém“ – nerezová tryska na
napěnění mléka pro krémovou pěnu
■■ použít je možné zrnkovou i mletou kávu
■■ připravit je možné 2 kávy najednou
■■ vyjímatelná spařovací jednotka
■■ nový tichý zabudovaný mlýnek s možností
nastavení hrubosti mletí (13 možností)
■■ nastavitelné množství kávy
■■ nastavitelné množství vody
■■ systém předpaření
■■ nastavitelný adaptér pro výdej kávy (od 86
do 142 mm)
■■ funkce automatické vypnutí
■■ zásobník na kávová zrna: 250 g
■■ speciální kryt pro uchování aroma kávových
zrnek
■■ ukazatel kapacity zásobníku na kávovou sedlinu:
14 šálků/72 hodin
■■ vyjímatelná nádržka na vodu o objemu
1,8 litru s indikátorem pro doplnění
■■ automatická čisticí a odvápňovací funkce
■■ odkládací plocha na šálky
■■ nastavitelná tvrdost vody
■■ vyjímatelná odkapávací mřížka
s indikátorem hladiny
■■

POPIS PRODUKTU:

■■

OZNAČENÍ: ECAM 21.117.SB
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv) : 23,8 x 40 x 35 cm
Hmotnost: 9 kg
Příkon: 1450 W
EAN kód: 8004399326156
SAP kód: 0132213086

ITALIAN DESIGN

stand-by funkce
kapacita nádoby na vodu: 1,8 l
■■ kapacita zásobníku na kávová zrna: 250 g
■■
■■

nastavitelná tryska na našlehání mléka
s možností připravit si hustou a krémovou
mléčnou pěnu pro oblíbené nápoje jako je
cappuccino, caffelatte, latte macchiato nebo
si připravit horkou vodu pro čaj a další horké
nápoje
■■ lze použít zrnkovou i mletou kávu
■■ lze připravit 2 šálky espressa najednou
■■ vyjímatelná spařovací jednotka
■■ nový ovládací panel s podsvícenými tlačítky
■■ nový tichý zabudovaný mlýnek s 13 možnostmi
nastavení hrubosti mletí
■■ nastavitelné aroma i velikost kávy
■■ nastavitelný adaptér pro výdej kávy – od 86
do 142 mm
■■ automatická funkce vypnutí
■■ kontejner na sedliny s indikátorem vyprázdnění
po uvaření 14 káv či po 72 hodinách od
prvního použití
■■ automatická čisticí a odvápňovací funkce
■■ odkládací plocha na šálky
■■ nastavitelná tvrdost vody
■■ vyjímatelná odkapávací mřížka s indikátorem
hladiny vody
■■ vypínač pro nulovou spotřebu energie
■■ funkce úspory energie
■■

OZNAČENÍ: ECAM 23.120.B
(černá)
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 23,8 x 43 x 35,1 cm
Hmotnost: 9 kg
Příkon: 1450 W
EAN kód: 8004399326187
SAP kód: 0132213084

OZNAČENÍ: ECAM 23.120.SB
(stříbrno- černá)
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 23,8 x 43 x 35,1 cm
Hmotnost : 9 kg
Příkon: 1450 W
EAN kód: 8004399326170
SAP kód: 0132213083

Better than
ENERGY CLASS

A
*

with Eco-Mode ON
*ACCORDING TO + FEA
ENERGY CLASSES
IN ESPRESSO MACHINES

U všech takto označených kávovarů došlo
ke snížení spotřeby elektrické energie.Všechny
kávovary mají nově funkci úspory energie,
stand-by režim a vypínač přívodu elektrické
energie.
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DLS C002

EcoDecalk

MILK CLEAN

DLS C004

DECC 500

POPIS PRODUKTU:

POPIS PRODUKTU:

POPIS PRODUKTU:

POPIS PRODUKTU:

POPIS PRODUKTU:

Ekologický odvápňovač.
Nový ekologický odvápňovací prostředek pro ještě
účinnější odstranění vodního kamene uvnitř kávovarů.
Je vyroben z přírodních a vysoce kvalitních surových
materiálů, které jsou biologicky odbouratelné
a neznečišťují životní prostředí.
■■ vhodný pro všechny kávovary De’Longhi
■■ objem: 500 ml
■■ pro 5 cyklů odvápnění

Milk Clean je speciální čistič zbytků mléka.
■■ vhodný pro automatické a manuální čištění všech
zbytků mléka u pěnících trysek i automatických
systémů pěnění
■■ dezinfekční a antibakteriální
■■ čistí bezpečně a důkladně, ale zároveň je šetrný
k choulostivým povrchům
■■ lze jej také použít pro čištění vnějších částí přístroje
a to na všechny nečistoty rostlinného či živočišného
původu
■■ objem 250 ml

Sada pro údržbu automatických kávovarů.
odvápňovač (2x100ml)
■■ filtr na změkčení vody
■■ utěrka z mikrovlákna
■■ štěteček/stěrka
■■ kartáček
■■ proužek na testování tvrdosti vody
■■ návod na čištění a údržbu

Vakuová dóza na zrnkovou kávu.
■■ jednoduchý bateriový systém pro uchování vždy čerstvé
zrnkové kávy – stačí vložit baterie, nastavit vakuum, nasypat
kávu a uzavřít víko pomocí rukojeti – cca za 1 minutu od
uzavření je vakuové prostředí zprovozněno
■■ vyjímatelná nádobka na kávu
■■ kapacita: 1,5 l
■■ napájení: 4 baterie typu AA

OZNAČENÍ: DLS C004

OZNAČENÍ: DECC 500

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry balení: 29 x 25 x 5,5 cm
Hmotnost: 1,06 kg
EAN kód: 8004399327184
SAP kód: 5513292831

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 17,5 x 15,5 x 22 cm
Hmotnost: 1 kg
EAN kód: 8004399325791
SAP kód: 5513290061

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
990,- Kč

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
1 090,- Kč

■■
■■

filtr na změkčení vody
pro přístroje ECAM, ETAM, ESAM 6600-6900,
BCO 410, 420, 430, EC 820, 850, 860, EC 680

OZNAČENÍ: DLS C002
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry balení: 3,8 x 7,3 x 16,5 cm
Hmotnost: 0,13 kg
EAN kód: 8004399327252
SAP kód: 5513292811
DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
390,- Kč

OZNAČENÍ: EcoDecalk
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry (šxhxv): 8 x 8 x 19 cm
Hmotnost: 0,62 kg
EAN kód: 8004399329492
SAP kód: 5513296051
DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
319,- Kč

OZNAČENÍ: MILK CLEAN
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 5 x 5 x 19,5 cm
Hmotnost: 0,26 kg
EAN kód: 8004399324855
SAP kód: SER3013
DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
199,- Kč

■■

Údržba automatických kávovarů
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Ručně foukané sklenice s dvojitými termo stěnami

Dárkové balíčky

POPIS PRODUKTU:

POPIS PRODUKTU:

POPIS PRODUKTU:

POPIS PRODUKTU:

POPIS PRODUKTU:

Set sklenic: 6x espresso

Set sklenic: 6x cappuccino

Set sklenic: 2x espresso, 2x cappuccino,
2x latte macchiato

Essential pack

DeLuxe pack

objem sklenice 60 ml
s dvojitými termo stěnami
■■ borosilikátové sklo
■■ ručně foukané
■■ lze mýt v myčce

objem sklenice 190 ml
s dvojitými termo stěnami
■■ borosilikátové sklo
■■ ručně foukané
■■ lze mýt v myčce

■■

■■

■■

■■

OZNAČENÍ: DLSC300

OZNAČENÍ: DLSC301

objem sklenice 60 ml (espresso), 190 ml
(cappuccino), 220 ml (latte macchiato)
■■ s dvojitými termo stěnami
■■ borosilikátové sklo
■■ ručně foukané
■■

250 g zrnkové kávy De’Longhi 100% Arabica
250 g zrnkové kávy De’Longhi Espresso Classic
■■ sypátko na kakao
■■ 2x100 ml odvápňovač
■■ 2 espresso sklenice

■■

■■

■■

OZNAČENÍ: Esential Pack
OZNAČENÍ: DLSC302

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry balení (šxhxv): 29,6 x 9 x 21 cm
Hmotnost: 0,7 kg
Počet sklenic v balení: 6
EAN kód: 8004399329959
SAP kód: 5513296651

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry balení (šxhxv): 37 x 11,2 x 25,5 cm
Hmotnost: 1,3 kg
Počet sklenic v balení: 6
EAN kód: 8004399329966
SAP kód: 5513296661

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
899,- Kč

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
1 390,- Kč

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry balení (šxhxv): 34,5 x 11 x 30,5 cm
Hmotnost: 1,35 kg
Počet sklenic v balení: 6
EAN kód: 8004399329973
SAP kód: 5513296671
DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
1 390,- Kč

1 kg zrnkové kávy De’Longhi 100% Arabica
1 kg zrnkové kávy De’Longhi Espresso Classic
■■ vakuová nádoba na kávu
■■ sypátko na kakao
■■ Milk Clean
■■ 2x100 ml odvápňovač
■■ 2 espresso sklenice
■■ 2 cappuccino sklenice
■■ 2 latte macchiato sklenice

■■

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry: 19,3 x 23,3 x 14,3 cm
Hmotnost: 1,420 kg
EAN kód: 8004399326248
SAP kód: 5513291211
DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
1 090,- Kč

OZNAČENÍ: DeLuxe pack
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry: 28 x 37,3 x 25,2 cm
Hmotnost: 4,513 kg
EAN kód: 8004399326262
SAP kód: 5513291231
DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
3 490,- Kč
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EC 685.M, EC 685.BK, EC 685.R, EC 685.W
NOVINKA
POPIS PRODUKTU:
ITALIAN DESIGN

vyjímatelná nádržka na vodu s kapacitou 1,2 l
může být použit vodní filtr
■■ celokovové tělo s matným povrchem
■■
■■

ohřev vody termoblokem
úzké rozměry (pouhých 14,9 cm na šířku)
■■ rychlé ohřívání (40s.)
■■ flow-stop funkce pro nastavení velikosti kávy
■■ snadné ovládání: 3 elektronicky ovládaná
tlačítka
■■ pasivní nahřívač šálků
■■ profesionální tlak 15 barů
■■ kávovar může být použit pro mletou kávu
a také pro E.S.E. pody
■■ profesionální držák filtru pro mletou kávu
a pody s integrovaným zařízením pro bohatou
pěnu na espresso a pro 1 nebo 2 šálky a E.S.E.
pody, dvojité sítko na mletou kávu pro snadné
čištění
■■ nastavitelná tryska na páru: mísí páru a vzduch
a vytváří tak bohatou a krémovou pěnu pro
perfektní cappuccino, funkce horké vody
■■ dvojitý odkapávací tácek: pro možnost použití
sklenic vysokých až 13cm, ideální pro latte
macchiato a další mléčné nápoje
■■ tlačitko pro zapnutí a vypnutí s automatickým
režimem stand-by pro šetrnější spotřebu energie
po době, kdy nebyl používán
■■ odvápňovací zvukový signál
■■
■■

Průlomový design
Jednoduché a moderní tvary utváří nejužší design
na trhu s šířkou pouhých 14,9 cm.

Profesionální vlastnosti
Kovové tělo s matným povrchem, detaily z chromu
a profesionální držák filtru připomínají tradiční
způsob přípravy espressa baristou.

Vysoký výkon
Kávovar je vybaven termoblokem a elektronikou,
aby zajistil potřebný výkon, kvalitu a zároveň
jednoduché použití.

OZNAČENÍ: EC 685.M/BK/R/W
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 14,9 x 33 x 30,5 cm
Hmotnost: 4 kg
Příkon: 1350 W
EC 685.M
EAN kod: 8004399331198
SAP kod: 0132106138
EC 685.BK
EAN kod: 8004399331181
SAP kod: 0132106140
EC 685.R
EAN kod: 8004399331204
SAP kod: 0132106139
EC 685.W
EAN kod: 8004399331211
SAP kod: 0132106141
DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
5 990,- Kč
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KG 521.M

KG 520.M
NOVINKA

ITALIAN DESIGN

POPIS PRODUKTU:
profesionální mlýnek na kávu
s ocelovými kameny
■■ vysoká přesnost mletí
■■ nastavitelná hrubost mletí pro rozdílné
spařování kávy (18 nastavení, od extra jemného
na espresso po hrubé na french press)
■■ možnost mletí do nádobky (kapacita 170g)
nebo přímo do páky kávovaru pomocí
přiloženého adaptéru
■■ nastavení počtu namletých porcí 1-14
■■ LCD panel pro snadné ovládání, zobrazuje:
nastavení mletí, počet nastavených šálků
a je zde i možné nastavit požadované
aroma
■■ kapacita zásobníku na kávová zrna: 350g
■■ snadné čištění- vyjímatelná horní část mlýnku
■■ příslušenství: štěteček na čištění mlýnku,
adaptér pro mletí do páky kávovaru,
nádobka na mletou kávu
■■

K dosažení těch nejlepších výsledků potřebujete
ty nejlepší nástroje.
Vzhled mlýnku vychází z designového odkazu
prémiového pákového kávovaru Dedica.
Mlýnek je silný, ale elegantní a dokonale plní
své úkoly. Nadčasový design s vyváženou
kombinací hladkých ploch a hran v provedení
z nerezové oceli je velice příjemný na pohled.

OZNAČENÍ: KG 521.M
Hrubé mletí

French Press

Střední mletí

Překapávaná káva

Jemné mletí

Espresso

Extra jemné mletí

Ristretto

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 17,5 x 28,5 x 46 cm
Hmotnost: 3,3 kg
Příkon: 150 W
EAN kód: 8004399331303
SAP kód: 0177111040
DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
6 990,- Kč

NOVINKA
ITALIAN DESIGN

POPIS PRODUKTU:
profesionální mlýnek na kávu
s ocelovými kameny
■■ vysoká přesnost mletí
■■ nastavitelná hrubost mletí pro rozdílné
spařování kávy (18 nastavení, od extra jemného
na espresso po hrubé na french press)
■■ možnost mletí do nádobky (kapacita 170g)
nebo přímo do páky kávovaru pomocí
přiloženého adaptéru
■■ nastavení počtu namletých porcí 1-14
■■ kapacita zásobníku na kávová zrna: 350g
■■ snadné čištění- vyjímatelná horní část mlýnku
■■ příslušenství: štěteček na čištění mlýnku,
adaptér pro mletí do páky kávovaru,
nádobka na mletou kávu
■■

OZNAČENÍ: KG 520.M
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 17,5 x 28,5 x 46 cm
Hmotnost: 3,3 kg
Příkon: 150 W
EAN kód: 8004399331297
SAP kód: 0177111039
DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
4 990,- Kč
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ECP35.31
POPIS PRODUKTU:

OZNAČENÍ: ECP35.31

bojler z nerezové oceli
profesionální držák filtru s hliníkovou
povrchovou úpravou
■■ průhledná a vyjímatelná nádržka na vodu
s kapacitou: 1,1 l
■■ nastavitelná tryska „Cappuccino System“: dvě
možnosti regulace pěny; krémová mléčná pěna
nebo horké mléko
■■ regulace pro výdej páry
■■ funkce horká voda
■■ kávovar může být použit s mletou nebo
porcovanou kávou (E.S.E. pody)
■■ elektronické automatické vypnutí
■■ 2 samostatné termostaty pro horkou vodu
a páru
■■ pasivní nahřívač šálků
■■ odnímatelný odkapávací tácek, je tak možné
použít až 13 cm vysoký šálek
■■ maximální výška šálku 90 + 130 mm
■■ uložení příslušenství: sada filtrů pro 1 nebo
2 šálky a pro porcovanou kávu
■■ samostatný upěchovač kávy
■■ tlak čerpadla 15 bar

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 18,5 x 24 x 30,5 cm
Hmotnost: 4 kg
Příkon: 1100 W
EAN kód: 8004399329362
SAP kód: 0132104159

ITALIAN DESIGN
■■
■■

Vyvinuto pro ty, kteří milují bohaté aroma
autentického italského espressa nebo krémovou
pěnu cappuccina.
Pro ty, kteří chtějí být doma baristou a pro ty,
kteří hledají jednoduchost použití bez
kompromisů.

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
4 490,- Kč
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ECP33.21

43

ECP31.21

ICM 14011.BK, ICM 14011.R, ICM 14011.W
POPIS PRODUKTU:
mini kávovar na překapávanou kávu
kapacita: 5 šálků (0,65 l)
■■ skleněná konvička s víkem
■■ plotýnka pro udržení kávy teplé
■■ automatické vypnutí
■■ ukazatel vodní hladiny
■■ konvičku i držák filtru je možné mýt
v myčce
■■ prostor pro uschování kabelu
■■ permanentní nylonový filtr

bojler z nerezové oceli
profesionální držák filtru s hliníkovou povrchovou úpravou
■■ průhledná a vyjímatelná nádržka na vodu s kapacitou: 1,1 l
■■ tryska na našlehání mléka
■■ regulace pro výdej páry
■■ funkce horká voda
■■ kávovar může být použit s mletou nebo porcovanou kávou (E.S.E. pody)
■■ elektronické automatické vypnutí
■■ 2 samostatné termostaty pro horkou vodu a páru
■■ pasivní nahřívač šálků
■■ odnímatelný odkapávací tácek, je tak možné použít až 13 cm vysoký šálek
■■ maximální výška šálku 90 + 130 mm
■■ uložení příslušenství: sada filtrů pro 1 nebo 2 šálky a pro porcovanou kávu
■■ samostatný upěchovač kávy
■■ tlak čerpadla 15 bar
■■
■■

POPIS PRODUKTU:
bojler z nerezové oceli
profesionální držák filtru s hliníkovou povrchovou úpravou
■■ průhledná a vyjímatelná nádržka na vodu s kapacitou: 1,1 l
■■ tryska na našlehání mléka
■■ regulace pro výdej páry
■■ funkce horká voda
■■ kávovar může být použit s mletou nebo porcovanou kávou (E.S.E. pody)
■■ elektronické automatické vypnutí
■■ 2 samostatné termostaty pro horkou vodu a páru
■■ pasivní nahřívač šálků
■■ odnímatelný odkapávací tácek, je tak možné použít až 13 cm vysoký šálek
■■ maximální výška šálku 90 + 130 mm
■■ uložení příslušenství: sada filtrů pro 1 nebo 2 šálky a pro porcovanou kávu
■■ samostatný upěchovač kávy
■■ tlak čerpadla 15 bar
■■
■■

OZNAČENÍ: ECP33.21

OZNAČENÍ: ECP31.21

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 18,5 x 24 x 30,5 cm
Hmotnost: 4 kg
Příkon: 1100 W
EAN kód: 8004399329355
SAP kód: 0132104158

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 18,5 x 24 x 30,5 cm
Hmotnost: 4 kg
Příkon: 1100 W
EAN kód: 8004399329348
SAP kód: 0132104157

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
3 990,- Kč

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
3 490,- Kč

POPIS PRODUKTU:
kávovar na překapávanou kávu
prémiová úprava z nerezové oceli
■■ kapacita: 10 šálků (1,25 L)
■■ přístup z přední části
■■ digitální panel s nastavitelným časovačem
■■ aroma funkce pro nastavení úrovně
spaření
■■ termální karafa
■■ automatické vypnutí
■■ ukazatel vodní hladiny
■■ těsnící plotýnka pod karafou
■■ papírový filtr

■■

■■

■■

■■

OZNAČENÍ: ICM 14011
POPIS PRODUKTU:

ICM15720.BK

LOGISTICKÉ ÚDAJE
(jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv):
20 x 24 x 33 cm
Hmotnost: 1,2 kg
Příkon: 600 W
ICM 14011.BK
EAN kód: 8004399327580
SAP kód: 0132301084
ICM 14011.R
EAN kód: 8004399329782
SAP kód: 0132301114
ICM 14011.W
EAN kód: 8004399329775
SAP kód: 0132301115
DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
1 390,- Kč

OZNAČENÍ: ICM15720.BK
LOGISTICKÉ ÚDAJE
(jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv):
21,8 x 27,7 x 34,4 cm
Hmotnost: 2,5 kg
Příkon: 1000 W
EAN kód: 8004399329195
SAP kód: 0132301110
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Prestige

100% Arabica

Espresso 100% Arabica pody

Espresso Classic

Espresso Classic pody

PRESTIGE
Výběrová směs kávy Arabica a Robusta (65%
Arabica, 35% Robusta). Káva Arabica je
složena ze 3 druhů, zatímco asijská Robusta je
původem z Indie a Vietnamu.
Výsledkem je velmi vyvážená chut kávy
vhodné pro prípravu espressa středně výrazné
a elegantní jemnosti, s příjemným nádechem
karamelu, právě upečených sušenek a suchých
plodů. Pozadí je charakterizováno příjemně
kyselými tóny a výrazným kořeněným pozadím.

100% ARABICA
Nejlepší druhy kávy Arabica vybrané přímo v místě původu: směs jemné
chuti, složená výhradně z nejjemnějších druhů kávy Arabica z náhorních
planin Střední a Jižní Ameriky.
Dokonalé pražení zdůrazňuje její svěží chuť a pronikavé
aroma s nádechem květin.

De’Longhi Espresso 100% Arabica
Výběr kávových zrnek z těch nejlepších odrůd
kávy Arabica speciálně pro De’Longhi.
Jednotlivě balené pody s čerstvě mletou kávou
si uchovávají své aroma a díky tomu je z nich
možné připravit lahodné espresso
s bohatou kompaktní cremou.

ESPRESSO CLASSIC
Objevte lahodnou chuť a svůdnou rozkoš kávy De’Longhi. Espresso
Classic: nepřekonatelná směs (60% Robusta, 40% Arabica) s intenzivním
aroma a plnou chutí těch nejlepších jihoamerických káv.

De’Longhi Espresso Classic
Vynikající směs kávových zrnek pečlivě
vybíraná speciálně pro De’Longhi.
Jednotlivě balené pody s čerstvě mletou kávou
si uchovávají své aroma a díky tomu je z nich
možné připravit lahodné espresso
s bohatou kompaktní cremou.

LOGISTICKÉ ÚDAJE
(jedno prodejní balení):
Rozměry balení: 32 x 15 x 10 cm
Hmotnost: 1000 g
EAN Kód: 8002200140465
SAP kód: 5513215211

LOGISTICKÉ ÚDAJE
(jedno prodejní balení):
Rozměry balení: 20 x 10 x 6 cm
Hmotnost: 250 g
EAN Kód: 8002200109226
SAP kód: 5513290541

LOGISTICKÉ ÚDAJE
(jedno prodejní balení):
Rozměry balení: 10,5 x 9,5 x 17,8 cm
Hmotnost: 212 g
EAN kód: 8002200146702
SAP kód: 5513290231

LOGISTICKÉ ÚDAJE
(jedno prodejní balení):
Rozměry balení: 32 x 15 x 10 cm
Hmotnost: 1000 g
EAN Kód: 8002200140458
SAP kód: 5513215201

LOGISTICKÉ ÚDAJE
(jedno prodejní balení):
Rozměry balení: 20 x 10 x 6 cm
Hmotnost: 250 g
EAN Kód: 8002200109219
SAP kód: 5513290551

LOGISTICKÉ ÚDAJE
(jedno prodejní balení):
Rozměry balení: 10,5 x 9,5 x 17,8 cm
Hmotnost: 212 g
EAN kód: 8002200146719
SAP kód: 5513290241

DOPORUČENÁ
PRODEJNÍ CENA S DPH:
690,- Kč

DOPORUČENÁ
PRODEJNÍ CENA S DPH:
199,- Kč

DOPORUČENÁ
PRODEJNÍ CENA S DPH:
189,- Kč

DOPORUČENÁ
PRODEJNÍ CENA S DPH:
590,- Kč

DOPORUČENÁ
PRODEJNÍ CENA S DPH:
179,- Kč

DOPORUČENÁ
PRODEJNÍ CENA S DPH:
169,- Kč

LOGISTICKÉ ÚDAJE
(jedno prodejní balení):
Rozměry balení (šxhxv): 32 x 15 x 10 cm
Hmotnost: 1000 g
EAN kód: 8002200140632
SAP kód: 5513296811
DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
799,- Kč

Káva De’Longhi
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De’Longhi Kuchyně
De’Longhi snídaňové kolekce jsou vyjádřením našeho designu a stylu.
Umění a italský životní styl jsou neustále na pozadí výrobků De’Longhi
a projevují se ve snídaňových kolekcích, které tak nabízí v mnoha ohledech zcela
nový přístup k designovému vybavení kuchyně.

Navrhněte si svůj snídaňový zážitek!
Podívejte se, jak snídaňové kolekce De‘Longhi ožijí ve Vaší kuchyni.
Stáhněte si aplikaci „Snídaňové kolekce De’Longhi“ pro rozšířenou realitu snídaňových
kolekcí a marker. Dostupná pro mobilní telefony a tablety s iOS a Androidem.

Jak to funguje:

Stáhněte si
BEZPLATNOU APLIKACI
a vytiskněte si marker

Namiřte svoje
zařízení na marker

Pozorujte produkty,
které ve vaší
kuchyni ožijí

Pořiďte screenshot
a sdílejte ho
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Distinta, stvořena z technologie a dovedností
De’Longhi, ztělesňuje styl, budoucnost, čistotu
a eleganci v jednom, vytváří tak unikátní
novou klasiku.
Plně vyvinuté, jemné, přesto přímočaré tvary
spojené dohromady s mistrovskou inovativní
technologií, tvoří neočekávaný výsledek, který
se projevuje v detailech Distinta.

Pure White
(W)

Future Bronze Elegance Black Style Copper
(BZ)
(BK)
(CP)

Aplikace „Snídaňové
kolekce De’Longhi“ pro
rozšířenou realitu
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KBI2000.CP

KBI2001.CP
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KBI2011.CP

CTI2103.CP
ITALIAN DESIGN

Ideální teplota pro každý druh čaje

White tea
POPIS PRODUKTU:
objem 1 l
sofistikovaný matný kovový povrch s pochromovanými detaily
■■ kovové dotykové plochy
■■ 360° otáčecí základna
■■ nezávislá základna pro snadnou manipulaci bez kabelu
■■ ukazatel vodní hladiny
■■ dno z nerezové oceli
■■ 3násobná bezpečnostní ochrana:
- automatické vypnutí po dosažení bodu varu
- vypnutí při přehřátí
- automatické vypnutí při vyjmutí konvice ze základny
■■ odnímatelný a umývatelný filtr částic
■■ prostor pro uložení kabelu
■■ protiskluzová základna

POPIS PRODUKTU:
objem 1,7 l
sofistikovaný matný kovový povrch s pochromovanými detaily
■■ kovové dotykové plochy
■■ 360° otáčecí základna
■■ nezávislá základna pro snadnou manipulaci bez kabelu
■■ ukazatel vodní hladiny
■■ dno z nerezové oceli
■■ 3násobná bezpečnostní ochrana:
- automatické vypnutí po dosažení bodu varu
- vypnutí při přehřátí
- automatické vypnutí při vyjmutí konvice ze základny
■■ odnímatelný a umývatelný filtr částic
■■ prostor pro uložení kabelu
■■ protiskluzová základna

Yellow tea

Green tea

Oolong tea

Black tea

POPIS PRODUKTU:
objem 1,7 l
sofistikovaný matný kovový povrch s pochromovanými detaily
■■ kovové dotykové plochy
■■ elektronická základna pro kontrolu teploty vody (možné nastavení 75 –
80 – 85 – 90 – 100 °C) a funkce udržení dané teploty
po dobu 20 minut
■■ 360° otáčecí základna
■■ nezávislá základna pro snadnou manipulaci bez kabelu
■■ ukazatel vodní hladiny
■■ dno z nerezové oceli
■■ 3násobná bezpečnostní ochrana:
- automatické vypnutí po dosažení bodu varu
- vypnutí při přehřátí
- automatické vypnutí při vyjmutí konvice ze základny
■■ odnímatelný a umývatelný filtr částic
■■ prostor pro uložení kabelu
■■ protiskluzová základna

POPIS PRODUKTU:
na dva plátky toustového chleba
sofistikovaný matný kovový povrch s pochromovanými detaily
■■ kovové dotykové plochy
■■ elektronické ovládání: ohřev, rozmrazování a zrušení
■■ všechny kontrolky s neonovým podsvícením
■■ extra-vysunutí pro snažší vyndání toastu
■■ elektronická kontrola opečení
■■ vyjímatelný tácek na drobky
■■ protiskluzové nožičky
■■ opékací mřížka

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■
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ICMI211.CP

ECI341.CP
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EMFI.CP

EOI406.CP
ITALIAN DESIGN

POPIS PRODUKTU:
objem nádržky na 10 šálků (1,25 l)
sofistikovaný matný kovový povrch
s pochromovanými detaily
■■ permanentní filtr
■■ prémiová skleněná karafa
■■ plotýnka pro udržení teplé kávy
■■ ECO funkce automatického vypnutí
■■ Aroma funkce
■■ manuální ovládání
■■ ukazatel obsahu vody
■■ těsnící plotýnka pod karafou

POPIS PRODUKTU:
sofistikovaný matný kovový povrch s pochromovanými detaily
nerezová nádržka na vodu
■■ tlak 15 barů
■■ průhledný a odnímatelný zásobník na vodu (kapacita: 1 l)
■■ systém předehřívání znamená, že je kávovar vždy připraven k použití
■■ „Nastavitelný Cappuccino systém“: mísí páru, vzduch a mléko a vytváří
tak bohatou a krémovou pěnu pro perfektní cappuccino
■■ „DISCO CREMA“– speciální disk u kávového sítka, ktery zajistí perfektní
promíchání kávy a tím zajistí hustou a bohatou pěnu na espressu
■■ profesionální držák filtru pro mletou kávu a pody s integrovaným
zařízením pro bohatou pěnu na espresso a pro 1 nebo 2 šálky
■■ 2 oddělené termostaty pro kontrolu teploty vody a páry
■■ systém automatického vypnutí
■■ nahřívač šálků
■■ ovládací prvek pro regulaci výdeje páry
■■ on/off tlačítko s led diodou
■■ vyjímatelná odkapávací mřížka

POPIS PRODUKTU:
objem 4 šálky (min 100 ml, max 250 ml))
sofistikovaný matný kovový povrch s pochromovanými detaily
■■ šlehání teplého i studeného mléka
■■ odnímatelný magnetický šlehač pro snadné čištění
■■ HOT & COLD šlehání mléka
■■ 360° otáčecí základna
■■ odnímatelné průhledné víko se silikonovým těsněním
■■ vnitřek z nepřilnavého materiálu
■■ voděodolné

POPIS PRODUKTU:
kapacita: 9 l (4 plátky)
sofistikovaný matný kovový povrch s pochromovanými detaily
■■ 2 funkce: pečení a gril
■■ vnitřek z teflonu
■■ dvířka s dvojitým sklem
■■ nastavitelný termostat 120 — 220 °C
■■ 15minutový časovač s automatickým vypnutím a zvukovou
kontrolkou
■■ automatické vypnutí a zvonek
■■ příslušenství: rošt, pečící pánev a miska na drobky

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■
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OZNAČENÍ: KBI2000.W

OZNAČENÍ: KBI2001.W

OZNAČENÍ: KBI2011.W

OZNAČENÍ: CTI2103.W

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 16,3 x 21,2 x 21,7 cm
Hmotnost: 1 kg
Příkon: 2000 W
EAN kód: 8004399772441
SAP kód: 0210100000

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 18 x 22,5 x 25 cm
Hmotnost: 1,3 kg
Příkon: 3000 W
EAN kód: 8004399772205
SAP kód: 0210110018

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 18 x 22,5 x 25 cm
Hmotnost: 1,3 kg
Příkon: 2000 W
EAN kód: 8004399772335
SAP kód: 0210410004

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 21 x 33 x 21 cm
Hmotnost: 2 kg
Příkon: 900 W
EAN kód: 8004399761728
SAP kód: 0230120002

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
2 490,- Kč

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
2 990,- Kč

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
3 490,- Kč

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
2 990,- Kč

OZNAČENÍ: ICMI211.W

OZNAČENÍ: ECI341.W

OZNAČENÍ: EMFI.W

OZNAČENÍ: EOI406.W

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 21 x 21 x 33 cm
Hmotnost: 2 kg
Příkon: 900 W
EAN kód: 8004399328907
SAP kód: 0132301102

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 19,7 x 31 x 32,2 cm
Hmotnost: 4,25 kg
Příkon: 1100 W
EAN kód: 8004399328853
SAP kód: 0132104143

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 19,5 x11,5x17 cm
Příkon: 420 W
EAN kód: 8004399329522
SAP kód: 0132043009

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 40 x 20 x 33 cm
Hmotnost: 3,6 kg
Příkon: 1400 W (800) W
EAN kód: 8004399180581
SAP kód: 0118420301

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
2 990,- Kč

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
5 990,- Kč

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
2 990,- Kč

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
4 490,- Kč
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OZNAČENÍ: KBI2000.BZ

OZNAČENÍ: KBI2001.BZ

OZNAČENÍ: KBI2011.BZ

OZNAČENÍ: CTI2103.BZ

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 16,3 x 21,2 x 21,7 cm
Hmotnost: 1 kg
Příkon: 2000 W
EAN kód: 8004399772465
SAP kód: 0210100002

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 18 x 22,5 x 25 cm
Hmotnost: 1,3 kg
Příkon: 3000 W
EAN kód: 8004399772229
SAP kód: 0210110020

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 18 x 22,5 x 25 cm
Hmotnost: 1,3 kg
Příkon: 2000 W
EAN kód: 8004399772359
SAP kód: 0210410006

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 21 x 33 x 21 cm
Hmotnost: 2 kg
Příkon: 900 W
EAN kód: 8004399761742
SAP kód: 0230120004

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
2 490,- Kč

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
2 990,- Kč

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
3 490,- Kč

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
2 990,- Kč

OZNAČENÍ: ICMI211.BZ

OZNAČENÍ: ECI341.BZ

OZNAČENÍ: EMFI.BZ

OZNAČENÍ: EOI406.BZ

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 21 x 21 x 33 cm
Hmotnost: 2 kg
Příkon: 900 W
EAN kód: 8004399328914
SAP kód: 0132301103

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 19,7 x 31 x 32,2 cm
Hmotnost: 4,25 kg
Příkon: 1100 W
EAN kód: 8004399328877
SAP kód: 0132104145

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 19,5 x11,5x17 cm
Příkon: 420 W
EAN kód: 8004399329508
SAP kód: 0132043011

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 40 x 20 x 33 cm
Hmotnost: 3,6 kg
Příkon: 1400 W (800) W
EAN kód: 8004399180598
SAP kód: 0118420302

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
2 990,- Kč

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
5 990,- Kč

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
2 990,- Kč

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
4 490,- Kč
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OZNAČENÍ: KBI2000.BK

OZNAČENÍ: KBI2001.BK

OZNAČENÍ: KBI2011.BK

OZNAČENÍ: CTI2103.BK

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 16,3 x 21,2 x 21,7 cm
Hmotnost: 1 kg
Příkon: 2000 W
EAN kód: 8004399772458
SAP kód: 0210100001

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 18 x 22,5 x 25 cm
Hmotnost: 1,3 kg
Příkon: 3000 W
EAN kód: 8004399772212
SAP kód: 0210110019

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 18 x 22,5 x 25 cm
Hmotnost: 1,3 kg
Příkon: 2000 W
EAN kód: 8004399772342
SAP kód: 0210410005

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 21 x 33 x 21 cm
Hmotnost: 2 kg
Příkon: 900 W
EAN kód: 8004399761735
SAP kód: 0230120003

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
2 490,- Kč

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
2 990,- Kč

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
3 490,- Kč

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
2 990,- Kč

OZNAČENÍ: ICMI211.BK

OZNAČENÍ: ECI341.BK

OZNAČENÍ: EMFI.BK

OZNAČENÍ: EOI406.BK

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 21 x 21 x 33 cm
Hmotnost: 2 kg
Příkon: 900 W
EAN kód: 8004399328891
SAP kód: 0132301101

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 19,7 x 31 x 32,2 cm
Hmotnost: 4,25 kg
Příkon: 1100 W
EAN kód: 8004399328860
SAP kód: 0132104144

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 19,5 x11,5x17 cm
Příkon: 420 W
EAN kód: 8004399329515
SAP kód: 0132043008

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 40 x 20 x 33 cm
Hmotnost: 3,6 kg
Příkon: 1400 W (800) W
EAN kód: 8004399180574
SAP kód: 0118420300

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
2 990,- Kč

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
5 990,- Kč

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
2 990,- Kč

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
4 490,- Kč
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OZNAČENÍ: KBI2000.CP

OZNAČENÍ: KBI2001.CP

OZNAČENÍ: KBI2011.CP

OZNAČENÍ: CTI2103.CP

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 16,3 x 21,2 x 21,7 cm
Hmotnost: 1 kg
Příkon: 2000 W
EAN kód: 8004399772472
SAP kód: 0210100003

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 18 x 22,5 x 25 cm
Hmotnost: 1,3 kg
Příkon: 3000 W
EAN kód: 8004399772236
SAP kód: 0210110021

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 18 x 22,5 x 25 cm
Hmotnost: 1,3 kg
Příkon: 2000 W
EAN kód: 8004399772366
SAP kód: 0210410007

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 21 x 33 x 21 cm
Hmotnost: 2 kg
Příkon: 900 W
EAN kód: 8004399761759
SAP kód: 0230120005

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
2 490,- Kč

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
2 990,- Kč

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
3 490,- Kč

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
2 990,- Kč

OZNAČENÍ: ICMI211.CP

OZNAČENÍ: ECI341.CP

OZNAČENÍ: EMFI.CP

OZNAČENÍ: EOI406.CP

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 21 x 21 x 33 cm
Hmotnost: 2 kg
Příkon: 900 W
EAN kód: 8004399328921
SAP kód: 0132301104

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 19,7 x 31 x 32,2 cm
Hmotnost: 4,25 kg
Příkon: 1100 W
EAN kód: 8004399328884
SAP kód: 0132104146

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 19,5 x11,5x17 cm
Příkon: 420 W
EAN kód: 8004399329539
SAP kód: 0132043010

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 40 x 20 x 33 cm
Hmotnost: 3,6 kg
Příkon: 1400 W (800) W
EAN kód: 8004399180604
SAP kód: 0118420303

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
2 990,- Kč

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
5 990,- Kč

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
2 990,- Kč

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
4 490,- Kč
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Avvolta
ITALIAN DESIGN

De’Longhi představuje novou kolekci
s nezaměnitelným vzhledem a estetickými
inovacemi. Avvolta vyznačující se avantgardním
moderním a živým designem.

POPIS PRODUKTU:

POPIS PRODUKTU:

2- plátkový topinkovač řady Avvolta
povrchová úprava z prémiového plastu
■■ opékací mřížka na rozpékání pečiva
■■ elektronické ovládání: ohřev, rozmrazování, opékání a zrušení- všechny funkce
se světelnou indikací
■■ extra vysunutí pro snazší vyjmutí toustu
■■ elektronická kontrolka opékání
■■ vyjímatelný tácek na drobečky
■■ protiskluzové nožičky

■■

■■

■■

OZNAČENÍ: CTA 2103.W, BK, R

bílá
(W)

černá
(BK)

červená
(R)

rychlovarná konvice řady Avvolta
povrchová úprava z prémiového plastu
■■ objem 1,7l
■■ 360° otáčecí základna
■■ nezávislá základna pro snadnou manipulaci bez kabelu
■■ ukazatel vodní hladiny
■■ dno z nerezové oceli
■■ 3 násobná bezpečnostní ochrana: automatické vypnutí po dosažení bodu
varu, vypnutí při přehřátí, automatické vypnutí při vyjmutí konvice ze základny
■■ odnímatelný a umývatelný filtr částic
■■ prostor pro uložení kabelu
■■ protiskluzová základna

■■

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 18,5 x 32 x 20,5 cm
Hmotnost: 2 kg
Příkon: 900 W
CTA 2103.W
CTA 2103.BK
CTA 2103.R

EAN kód: 8004399762114
EAN kód: 8004399762091
EAN kód: 8004399762107

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 2 690,- Kč

OZNAČENÍ: KBA 2001.W, BK, R

SAP kód: 0230020000
SAP kód: 0230020001
SAP kód: 0230020002

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 26 x 20 x 26,5 cm
Hmotnost: 1,4 kg
Příkon: 2000 W
KBA 2001.W
KBA 2001.BK
KBA 2001.R

EAN kód: 8004399772717
EAN kód: 8004399772694
EAN kód: 8004399772700

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 2 690,- Kč

Aplikace „Snídaňové
kolekce De’Longhi“ pro
rozšířenou realitu

SAP kód: 0210010003
SAP kód: 0210010004
SAP kód: 0210010005
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Icona Elements
ITALIAN DESIGN

ELEMENTS
Nový rozměr designu, barvy, ale také
povrchová úprava, to vše je nová designová
řada Icona Elements inspirována 4 živly.
POPIS PRODUKTU:

POPIS PRODUKTU:

2- plátkový toaster řady Icona Elements
exkluzivní povrchová úprava s pochromovanými detaily
■■ opékací mřížka na rozpékání pečiva
■■ elektronické ovládání: ohřev, rozmrazování, opékání a zrušení - všechny funkce
se světelnou indikací
■■ extra vysunutí pro snazší vyjmutí toustu
■■ elektronická kontrolka opékání
■■ vyjímatelný tácek na drobečky
■■ protiskluzové nožičky

■■

■■

■■

OZNAČENÍ: CTOE2103.W, BL, BG, R

bílá
(W)

modrá
(BL)

béžová
(BG)

červená
(R)

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 18,5 x 32 x 20,5 cm
Hmotnost: 2 kg
Příkon: 900 W
CTOE2103.W
CTOE2103.BL
CTOE2103.BG
CTOE2103.R

Aplikace „Snídaňové
kolekce De’Longhi“ pro
rozšířenou realitu

rychlovarná konvice řady Icona Elements
exkluzivní povrchová úprava s pochromovanými detaily
■■ objem 1,7 l
■■ 360° otáčecí základna
■■ nezávislá základna pro snadnou manipulaci bez kabelu
■■ ukazatel vodní hladiny
■■ dno z nerezové oceli
■■ 3 násobná bezpečnostní ochrana: automatické vypnutí po dosažení bodu
varu, vypnutí při přehřátí, automatické vypnutí při vyjmutí konvice ze základny
■■ odnímatelný a umývatelný filtr částic
■■ prostor pro uložení kabelu
■■ protiskluzová základna

■■

EAN kód: 8004399761988
EAN kód: 8004399761995
EAN kód: 8004399762008
EAN kód: 8004399762015

OZNAČENÍ: KBOE2001.W, BL, BG, R

SAP kód: 0230120023
SAP kód: 0230120024
SAP kód: 0230120025
SAP kód: 0230120026

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 23 x 23 x 26,5 cm
Hmotnost: 1,3 kg
Příkon: 2000 W
KBOE2001.W
KBOE2001 BL
KBOE2001 BG
KBOE2001.R

EAN kód: 8004399772618
EAN kód: 8004399772625
EAN kód: 8004399772632
EAN kód: 8004399772649

SAP kód: 0210110064
SAP kód: 0210110065
SAP kód: 0210110066
SAP kód: 0210110067
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De’Longhi Kuchyně

Vyvíjíme kuchyňské spotřebiče s vášní a necháváme se přitom inspirovat bohatou
tradicí italské kuchyně a rodinnými hodnotami.
Naše produkty jsou výjimečné pro svůj výkon a neotřelá řešení, která umožňují
vychutnávat si jejich používání s radostí.
Splňujeme potřeby různých kultur a domácího prostředí tak, aby se naše
produkty perfektně hodily do jakékoli kuchyně na světě.
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CGH1030D

Kontaktní grily

NOVINKA

Užijte si čas grilování,
kdykoliv budete mít
chuť

POPIS PRODUKTU:
grilovací funkce: kontaktní & panini pozice, otevřená barbecue,
pozice trouba; ideální pro přípravu burgerů, panini, grilování
masa, ryb a zeleniny a dalších pokrmů
■■ velká vařící plocha: (37x23 cm). V otevřené pozici dokonce
37x46 cm, ideální pro rodiny
■■ elektronická kontrola teploty, 2 nezávislé ovládací knoflíky
pro regulaci teploty obou plotýnek (topné těleso zabudované
v každé plotýnce zvlášť)
■■ funkce zatáhnutí pokrmu (pro přípravu šťavnatého masa)
■■ časovač
■■ digitální LED kontrolní displej 70x30mm,
pro snadnou kontrolu procesu přípravy pokrmu
■■ odnímatelné a vyměnitelné grilovací plotýnky,
umyvatelné v myčce nádobí
■■ tácek pro odkapávání přebytečného tuku
■■ zámek pro uschování / přenesení grilu
■■ stěrka na odstranění zbytků z grilovacích plotýnek
■■ v balení:
3 SETY GRILOVACÍCH PLOTÝNEK:
2x HLADKÁ, 2x ŽEBROVANÁ, 2x PLOTÝNKA NA VAFLE
■■ mobilní aplikace pro nejlepší přípravu pokrmu:
už žádné další chyby, kdykoliv a kdekoliv stále dokonalé
grilovací výsledky
■■

Skvělé pro grilování steaků, hamburgerů,
sendvičů, kuřecího masa, ryb i zeleniny.
Zároveň umožňuje kromě kontaktního grilování
i pozici „barbecue“, která zvětší grilovací plochu
dvojnásobně.
Díky aplikaci, která vám doporučí nejlepší
nastavení grilu pro Váš požadovaný pokrm,
dosáhnete vždy dokonalých výsledků.

OZNAČENÍ: CGH1030D
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry (šxhxv): 45,8 x 34,3 x 18,5 cm
Hmotnost: 6,9 kg
Příkon: 2000 W
EAN kód: 8004399790490
SAP kód: 0179510003
DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 7 490,- Kč

De‘Longhi MultiGrill mobilní aplikace
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CGH1020D

Kontaktní grily

NOVINKA

CGH1012D

Kontaktní grily

NOVINKA
POPIS PRODUKTU:

POPIS PRODUKTU:
grilovací funkce: kontaktní & panini pozice, otevřená barbecue,
pozice trouba; ideální pro přípravu burgerů, panini, grilování
masa, ryb a zeleniny a dalších pokrmů
■■ velká vařící plocha: (37x23 cm). V otevřené pozici dokonce
37x46 cm, ideální pro rodiny
■■ elektronická kontrola teploty, 2 nezávislé ovládací knoflíky
pro regulaci teploty obou plotýnek (topné těleso zabudované
v každé plotýnce zvlášť)
■■ funkce zatáhnutí pokrmu (pro přípravu šťavnatého masa)
■■ časovač
■■ digitální LED kontrolní displej 70x30mm,
pro snadnou kontrolu procesu přípravy pokrmu
■■ odnímatelné a vyměnitelné grilovací plotýnky,
umyvatelné v myčce nádobí
■■ tácek pro odkapávání přebytečného tuku
■■ zámek pro uschování / přenesení grilu
■■ stěrka na odstranění zbytků z grilovacích plotýnek
■■ v balení:
2 SETY GRILOVACÍCH PLOTÝNEK:
2x HLADKÁ, 2x ŽEBROVANÁ
■■ mobilní aplikace pro nejlepší přípravu pokrmu:
už žádné další chyby, kdykoliv a kdekoliv stále dokonalé
grilovací výsledky

De‘Longhi MultiGrill mobilní aplikace

grilovací funkce: kontaktní & panini pozice, otevřená barbecue,
pozice trouba; ideální pro přípravu burgerů, panini, grilování
masa, ryb a zeleniny a dalších pokrmů
■■ velká vařící plocha: (37x23 cm). V otevřené pozici dokonce
37x46 cm, ideální pro rodiny
■■ elektronická kontrola teploty, 2 nezávislé ovládací knoflíky
pro regulaci teploty obou plotýnek (topné těleso zabudované
v každé plotýnce zvlášť)
■■ funkce zatáhnutí pokrmu (pro přípravu šťavnatého masa)
■■ časovač
■■ digitální LED kontrolní displej 70x30mm,
pro snadnou kontrolu procesu přípravy pokrmu
■■ odnímatelné a vyměnitelné grilovací plotýnky,
umyvatelné v myčce nádobí
■■ tácek pro odkapávání přebytečného tuku
■■ zámek pro uschování / přenesení grilu
■■ stěrka na odstranění zbytků z grilovacích plotýnek
■■ v balení:
1 SET GRILOVACÍCH PLOTÝNEK:
1x HLADKÁ, 1x ŽEBROVANÁ
■■ mobilní aplikace pro nejlepší přípravu pokrmu:
už žádné další chyby, kdykoliv a kdekoliv stále dokonalé
grilovací výsledky

■■

■■

OZNAČENÍ: CGH1020D

OZNAČENÍ: CGH1012D

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry (šxhxv): 45,8 x 34,3 x 18,5 cm
Hmotnost: 6,9 kg
Příkon: 2000 W
EAN kód: 8004399790483
SAP kód: 0179510002

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry (šxhxv): 45,8 x 34,3 x 18,5 cm
Hmotnost: 6,9 kg
Příkon: 2000 W
EAN kód: 8004399790476
SAP kód: 0179510001

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 6 490,- Kč

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 5 490,- Kč

De‘Longhi MultiGrill mobilní aplikace

72

DLSK150

POPIS PRODUKTU:
■■
■■

dokoupitelné příslušenství pro gril CGH1012D
2 GRILOVACÍ DESKY:
1 ŽEBROVANÁ A 1 HLADKÁ PLOTÝNKA
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DLSK151

POPIS PRODUKTU:
■■
■■

dokoupitelné příslušenství pro gril GH1012D a CGH1020D
SET:
2 GRILOVACÍ PLOTÝNKY NA VAFLE

OZNAČENÍ: DLSK150

OZNAČENÍ: DLSK151

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry (šxhxv): 1,5 x 39 x 7,5 cm
Hmotnost: 2,424 kg
EAN kód: 8004399790827
SAP kód: 5517910001

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry (šxhxv): 31,5 x 39 x 7,5 cm
Hmotnost: 2,54 kg
EAN kód: 8004399790834
SAP kód: 5517910011

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 1 290,- Kč

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 1 990,- Kč

Kontaktní grily

CGH 912C, CGH 910C

Kontaktní grily

POPIS PRODUKTU:

OZNAČENÍ: CGH 912C

keramická vrstva na grilovacích plotýnkách pro větší odolnost proti poškrábání
a pro rovnoměrnou distribuci tepla
■■ prostorný povrch pro grilování: (23 x 29 cm) při úplném rozevření grilu je plocha
zvětšena dvojnásobně na 46 x 29 cm, ideální pro rodiny
■■ nastavitelná teplota v rozmezí 80 °C - 230 °C
■■ výkon: 1500 W
■■ CGH 912 C - 2 sady plotýnek s keramickou vrstvou (žebrované a hladké)
■■ CGH 910 C - 1 sada grilovacích plotýnek s keramickou vrstvou (žebrované)
■■ vyjímatelné plotýnky
■■ 2 rozdílné funkce/grilovací pozice:
■■ „kontaktní“: rychlá příprava hamburgerů, sendvičů, toustů, kuřecího masa a zeleniny
■■ „barbecue“: gril může být rozevřen do zcela otevřené polohy pro dvojité zvětšení
grilovacího povrchu pro přípravu masa a ryb (steaky, kotlety, párky, losos, atd.)
■■ „perfektní systém pro odstranění přebytečného oleje“: usnadňuje odvod
přebytečného tuku pro 100% zdravé grilování bez oleje navíc
■■ jednoduché čištění: plotýnky mohou být umývány v myčce

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry (šxhxv): 35 x 33 x 16,5 cm
Hmotnost: 5,7 kg
Příkon: 1500 W
EAN kód: 8004399790537
SAP kód: 0179415016

■■

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 3 990,- Kč
OZNAČENÍ: CGH 910C
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry (šxhxv): 35 x 33 x 16,5 cm
Hmotnost: 4,9 kg
Příkon: 1500 W
EAN kód: 8004399790513
SAP kód: 0179415015
DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 3 490,- Kč

CGH 912C
2 sady plotýnek
(žebrované a hladké)

CGH 910C
1 sada plotýnek
(žebrované)
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BG 510C

Grily
POPIS PRODUKTU:
nový elektrický gril s rozměrnou plotýnkou (40x30) a keramickou vrstvou
■■ keramická vrstva umožňuje rovnoměrnou distribuci tepla po plotýnce
a zároveň je vysoce odolná proti poškrábaní
■■ grilovací plocha je z 2/3 žebrovaná a z 1/3 hladká pro grilování různých
pokrmů
■■ plotýnka ve tvaru „V“ pro snadný odtok přebytečného tuku
■■ vestavěná a vyjímtelná nádobka na přebytečný tuk pro snadné mytí
v myčce
■■ nastavitelný a vyjímatelný termostat
■■ bezpečnostní vypínač
■■ protiskluzové nožičky
■■ příslušenství: stěrka a nástavec proti rozstřikování tuku do stran
■■

OZNAČENÍ: BG 510C
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 56,5 x 34,3 x 9 cm
Hmotnost: 4,64 kg
Příkon: 2000 W
EAN kód: 8004399260610
SAP kód: 0126120106
DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 3 590,- Kč

EO 4055.BS

Pečící elektrická trouba
POPIS PRODUKTU:
objem 40 l
tepelná konvekce
■■ gril
■■ vyklápěcí dvojitá dvířka
■■ 6 programů
■■ vnitřní osvětlení
■■ časovač na 120 minut s automatickým vypnutím a zvonkem
■■ termostat na 60 °C – 220 °C
■■ dodáváno s opékací tyčí, 2 rošty a smaltovanou pečící pánví
■■
■■

OZNAČENÍ: EO 4055.BS
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry (šxhxv): 53,5 x 40,5 x 35,5 cm
Hmotnost: 11,5 kg
Příkon: 1825 W
EAN kód: 8004399180239
SAP kód: 0118493505
DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
6 990,- Kč
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FH 1373/2 EXTRA TOUCH

Multifunkční hrnec
POPIS PRODUKTU:
multifunkční využití (pizza, koláče, dorty, omáčky, rizota, hranolky apod.)
fritéza pro smažení pouze s minimální množstvím oleje (pouhých 14ml oleje
na 1kg brambor)
■■ nastavitelný časovač s funkcí automatického vypnutí a LCD displejem
■■ dvě topná tělesa: horní (s tepelným prouděním a grilovací funkcí) a dolní
těleso pro rychlou přípravu a multifunkční využití
■■ automatická míchací lopatka pro promíchávání potravin při procesu smažení,
která je vyjímatelná pro možnost statického vaření (pizza, koláče)
■■ nastavitelný termostat (4 stupně výkonu)
■■ nepřilnavý keramický povrch nádoby
■■ průhledné víko pro kontrolu procesu smažení
■■ vyjímatelná vnitřní nádoba, lopatka a víko pro snadné čištění
■■ kapacita jídla: 1,7kg
■■
■■

Multifry - Multifunkční
hrnec
Tento multifunkční přístroj nahradí hned několik
domácích spotřebičů- především troubu, pánev,
fritézu či remosku. Díky automatické míchací
lopatce se jednoduše připraví chutné hranolky,
ratatouille, rizoto, dokonce guláš nebo různé

OZNAČENÍ: FH 1373/2

druhy omáček. Přístroj pokrmy sám míchá, takže

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 39,5 x 32,5 x 21 cm
Hmotnost: 4,97 kg
Příkon horní topné těleso :1400 W
Příkon spodní topné těleso: 200 W
EAN kód: 8004399253070
SAP kód: 0125394043

se u něj nemusí během přípravy stát. Po vyjmutí
míchací lopatky je možné v hrnci péct pizzu,
koláče, ryby a maso nebo například zapékat.

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 6 990,- Kč

Míchací lopatka
pro přípravu hranolek, guláše,
rizota, zeleniny apod.

Statické vaření
bez míchací lopatky
pro přípravu pizzy, koláčů,
masa apod.

Horní topné těleso
pro dokonalou přípravu
roastbeefu, gratinování,
zapékání apod.

Funkce automatického vypnutí
po uplynutí nastaveného času

Dolní topné těleso
pro přípravu řízků, karbanátků,
masových kuliček apod.

De’Longhi Recipe Book

VLOŽTE
potraviny do nádoby

NASTAVTE
termostat a časovač

SPUSŤTE
Multifry

ZKONTROLUJTE
proces přípravy

VYCHUTNEJTE SI
hotový pokrm

De‘Longhi Recipe Book
mobilní aplikace
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FH 1173/2 CLASSIC TOUCH
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Multifunkční hrnec

FH 1394/2 EXTRA CHEF

POPIS PRODUKTU:

Multifunkční hrnec
POPIS PRODUKTU:

multifunkční využití (pizza, koláče, dorty, omáčky, rizota, hranolky apod.)
fritéza pro smažení pouze s minimální množstvím oleje (pouhých 14ml oleje
na 1kg brambor)
■■ nastavitelný časovač s funkcí automatického vypnutí a LCD displejem
■■ dvě topná tělesa: horní (s tepelným prouděním a grilovací funkcí) a dolní
těleso pro rychlou přípravu a multifunkční využití
■■ automatická míchací lopatka pro promíchávání potravin při procesu smažení,
která je vyjímatelná pro možnost statického vaření (pizza, koláče)
■■ nastavitelný termostat (4 stupně výkonu)
■■ nepřilnavý keramický povrch nádoby
■■ průhledné víko pro kontrolu procesu smažení
■■ vyjímatelná vnitřní nádoba, lopatka a víko pro snadné čištění
■■ kapacita jídla: 1,5kg

multifunkční využití (hranolky, pizza, koláče, dorty, omáčky, rizota apod.)
fritéza pro smažení s minimálním množstvím oleje
■■ pouhých 14 ml oleje na 1 kg brambor
■■ dvě topná tělesa: horní (s tepelným prouděním a grilovací funkcí) a dolní
těleso pro rychlou přípravu a multifunkční využití
■■ automatická míchací lopatka pro promíchávání potravin při procesu smažení,
která je vyjímatelná pro možnost statického vaření (pizza, koláče)
■■ 5 přednastavených programů (hranolky, pizza, koláče, dušení, rizoto)
a 2 speciální programy pro funkci „pánev“ a „pečící trouba“
■■ digitální kontrolní panel
■■ nepřilnavý keramický povrch nádoby
■■ průhledné víko pro kontrolu procesu smažení
■■ vyjímatelná vnitřní nádoba, lopatka a víko pro snadné čištění
■■ kapacita jídla: 1,7 kg

■■

■■

■■

■■

OZNAČENÍ: FH 1173/2
OZNAČENÍ: FH1394/2
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 39,5 x 32,5 x 21 cm
Hmotnost: 4,97 kg
Příkon horní topné těleso :1400 W
Příkon spodní topné těleso: 200 W
EAN kód: 8004399253063
SAP kód: 0125392013

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 39,5 x 32,5 x 29 cm
Hmotnost: 5,29 kg
Příkon horní topné těleso :1400 W
Příkon spodní topné těleso: 1000 W
EAN kód: 8004399252646
SAP kód: 0125394034

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 6 390,- Kč
DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 7 490,- Kč

Funkce automatického vypnutí
po uplynutí nastaveného času

Funkce automatického vypnutí
po uplynutí nastaveného času
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FH1363/1 EXTRA

FH1163/1 CLASSIC

FH1130/1 YOUNG

FH1100/1 BASIC

POPIS PRODUKTU:

POPIS PRODUKTU:

POPIS PRODUKTU:

POPIS PRODUKTU:

multifunkční využití (hranolky, pizza, koláče, dorty, omáčky, rizota apod)
fritéza pro smažení s minimálním množstvím oleje
■■ pouhých 14 ml oleje na 1 kg brambor
■■ dvě topná tělesa: horní (s tepelným prouděním a grilovací funkcí) a dolní
těleso pro rychlou přípravu a multifunkční využití
■■ automatická míchací lopatka pro promíchávání potravin při procesu
smažení, která je vyjímatelná pro možnost statického vaření (pizza, koláče)
■■ nastavitelný termostat (4 stupně výkonu)
■■ nepřilnavý keramický povrch nádoby
■■ průhledné víko pro kontrolu procesu smažení
■■ vyjímatelná vnitřní nádoba, lopatka a víko pro snadné čištění
■■ odnímatelný časovač
■■ kapacita jídla: 1,7 kg

multifunkční využití (hranolky, pizza, koláče, dorty, omáčky, rizota apod)
fritéza pro smažení s minimálním množstvím oleje
■■ pouhých 14 ml oleje na 1 kg brambor
■■ dvě topná tělesa: horní (s tepelným prouděním a grilovací funkcí) a dolní těleso
pro rychlou přípravu a multifunkční využití
■■ automatická míchací lopatka pro promíchávání potravin při procesu smažení,
která je vyjímatelná pro možnost statického vaření (pizza, koláče)
■■ nastavitelný termostat (4 stupně výkonu)
■■ nepřilnavý keramický povrch nádoby
■■ průhledné víko pro kontrolu procesu smažení
■■ vyjímatelná vnitřní nádoba, lopatka a víko pro snadné čištění
■■ odnímatelný časovač
■■ kapacita jídla: 1,5 kg

multifunkční využití (hranolky, maso)
fritéza pro smažení s minimálním množstvím oleje
■■ pouhých 14 ml oleje na 1 kg brambor
■■ horní topné těleso
■■ automatická a vyjímatelná míchací lopatka pro promíchávání potravin při procesu
smažení
■■ 1 stupeň výkonu
■■ nepřilnavý keramický povrch nádoby
■■ průhledné okénko ve víku pro kontrolu procesu smažení
■■ vyjímatelná vnitřní nádoba, lopatka a víko pro snadné čištění
■■ odnímatelný časovač
■■ kapacita jídla: 1,5 kg

multifunkcní využití (hranolky, maso)
fritéza pro smažení s minimálním množstvím oleje!
■■ pouhých 14 ml oleje na 1 kg brambor
■■ horní topné teleso
■■ automatická a vyjímatelná míchací lopatka pro promíchávání potravin
pri procesu smažení
■■ 1 stupeň výkonu
■■ vyjímatelná vnitřní nádoba, lopatka a víko pro snadné čištění
■■ kapacita jídla: 1,5 kg

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

OZNAČENÍ: FH1130/1
OZNAČENÍ: FH1363/1

OZNAČENÍ: FH1163/1

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 39,5 x 32,5 x 29 cm
Hmotnost: 5,29 kg
Příkon horní topné těleso: 1400 W
Příkon spodní topné těleso: 200 W
EAN kód: 8004399252479
SAP kód: 0125394016

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 39,5 x 32,5 x 27 cm
Hmotnost: 5,06 kg
Příkon horní topné těleso: 1400 W
Příkon spodní topné těleso: 200 W
EAN kód: 8004399252462
SAP kód: 0125392007

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 6 290,- Kč

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 5 790,- Kč

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 39,5 x 32,5 x 27 cm
Hmotnost: 4,97 kg
Příkon horní topné těleso: 1400 W
EAN kód: 8004399252455
SAP kód: 0125391012
DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 4 490,- Kč

OZNAČENÍ: FH1100/1
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 39,5 x 32,5 x 27 cm
Hmotnost: 4,97 kg
Příkon horní topné těleso: 1400 W
EAN kód: 8004399252561
SAP kód: 0125391007
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FS6067

FS6055
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FS6025

Fritézy
OZNAČENÍ: FS6067
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 41,5 x 29 x 26 cm
Hmotnost: 4,5 kg
Max příkon: 1800 W
EAN kód: 8004399252912
SAP kód: 0125553704
DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 2 990,- Kč
OZNAČENÍ: FS6055

POPIS PRODUKTU:
kapacita jídla: 1,5 kg
kapacita oleje: 2,4 l
■■ čtvercová nádoba a fritovací koš
■■ vyjímatelná nádoba pro snadné vylití oleje a čištění
■■ nepřilnavý povrch
■■ víko a koš je možné umývat v myčce nádobí
■■ průhledné okénko pro kontrolu procesu smažení
■■ „Cool-touch“ díky cirkulaci vzduchu zůstávají vnější stěny fritézy chladné na dotek
■■ nastavitelný termostat-150 až 190 °C
■■ LED ukazatel času
■■ vyměnitelný pachový filtr
■■ tlačítko automatického uvolnění víka
■■ kontrolka indikující připravenost k vaření
■■ protiskluzové nožičky

POPIS PRODUKTU:
kapacita jídla: 1,5 kg
kapacita oleje: 2,4 l
■■ čtvercová nádoba a fritovací koš
■■ „Easy Clean System“ pro snadné vypuštění oleje
■■ nepřilnavý povrch
■■ víko a koš je možné umývat v myčce nádobí
■■ průhledné okénko pro kontrolu procesu smažení
■■ „Cool-touch“ díky cirkulaci vzduchu zůstávají vnější stěny fritézy chladné na dotek
■■ nastavitelný termostat-150 až 190 °C
■■ vyměnitelný pachový filtr
■■ tlačítko automatického uvolnění víka
■■ kontrolka indikující připravenost k vaření
■■ protiskluzové nožičky

POPIS PRODUKTU:
kapacita jídla: 1,5 kg
kapacita oleje: 2,4 l
■■ čtvercová nádoba a fritovací koš
■■ víko a koš je možné umývat v myčce nádobí
■■ průhledné okénko pro kontrolu procesu smažení
■■ „Cool-touch“ díky cirkulaci vzduchu zůstávají vnější stěny fritézy chladné na dotek
■■ nastavitelný termostat-150 až 190 °C
■■ vyměnitelný pachový filtr
■■ tlačítko automatického uvolnění víka
■■ kontrolka indikující připravenost k vaření
■■ protiskluzové nožičky

■■

■■

■■

■■

■■

■■

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 41,5 x 29 x 26 cm
Hmotnost: 4 kg
Max příkon: 1800 W
EAN kód: 8004399252905
SAP kód: 0125054704
OZNAČENÍ: FS6025
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 41,5 x 29 x 26 cm
Hmotnost: 4 kg
Max příkon: 1800 W
EAN kód: 8004399252899
SAP kód: 0125050501
DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 2 290,- Kč
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F 38436

F 28533.W1

POPIS PRODUKTU:

POPIS PRODUKTU:

otočný nakloněný koš ušetří 50% oleje
„Perfect Clean systém“: patentovaný čisticí systém: pro pohodlné vypouštění
oleje do sběrné nádobky s filtrem
■■ nepřilnavý vnitřní povrch
■■ okénko umožňuje kontrolovat proces fritování bez nutnosti otevírat víko
■■ chladné stěny „cool touch“ jsou zajištěny díky cirkulaci vzduchu mezi vnitřní
nádobou a vnějšími stěnami
■■ nastavitelný termostat od 150 do 190 °C
■■ kapacita jídla (hranolky): 1,2 kg
■■ kapacita oleje: 1,2 l
■■ vyměnitelný filtr proti pachům
■■ tlačítko pro automatické otevírání víka
■■ indikátor připravenosti fritézy ke smažení
■■ víko a fritovací nádobu lze vyjmout a umýt

Rotační fritéza s nakloněným košem pro úsporu 50% oleje
„Easy clean system“: pro snadné čištění fritézy
■■ technologie „cool touch“
■■ nastavitelný termostat od 150 do 190 °C
■■ kapacita jídla (hranolky): 1 kg
■■ kapacita oleje: 1,3 l
■■ vyměnitelný pachový filtr
■■ indikátor připravenosti fritézy ke smažení
■■ vyjímatelné a omyvatelné víko
■■ protiskluzové nožičky

■■

■■

■■

■■

OZNAČENÍ: F 38436
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 31,2 x 37,5 x 27,8 cm
Hmotnost: 5,9 kg
Příkon: 1800 W
EAN kód: 8004399252387
SAP kód: 0125545303

OZNAČENÍ: F 28533.W1
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 31 x 36 x 24 cm
Hmotnost: 5,1 kg
Příkon: 1800 W
EAN kód: 8004399252349
SAP kód: 0125503715
DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 3 799,- Kč
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Fritézy Roto Fry

F 26237.W1

F 13235

POPIS PRODUKTU:

POPIS PRODUKTU:

stěny zůstávají studené díky technologii „Cool-touch“, kdy vzduch cirkuluje
mezi vnitřní nádobou a vnějšími stěnami
■■ „Total Clean systém“, elektrickou jednotku můžete jednoduše vyjmout, poté
lze fritézu zcela rozebrat a umýt v myčce
■■ digitální časovač
■■ průhledové okénko ke kontrole smažení
■■ kulatý košík a mísa
■■ nastavitelný termostat od 150 do 190 °C
■■ kapacita jídla (hranolky): 1 kg
■■ kapacita oleje: 2,3 l
■■ tlačítko automatického uvolnění víka
■■ vyměnitelný pachový filtr
■■ indikátor připravenosti ke smažení
■■

OZNAČENÍ: F 26237.W1
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 28 x 26,5 x 31 cm
Hmotnost: 2,3 kg
Příkon: 1800 W
EAN kód: 8004399252318
SAP kód: 0125503718

„Total Clean systém“, elektrická jednotka se z fritézy vyjme. Nádoba,
fritovací koš, víko i tělo fritézy je možné mýt v myčce
■■ stěny zůstávají studené díky technologii „cool“, kdy vzduch cirkuluje mezi
vnitřní nádobou a vnějšími stěnami
■■ okénko umožňuje kontrolovat proces fritování bez nutnosti otevírat víko
■■ fritovací koš a nádoba ve tvaru čtverce
■■ nastavitelný termostat od150 do190 °C
■■ kapacita jídla (hranolky): 0,7 kg
■■ kapacita oleje: 1,2 l
■■ tlačítko pro automatické otevírání víka
■■ vyměnitelný filtr proti pachům
■■ indikátor připravenosti fritézy ke smažení
■■

OZNAČENÍ: F 13235
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 30 x 24 x 21 cm
Hmotnost: 2 kg
Příkon: 1200 W
EAN kód: 8004399251915
SAP kód: 0125513507
DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 2 190,- Kč

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 2 790,- Kč

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 5 490,- Kč

„Total Clean systém“ Stačí jediný dotek pro vyjmutí elektrické jednotky.
Poté lze fritézu zcela rozebrat a umýt v myčce.

Fritézy
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F 44532CZ

F 44510CZ

POPIS PRODUKTU:

POPIS PRODUKTU:

Cool zone fritéza
víko z nerezové oceli s plastovým úchytem
■■ vyjímatelná mísa z nerezové oceli
■■ nastavitelný termostat se světelnou kontrolkou
■■ koš na smažení může být upevněn ve zdvižené pozici pro odkapání
přebytečného tuku z potravin
■■ bezpečnostní zařízení proti přehřátí
■■ automatické vypnutí pokud není topné těleso na správném místě
■■ fritéza může být kompletně rozebrána pro jednoduché čištění
■■ mísa, košík a víko můžou být umyty v myčce nádobí
■■ protiskluzové nožičky
■■ kapacita jídla (hranolky): 1,5 kg
■■ kapacita oleje: 5 l

Cool zone fritéza
■■ Easy Clean Systém pro vypuštění oleje s odnímatelným olejovým filtrem
■■ nerezová odnímatelná mísa
■■ nastavitelný termostat se světelnou kontrolkou
■■ koš na smažení může být upevněn ve zdvižené pozici pro odkapání
přebytečného tuku z potravin
■■ pohodlné přední i zadní rukojeti pro bezpečné a jednoduché zdvižení
fritézy
■■ horní držadla pro zdvihnutí mísy, držadla jsou vyrobena z umělé hmoty
chladné na dotek
■■ bezpečnostní zařízení proti přehřátí
■■ automatické vypnutí pokud není topné těleso na správném místě
■■ fritéza může být kompletně rozebrána pro jednoduché čištění
■■ mísa, košík a víko můžou být umyty v myčce nádobí
■■ protiskluzové nožičky
■■ kapacita jídla (hranolky): 1,5 kg
■■ kapacita oleje: 5 l

■■

OZNAČENÍ: F 44532CZ
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 44,5 x 27,5 x 27,5 cm
Hmotnost: 1 kg
Příkon: 3200 W
EAN kód: 8004399252738
SAP kód: 0125577711
DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 3 990,- Kč

OZNAČENÍ: F 44510CZ
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 44,5 x 27,5 x 27,5 cm
Hmotnost: 1 kg
Příkon: 3200 W
EAN kód: 8004399252714
SAP kód: 0125537602

Fritézy COOL ZONE

F 32410CZ

Fritézy COOL ZONE

POPIS PRODUKTU:
Cool zone fritéza
víko z nerezové oceli s plastovým úchytem
■■ vyjímatelná mísa z nerezové oceli
■■ nastavitelný termostat se světelnou kontrolkou
■■ koš na smažení může být upevněn ve zdvižené pozici pro odkapání
přebytečného tuku z potravin
■■ bezpečnostní zařízení proti přehřátí
■■ automatické vypnutí pokud není topné těleso na správném místě
■■ fritéza může být kompletně rozebrána pro jednoduché čištění
■■ mísa, košík a víko můžou být umyty v myčce nádobí
■■ protiskluzové nožičky
■■ kapacita jídla (hranolky): 1 kg
■■ kapacita oleje: 3,5 l
■■
■■

OZNAČENÍ: F 32410CZ
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 40 x 25,5 x 28 cm
Hmotnost: 1 kg
Příkon: 3200 W
EAN kód: 8004399252288
SAP kód: 0125536403

CO JE „COOL ZONE“?
Tyto fritézy mají topné těleso v nádobě na smažení, kde
dochází ke kontaktu s olejem; tzv. „cool zone“ je zóna mezi
topným tělesem a dnem nádoby na smažení, kde olej zůstává
chladnější. Výhodou této chladné zóny je nepřepalování
drobných částí jídla a tím zůstává olej déle čistý. Pro opravdu
profesionální výsledky!

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 2 290,- Kč

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 3 290,- Kč
Cool Zone
„Total Clean systém“ Stačí jediný dotek pro vyjmutí elektrické jednotky.
Poté lze fritézu zcela rozebrat a umýt v myčce.
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De’Longhi Komfort

Již od založení společnosti De’Longhi vyvíjíme spotřebiče pro zajištění
domácího pohodlí. Poskytujeme řešení vhodná pro každou potřebu
v jakémkoli ročním období, od ohřívání vzduchu po jeho chlazení,
od odstraňování vlhkosti po čištění vzduchu.
Naše produkty jsou určeny pro zajištění ideálního pohodlí vnitřních
prostor každého domova s respektem vůči vlivům vnějšího prostředí.
Naše technologie zajišťují efektivní výkon a přináší výjimečné inovace.
Odlišujeme se designem, který celosvětově příjemně doplňuje vybavení
každého domu.
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DEX 16F, DEX 16
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Odvlhčovače
POPIS PRODUKTU:

OZNAČENÍ: DEX 16F

víceúčelový odvlhčovač: nejenže odstraňuje
nadbytečnou vlhkost, ale také pomáhá sušit
Vaše prádlo a přispívá k čistějšímu vzduchu,
který dýcháte
■■ odvlhčovací kapacita 16 l / 24h
■■ možnost nastavit odvlhčování na 3 stupně
vlhkosti v pokoji (40, 50 a 60%)
3
■■ pro místnosti do 65 m
■■ průhledná a odnímatelná nádržka na vodu
(kapacita: 2,1 l)
■■ přístroj se po naplnění nádoby sám vypne
■■ funkce sušení oblečení
■■ optimalizováno pro minimalizaci hluku, je tak
možné tento odvlhčovač používat i v ložnici,
úroveň hluku 39dB
■■ elektronické zařízení proti zamrznutí (provozní
teplota 2- 30 °C)
■■ odtoková hadice pro kontinuální odvlhčování
■■ integrovaná rukojeť pro snadné přenášení
■■ ovládací panel je integrovaný přímo v těle
stroje, s cílem maximalizovat snadnost použití
■■ omyvatelný prachový filtr

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 30 x 19 x 51 cm
Hmotnost: 10,5 kg
Příkon: 210 W
EAN kód: 8004399481077
SAP kód: 0148716231

■■

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
8 990,- Kč
OZNAČENÍ: DEX 16
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 30 x 19 x 51 cm
Hmotnost: 10,5 kg
Příkon: 210 W
EAN kód: 8004399481060
SAP kód: 0148716230
DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
7 990,- Kč

DEX 14, DEX 12

Odvlhčovače
POPIS PRODUKTU:

OZNAČENÍ: DEX 14

víceúčelový odvlhčovač: nejenže odstraňuje
nadbytečnou vlhkost, ale také pomáhá sušit
Vaše prádlo a přispívá k čistějšímu vzduchu,
který dýcháte
■■ možnost nastavit odvlhčování na 3 stupně
vlhkosti v pokoji (40, 50 a 60%)
■■ průhledná a odnímatelná nádržka na vodu
(kapacita: 2,1 l)
■■ přístroj se po naplnění nádoby sám vypne
■■ funkce sušení oblečení
■■ omyvatelný prachový filtr
■■ optimalizováno pro minimalizaci hluku, je tak
možné tento odvlhčovač používat i v ložnici,
úroveň hluku 37dB
■■ elektronické zařízení proti zamrznutí (provozní
teplota 2- 30 °C)
■■ odtoková hadice pro kontinuální odvlhčování
■■ integrovaná rukojeť pro snadné přenášení
■■ ovládací panel je integrovaný přímo v těle
stroje, s cílem maximalizovat snadnost použití

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 30 x 19 x 51 cm
Hmotnost: 10,5 kg
Příkon: 210 W
EAN kód: 8004399481053
SAP kód: 0148714231

■■

DEX 14:
odvlhčovací kapacita 14 l / 24h
3
■■ pro místnosti do 60 m
■■

DEX 16F:
dvojitý filtrační systém: filtr se stříbrnými
vlákny který může být použit spolu
s antialergickým filtrem

■■

DEX 12:
■■ odvlhčovací kapacita 12 l / 24h
3
■■ pro místnosti do 55 m

OZNAČENÍ: DEX 12
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 30 x 19 x 51 cm
Hmotnost: 10,5 kg
Příkon: 210 W
EAN kód: 8004399481046
SAP kód: 0148712231
DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
6 990,- Kč
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DX 10

DX 8,5
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Odvlhčovače

DDS 20P

Odvlhčovače
POPIS PRODUKTU:

OZNAČENÍ: DDS 20P

vívíceúčelový odvlhčovač s patentovaným
vnitřním čerpadlem pro odvlhčování i ze sklepů
■■ odvlhčovací kapacita 20l / 24h
2
■■ pro místnosti do 90 m
■■ možnost nastavit odvlhčování na 4 stupně
vlhkosti pokoje
■■ 3 rychlosti ventilace
■■ zabudovaný měřič teploty a vlhkosti
■■ odnímatelná nádržka na vodu (kapacita 4,5l)
■■ přístroj se po naplnění nádoby sám vypne
■■ funkce sušení oblečení
■■ 24h časovač
■■ elektronické zařízení proti zamrznutí (provozní
teplota 2- 30°C)
■■ ovládací panel je integrovaný přímo v těle
přístroje, s cílem maximalizovat snadnost použití

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 34,6 x 27,8 x 48,8 cm
Hmotnost: 15,5 kg
Příkon: 410 W
EAN kód: 8004399480964
SAP kód: 0148720220

■■

POPIS PRODUKTU:
víceúčelový odvlhčovač: nejenže odstraňuje nadbytečnou vlhkost, ale také
pomáhá sušit Vaše prádlo a přispívá k čistějšímu vzduchu, který dýcháte
■■ odvlhčovací kapacita 10l / 24h
2
■■ pro místnosti do 50m
■■ možnost nastavit odvlhčování na 3 stupně vlhkosti pokoje
■■ průhledná a odnímatelná nádržka na vodu (kapacita 2l)
■■ přístroj se po naplnění nádoby sám vypne
■■ funkce sušení oblečení
■■ omyvatelný prachový filtr
■■ elektronické zařízení proti zamrznutí (provozní teplota 2- 30°C)
■■ odtoková hadice pro kontinuální odvlhčování
■■ integrovaná rukojeť pro snadné přenášení
■■ ovládací panel je integrovaný přímo v těle přístroje, s cílem maximalizovat
snadnost použití

POPIS PRODUKTU:
víceúčelový odvlhčovač: nejenže odstraňuje nadbytečnou vlhkost, ale také
pomáhá sušit Vaše prádlo a přispívá k čistějšímu vzduchu, který dýcháte
■■ odvlhčovací kapacita 8,5l / 24h
2
■■ pro místnosti do 50m
■■ možnost nastavit odvlhčování na 3 stupně vlhkosti pokoje
■■ průhledná a odnímatelná nádržka na vodu (kapacita 2l)
■■ přístroj se po naplnění nádoby sám vypne
■■ funkce sušení oblečení
■■ omyvatelný prachový filtr
■■ elektronické zařízení proti zamrznutí (provozní teplota 2- 30°C)
■■ odtoková hadice pro kontinuální odvlhčování
■■ integrovaná rukojeť pro snadné přenášení
■■ ovládací panel je integrovaný přímo v těle přístroje, s cílem maximalizovat
snadnost použití

■■

■■

OZNAČENÍ: DX 10

OZNAČENÍ: DX 8,5

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): XXX cm
Hmotnost: XXX kg
Příkon: 190 W
EAN kód: 8004399480896
SAP kód: 0148710210

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): XXX cm
Hmotnost: XXX kg
Příkon: 190 W
EAN kód: 8004399480889
SAP kód: 0148708210

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 5 990,- Kč

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 5 690,- Kč

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
11 990,- Kč
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De’Longhi Péče o domácnost

Soustředíme se na rozvíjení řešení, která umožňují udržet domovy a oblečení
našich zákazníků uklizené a čisté, a tím ochránit zdraví rodiny. Vyvíjíme
produkty, které se jednodušše používají a jsou plně vybavené, čímž zároveň
garantují nesrovnatelný výkon. Jejich neotřelý a jedinečný design je inspirován
italskou vášní pro styl a eleganci.
Je naším zájmem vytvořit pro rodiny ten pravý pocit pohodlí v jejich domovech:
s našimi produkty pro žehlení a úklid, které díky svému výkonu dosahují
požadovaných výsledků a splňují všechna očekávání.
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XLR32LED.BK

XLR25LE.GY

Tyčové vysavače

Colombina cordless
POPIS PRODUKTU:

Dynamická síla, dokonalé čištění rozličných
povrchů. Výkonná, univerzální, snadno
ovladatelná, dobíjecí. Jediná Colombina
cordless, nepostradatelná každý den.
Dělá z obyčejného mimořádné.

sací výkon 32 V
nový motorizovaný kartáč
■■ lithiová baterie
■■ provozní doba: až 50 min
■■ 3 úrovně výkonu
■■ kapacita nádobky na prach: 1 l
■■ snadné čištění, bezsáčkový systém
■■ rychlé nabíjení
■■ LED indikátor nabití baterie
■■ nový vylepšený filtr
■■ dokovací stanice pro nabíjení a snadné uskladnění
vysavače

POPIS PRODUKTU:
sací výkon 25 V
nový motorizovaný kartáč
■■ lithiová baterie
■■ provozní doba: až 35 min
■■ kapacita nádobky na prach: 1 l
■■ snadné čištění, bezsáčkový systém
■■ 2 úrovně výkonu
■■ rychlé nabíjení
■■ LED indikátor nabití baterie
■■ nový vylepšený filtr

■■

■■

■■

■■

OZNAČENÍ: XLR32LED.BK
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 10 x 9 x 110 cm
Hmotnost: 3,3 kg
Baterie: Lithiová
EAN kód: 8004399921597
SAP kód: 0192132002
DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
6 990,- Kč

OZNAČENÍ: XLR25LE.GY
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 10 x 9 x 110 cm
Hmotnost: 3 kg
Baterie: Lithiová
EAN kód: 8004399921580
SAP kód: 0192132001
DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
5 990,- Kč
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XLR 32LMD.W
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XLR 32LMD.BK

POPIS PRODUKTU:
bezdrátový tyčový vysavač se sacím výkonem 32 V
lithiová baterie
■■ po nabití vydrží až 50 minut
■■ kartáč pro různé povrchy:
koberec, koberec s dlouhým vlasem, parkety
■■ tři nastavitelné stupně výkonu
■■ možnost rychlého nabití
■■ nabíjecí stanice pro pohodlné nabíjení
■■ nový filtr
■■ snadné čištění díky bezsáčkovému systému
s kapacitou 1 l
■■ LED kontrolky na displeji pro zobrazení úrovně nabití

Tyčové vysavače

POPIS PRODUKTU:
bezdrátový tyčový vysavač se sacím výkonem 32 V
lithiová baterie
■■ po nabití vydrží až 50 minut
■■ kartáč pro různé povrchy:
koberec, koberec s dlouhým vlasem, parkety
■■ tři nastavitelné stupně výkonu
■■ možnost rychlého nabití
■■ nabíjecí stanice pro pohodlné nabíjení
■■ nový filtr
■■ snadné čištění díky bezsáčkovému systému
s kapacitou 1 l
■■ LED kontrolky na displeji pro zobrazení úrovně nabití

■■

■■

■■

■■

OZNAČENÍ: XLR 32LMD.W

OZNAČENÍ: XLR 32LMD.BK

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 10 x 9 x 110 cm
Hmotnost: 3,1 kg
Baterie: Lithiová
EAN kód: 8004399921429
SAP kód: 0192122005

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 10 x 9 x 110 cm
Hmotnost: 3,1 kg
Baterie: Lithiová
EAN kód: 8004399921412
SAP kód: 0192122006

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
5 990,- Kč

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
5 990,- Kč
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PLNOAUTOMATICKÉ KÁVOVARY - technická data

Plnoautomatické kávovary

ECAM 650. 85. MS ECAM 650. 75. MS ECAM 510. 55. M ECAM 350. 75. S ECAM 350. 55. B ECAM 350. 35. W ECAM 350. 15. B

Rozměry (š x h x v) (cm)
26 x 47 x 36
12,5
Hmotnost (kg)
TECHNICKÁ DATA
1450
Příkon (W)
220/240~50/60
Napětí / Frekvence (V~Hz)
19
Tlak (bar)
400
Kapacita zásobníku na kávová zrna (g)
2
Kapacita zásobníku na vodu (l)
14
Kapacita zásobníku na kávovou sedlinu (šálky)
90–142
Nastavitelná výška dávkovače kávy (mm)
lepší než A
Energetická třída
4,3“ TFT barevný
Displej
NÁPOJE
g
Možnost připravit 2 šálky najednou
g
Možnost použít již mletou kávu
g
Automatický mléčný systém (karafa na mléko)
g
Tryska na napěnění mléka
g
Speciální kávové recepty
g
Funkce horké čokolády
g
Funkce ledové kávy
g
Funkce horké vody
EXTRA FUNKCE
g
Mobilní aplikace
g
Odkládací plocha na šálky
g
Možnost použít vodní filtr
g
Programovatelné zapnutí
g
Nastavitelná tvrdost vody
g
Vyjímatelná spařovací jednotka
g
Nastavitelný mlýnek se 13stupni mletí
g
Odvápňovací a proplachovací program
g
Režim úspory energie

ECAM 45.760.W

ECAM 44.660.B

ECAM 44.620.S

26 x 47 x 36
12,5

24 x 47 x 35
11,5

24 x 43 x 35
9,5

24 x 43 x 35
9,5

24 x 43 x 35
9,5

24 x 43 x 35
9,5

26 x 46 x36
11

26 x 46 x36
11

26 x 46 x 36
11

ETAM 29.660.SB ETAM 29.620.SB ETAM 29.510.B/SB ECAM 23.120.B/SB ECAM 22.360.S
19,5 x 47,7 x 34
9,7

19,5 x 47,7x 34
9,3

19,5 x 47,7 x 34
9,1

23,8 x 43 x 35,1
9

23,8 x 43 x 34
9

23,8 x 40 x 35
9

1450
220/240~50/60
15
400
2
14
90–142
lepší než A
4,3“ TFT barevný

1450
220/240~50/60
15
250
1,8
14
86–142
lepší než A

1450
220/240~50/60
15
300
1,8
14
84–135
lepší než A

1450
220/240~50/60
15
300
1,8
14
84–135
lepší než A

1450
220/240~50/60
15
300
1,8
14
84–135
lepší než A

1450
220/240~50/60
15
300
1,8
14
84–135
lepší než A

1450
220/240~50/60
15
400
2
14
90–142
lepší než A

1450
220/240~50/60
15
400
2
14
90–142
lepší než A

1450
220/240~50/60
15
400
2
14
90–142
lepší než A

1450
220/240~50/60
15
150
1,4
12
85–140
lepší než A

1450
220/240~50/60
15
150
1,4
12
85–140
lepší než A

1450
220/240~50/60
15
150
1,4
12
85–140
lepší než A

1450
220/240~50/60
15
250
1,8
14
86–142
lepší než A

1450
220/240~50/60
15
250
1,8
14
86–142
lepší než A

1450
220/240~50/60
15
250
1,8
14
86–142
lepší než A
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ECAM 21.117.SB

g
g

g
g

g

S cílem neustálého vylepšování produktů, De‘Longhi si vyhrazuje právo na změnu technických specifikací a estetických vlastností, kdykoliv a bez upozornění.
S ohledem na tisková omezení, skutečné barvy produktů se mohou lišit od uvedených v tomto katalogu.
Tiskové chyby vyhrazeny.

g

g

g

g
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Poznámky

Better Everyday
De’Longhi Praga s.r.o.
fakturační adresa:
Vojtěšská 6/211, 110 00, Praha 1
administrativní adresa:
Králodvorská 16, 110 00, Praha 1
www.delonghi.cz

