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Vďaka našej východiskovej 
vedúcej pozícii na trhu 
chladenia, sme sa rozhodli 
rozšíriť portfólio o zvyšné 
kuchynské spotrebiče, a 
vytvoriť tak prvý kuchynský 
domáci IoT ekosystém na svete.

Už viac ako 30 rokov veríme, že 
našimi najlepšími výskumnými 
centrami sú domovy našich 
zákazníkov.

Poháňaní vášňou vyvíjať tie 
najlepšie produkty a skutočnou 
blízkosťou k našim spotrebiteľom 
sme už viac ako 12 rokov 
celosvetovou jednotkou na trhu s 
domácimi spotrebičmi!

SME CELOSVETOVÝM LÍDROM V 
KATEGÓRII DOMÁCICH SPOTREBIČOV...

… A PRIPRAVENÍ VÁM POMÔCŤ
NAPLNIŤ VŠETKY VAŠE POTREBY

CELOSVETOVÁ JEDNOTKA V KATEGÓRII DOMÁCICH SPOTREBIČOV
Zdroj: Euromonitor International Limited; Domáce spotrebiče r. 2021, % podiel trhu, objemy predaja r. 2020
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Kombinácia elegantného a špičkového 
dizajnu spotrebičov Haier spolu 
s ich inovatívnymi technológiami 
poháňanými umelou inteligenciou vás 
prenesie od varenia k zážitku.

OD VARENIA...

...K ZÁŽITKU
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Haier vás prenesie od varenia k zážitku so vstavanými spotrebičmi rady SERIES 2/4/6 pretkanými umelou 
inteligenciou. Elegantná a kompletná rada spotrebičov vybavená tými najlepšími technológiami vás 
bude sprevádzať a pomáhať vám v každodennom živote vďaka inteligentným riešeniam na mieru ich 
používateľom.

VARENIE
Rada vstavaných spotrebičov určená 
na varenie a pečenie je novo vybavená 
technológiami umelej inteligencie 
Artificial Intelligence Inside™, s ktorými 
ľahko zvládnete aj zložité recepty.

• Vďaka technológii umelej
inteligencie dokáže vstavaná kamera
Preci Taste® rozpoznať typ jedla
a automaticky nastaviť najlepší
program varenia, upraviť v priebehu
jeho nastavenia, a dokonca vás
upozorní, keď je jedlo pripravené.

• Bezdrôtová sonda Preci Probe meria
vnútornú teplotu jedla, vďaka čomu
dokáže sledovať pokrok vo varení a
zaistí tak dokonalé výsledky.

• Technológia Preci Synch zapne
digestor automaticky podľa toho, čo
sa deje na varnej doske.

CHLADENIE
Chladiace technológie predvídajú 
vaše potreby týkajúce sa čerstvosti 
potravín. Podľa toho sú schopné 
reagovať a optimalizovať svoje 
fungovanie. Vďaka technológii 
riadenia teploty Proactive 
Temperature zostanú vaše potraviny 
dlhšie čerstvé:

• Aplikácia hOn dokáže automaticky
nastaviť správnu teplotu a zvýšiť
čerstvosť potravín v závislosti od
vonkajšej teploty, geolokácie,
osobného profilu a užívateľských
návykov.

UMÝVANIE
Technológie umelej inteligencie 
Artificial Intelligence Inside™ dokážu 
tiež spravovať fungovanie umývačiek 
riadu:

• Senzor zašpinenia a senzor
naplnenia umývačky optimalizujú
parametre umývacieho cyklu,
napr. teplotu a trvanie cyklu, v
závislosti na zakalení vody a náplni
tak, aby zaistili vynikajúce výsledky
umývania a najlepší možný výkon.

• Umývacia šošovka Washing
Lens vám pomôže optimalizovať
naplnenie umývačky a za pomoci
fotografie naplnených košov v
mobilnej aplikácii hOn navrhne
vhodný umývací cyklus pre najvyššiu
efektivitu.

ARTIFICIAL  
INTELLIGENCE INSIDE™

VARENIE
Plne digitálnu kuchárku budete mať vždy na dosah ruky: vďaka viac ako 
stovke receptov si môžete na diaľku zvoliť najlepší program rúry, dĺžku 
prípravy či teplotu, a to aj pre zložité, viackrokové recepty. Navyše sa 
vždy môžete riadiť mnohými zaujímavými tipmi, ktoré vás budú varením 
sprevádzať každý deň. Užite si bezproblémový zážitok z varenia s minimom 
vynaloženého úsilia vďaka aplikácii hOn.

CHLADENIE
Jednoducho spravujte váš inventár potravín. K dispozícii máte viacero 
rôznych zoznamov: zoznam jedál, nákupný zoznam, vínny lístok a ďalšie. 
Čo sa vínneho inventára týka, môžete do neho za pomoci inteligentného 
mobilu naskenovať etiketu vína, vďaka ktorej sa vyplní tzv. identifikačná 
karta všetkými relevantnými informáciami (obsah aplikácie vyvíjaný v 
spolupráci so spoločnosťou Vivino). Navyše môžete v aplikácii vyplniť 
tzv. degustačný profil a dostávať návrhy prispôsobené vašim osobným 
preferenciám.

UMÝVANIE
Vďaka širokej škále funkcií bude váš riad vždy dokonale umytý. Funkcia 
Dish-Placer vám napríklad dokáže poradiť s umiestnením riadu vo vnútri 
umývačky na dosiahnutie najviac efektívneho umývacieho cyklu. Objavte 
všetky vychytávky na vlastnú päsť či si starostlivo preštudujte sprievodcov 
priamo v aplikácii - čakajú na vás nielen zaujímavé informácie, ale aj okolo 
20 doplnkových a špecializovaných programov umývania riadu.

INTELIGENTNÁ DOMÁCNOSŤ 
S APLIKÁCIOU hOn

Aplikácia hOn predstavuje unikátne digitálne prostredie, cez ktoré môžete jednoducho ovládať, 
spravovať, naplno si užívať zaujímavé vychytávky a maximálne využiť inteligentné spotrebiče Haier. 
Aplikácia sa stane vašim osobným virtuálnym asistentom, ktorý vás bude sprevádzať vašou inteligentnou 
domácnosťou a uspokojí vaše potreby ešte skôr, než o nich vy sami budete vedieť. To všetko pre vás 
aplikácia zariadi a navyše veľmi pútavým, personalizovaným a predovšetkým inteligentným spôsobom. 
Stiahnite si aplikáciu ešte dnes!
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VIAC OČÍ VIAC VIDÍ

Vďaka technológii umelej inteligencie Artificial 
Intelligence Inside™ ušetríte multitaskingom pri 
varení drahocenný čas. Vstavaná kamera rozpozná 
druh jedla a automaticky nastaví najlepší program 
varenia, upraví v priebehu jeho nastavenia, a dokonca 
vás upozorní, keď je jedlo pripravené.
Technológia Preci Taste® bude dostupná v rade 
Chef@Home, uvedenie na trh v roku 2022/2023.

NAJLEPŠÍ NÁVOD NA VARENIE S RECEPTAMI 
HAIER

Príprava naozaj vynikajúceho menu nebola nikdy 
taká jednoduchá, a to vďaka širokej škále receptov k 
dispozícii na vašej rúre či v aplikácii hOn. Vyberte si 
recept, pripravte ingrediencie a váš osobný asistent 
odvedie zvyšok varenia za vás.
Katalóg viac ako 300 receptov a videoreceptov je 
dostupný v aplikácii hOn alebo na ovládacom paneli rúry 
(I-Touch, I-Message, I-Message Steam a Chef@Home).
Viac ako 100 receptov a 30 prednastavených 
programov rozdelených do kategórií podľa typu 
pokrmu a spôsobu prípravy budete mať na dosah 
ruky v aplikácii hOn.

VARTE VŽDY NA SPRÁVNU TEPLOTU

Vďaka pokrokovému kuchynskému teplomeru 
môžete s najvyššou presnosťou zmerať vnútornú 
teplotu jedla, ktoré práve varíte. Vďaka pripojeniu 
cez Bluetooth budete môcť nastaviť teplotu s 
presnosťou jedného stupňa* a ovládať celý proces 
varenia vzdialene. Sonda Preci Probe je k dispozícii 
pri produktoch typu Chef@Home a rade indukčných 
varných dosiek.
Káblové sondy s pripojením priamo k spotrebiču 
nájdete pri rúrach I-Touch, I-Message a parných 
rúrach I-Message Steam.

* Iba pri teplotnej sonde Preci Probe

KEĎ SA SNÚBI ZDRAVIE S CHUŤOU

Varte ľahšie a zdravšie jedlá bez kompromisov v chuti 
vďaka parnej technológii. 
Kombinácia pary a tradičného ohrevu vám pomôže 
dosiahnuť tie najlepšie výsledky: mäkké vo vnútri a 
chrumkavé na povrchu, a to všetko s minimálnym 
množstvom tuku.
Naplňte nádržku vodou a rúra sama nadávkuje presné 
množstvo pary a tepla vďaka 3 interaktívnym režimom:
• Manuálny režim pre kuchársky zážitok z varenia
• Asistovaný režim pre zaručené výsledky
• Automatický režim pre gurmánske pokrmy bez námahy
Pravá para je k dispozícii pri produktoch rady I-Message 
Steam.

Je v poriadku nemať na varenie vždy dostatok 
chuti či času. Preto sme u nás v spoločnosti Haier 
vytvorili sadu technológií s názvom COOK WITH 
ME, ktoré vás budú celým procesom varenia 
sprevádzať. Zložité recepty či neobvyklé techniky 
varenia - skrátka neexistuje výzva, ktorú by ste 
nemohli prijať. Technológie COOK WITH ME, 
vytvorené špeciálne pre vstavané rúry a indukčné 
varné dosky, sú šité na mieru potrebám vášho 
procesu varenia. Budú vám tak dokonalým 
pomocníkom pre ten najlepší zážitok z varenia.

TECHNOLÓGIE  
«COOK WITH ME»

PARNÉ FUNKCIERECEPTYMÄSOVÁ SONDA
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Vďaka špičkovému dizajnu v kombinácii s intuitívnym a inovatívnym užívateľským rozhraním posúva 
naša nová platforma remeselné spracovanie našich výrobkov na tú najvyššiu úroveň.

DIZAJN A REMESELNÉ SPRACOVANIE

PRÉMIOVÉ PRÍSLUŠENSTVO
Robustné a stabilné príslušenstvo, ktoré sa ľahko ovláda a čistí.

PERFEKTNE UMIESTNENÉ POSTRANNÉ LAMPY
Jedna predná a jedna zadná postranná lampa zaisťujú rovnomerné osvetlenie v celej rúre.

KVALITNÉ SMALTOVANIE
Hladký povrch vo vnútri rúry, ktorý sa ľahko čistí.

CELOČIERNE HORÁKY
Elegantne splynú s dizajnom varnej dosky.

ERGONOMICKÉ ROBUSTNÉ MRIEŽKY
Vďaka solídnemu a modernému dizajnu, hranatému a symetrickému tvaru môžete premiestňovať hrnce a panvice z 
jedného horáka na druhý bez nutnosti zdvíhania, a to aj s neustále dokonalým rozložením tepla.

VÝBEROVÉ DIZAJNOVÉ SPRACOVANIE
S leptaným predným skosením a tmavo šedými prúžkami ladiacimi s dizajnom rúry.

MAXIMÁLNA DOKONALOSŤ VAŠEJ KUCHYNE
V spoločnosti Haier sa sústredíme aj na tie najmenšie 
detaily, ktoré v celku tvoria veľké rozdiely. Vybrať najlepší 
materiál, vybrať najkrajšiu farbu, sústrediť sa na kvalitu 
spracovania – to všetko robíme preto, aby sme navrhli 
a vyrobili tie najlepšie vstavané kuchynské spotrebiče 
rady Series 6. Remeselné spracovanie produktov je 
stredobodom pozornosti rady Series 6. Spracovanie 
produktov je dotiahnuté do posledného detailu, pričom 
odhaľuje farbu a zrnitosť autentického materiálu, z 
ktorého sú produkty vytvorené.

DIZAJN
Dizajn rady Series 6 kombinuje starostlivo vybrané 
špičkové inovatívne materiály, technické komponenty a 
prvotriednu povrchovú úpravu, ktoré sa dokonale hodia ku 
všetkým vašim kuchynským spotrebičom. Ich ostré hrany 

navyše vnesú do vašej kuchyne charakter a eleganciu.
Rady spotrebičov Series 6 predstavuje krásu čistých línií 
elegantného a minimalistického štýlu. Umiestnenie a 
proporcie komponentov sú starostlivo študované, tmavé 
sklá sú napríklad obohatené o tmavé hliníkové prvky.

UŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE
V spoločnosti Haier sme presvedčení, že dokonalý dizajn 
sa dá dosiahnuť iba vtedy, keď v sebe integruje ľudské 
potreby a zároveň vytvorí dokonalé spojenie medzi 
úhľadnou estetikou a dokonalým užívateľským zážitkom, 
schopným reagovať na vaše potreby. Naše vstavané rúry, 
indukčné varné dosky a digestory ponúkajú interaktívne 
rozhranie, ktoré poskytujú pútavý užívateľský zážitok.
Tieto vyspelé, moderné a intuitívne užívateľské rozhrania 
vám umožnia ľahko riadiť proces celého varenia a 
dosiahnuť skutočnú dokonalosť.
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VSTAVANÉ RÚRY

Dokonalé rozloženie tepla, vlhkosti a horúceho vzduchu vo vnútri rúry 
zaistí jej vynikajúci a efektívny výkon. Inovatívne technológie ClimaTech 
vám pomôžu dosiahnuť úžasné výsledky bez ohľadu na vaše kuchárske 
schopnosti.

CHEF PANEL

Špeciálne tvarovaný kryt ventilátora pre konzistentné 
a rovnorodé výsledky varenia.

SILA GRILU

Vstavané rúry sú vybavené výkonným grilom pre 
rýchlejšie a vyrovnanejšie výsledky pripravovaných 
pokrmov. Rúry rady I-TURN disponujú dokonca 
dvojitým grilom.

AKTÍVNA VENTILÁCIA

Aktívna ventilácia udržuje vo vnútri rúry konštantnú 
teplotu bez toho, aby došlo k prehriatiu dvierok 
a kľučky. Poskytuje tak vám aj všetkým členom 
domácnosti väčšiu bezpečnosť.

SOFT+

SOFT+ je ideálnou funkciou na prípravu chleba, tort, 
croissantov a ďalšieho slaného i sladkého pečiva. Vďaka 
kombinácii rôznych rýchlostí ventilátora a funkcií upečiete 
dokonalé jedlo s kôrkou zvonku a mäkkým vnútrom.

INTELIGENTNÉ VARENIE

Naše najpokrokovejšie a najmodernejšie užívateľské rozhranie, ktoré vám umožní 
sledovať a nastavovať proces prípravy jedla za pomoci plne dotykových dvierok.
Rad Chef@Home bude uvedený na trh v roku 2022/2023.

CHEF@HOME

I-TOUCH

DOTKNITE SA UNIKÁTNOSTI

Užívateľsky prívetivý dotykový displej vám pomôže vybrať správny režim prípravy 
jedla a vhodné nastavenie rúry. S programom U-Create si môžete vytvoriť a 
nastaviť vlastné viackrokové recepty.

I-TURN

ZAPNITE UNIKÁTNOSŤ

Jednoduché a inteligentné rozhranie so svetlom okolo gombíka pre výber funkcie, 
teploty a času.

I-MESSAGE STEAM

OBJAVUJTE UNIKÁTNOSŤ V KOMBINÁCII S PAROU

Parná rúra I-Message Steam vám ponúkne širokú škálu možností a receptov 
s užitočnými intuitívnymi tipmi a návodmi na používanie. Naša vstavaná rúra 
kombinuje paru s tradičným pečením a opekaním. Môžete tak za pomoci pary 
pripravovať gurmánske pokrmy plné chuti.

I-MESSAGE

OBJAVTE UNIKÁTNOSŤ

Intuitívne textové rozhranie vám pomôže jednoducho nastavovať a vyberať režimy 
varenia.
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MuLTIfuNKČNÁ PARNÁ RúRA  
S PRAVýM HORúCIM VZDuCHOM
SERIES 6  I-TOUCH STEAM
HWO60SM6TS9BH - 33703356

Ovládanie

Kapacita (l)

Energetická trieda

Spotreba en. statický program (kWh)

Spotreba en. nútená ventilácia (kWh)

Príkon (W)

Programy 
 
 
 
 
 

Technológie

 
 
 
Konektivita

Max. teplota (°C)

Čistenie

Konštrukcia 
 

Bezpečnosť

Príslušenstvo

Dotykový TfT displej

70

A+

1,10

0,68

3400

▪ Statický ▪ Spodný ohrev + Horný ohrev + Ventilátor ▪ Gril, Gril + 
ventilátor ▪ Spodný ohrev ▪ Spodný ohrev + ventilátor  
▪ Multifunkcia (pravý horúci vzduch ▪ Parné: Cestoviny & Pečivo 
(Pravý horúci vzduch+Para), Mäso (Statický+Ventilátor+Para), 
Ryby (Spodný ohrev + Ventilátor + Para), Zelenina 
(Grill+Ventilátor+Para) ▪ Kysnutie ▪ Paella ▪ Rozmrazovanie  
▪ Postranné osvetlenie

▪ ClimaTech: funkcia Soft+, Dvojitý gril, Chef panel, Aktívna 
ventilácia ▪ Tailor Bake – program na prípravu vo vnútri 
mäkkých a na povrchu chrumkavých pokrmov ▪ Cook with me – 
umožňuje spravovať, ukladať a hľadať nové recepty v aplikácii

Wi-fi + Bluetooth

280

Pyrolytické čistenie (430 °C) 

▪ Postranné osvetlenie pre viditeľnosť 360° ▪ Nerezové pojazdy 
na vedenie plechov ▪ Teleskopický výsuv (1x) ▪ Soft Close – 
pomalé dovieranie dvierok

4 bezpečnostné sklá

▪ 1x plech (35 mm) ▪ 2x rošt ▪ Mäsová sonda Preci Probe

MOC  1499 Eur Akčná cena  1199 Eur
EAN  8059019039862

A

Ovládanie

Kapacita (l)

Energetická trieda

Spotreba en. statický program (kWh)

Spotreba en. nútená ventilácia (kWh)

Príkon (W)

Programy 
 
 
 
 
 

Technológie

 
 
 
 
Konektivita

Max. teplota (°C)

Čistenie

Konštrukcia 
 

Bezpečnosť

Príslušenstvo

Dotykový displej TAD s textovým rozhraním

70

A+

1,10

0,68

2200

▪ Statický ▪ Spodný ohrev + Horný ohrev + Ventilátor  
▪ Gril, Gril + ventilátor ▪ Spodný ohrev ▪ Spodný ohrev + 
ventilátor ▪ Multifunkcia (pravý horúci vzduch)  
▪ Parné: Cestoviny & Pečivo (Pravý horúci vzduch+Para), 
Mäso (Statický+Ventilátor+Para), Ryby (Spodný ohrev + 
Ventilátor + Para), Zelenina (Grill+Ventilátor+Para)  
▪ Rozmrazovanie ▪ Postranné osvetlenie

▪ ClimaTech: funkcia Soft+, Dvojitý gril, Chef panel, 
Aktívna ventilácia ▪ Tailor Bake – program na prípravu 
vo vnútri mäkkých a na povrchu chrumkavých pokrmov 
▪ Cook with me – umožňuje spravovať, ukladať a hľadať 
nové recepty v aplikácii

Wi-fi + Bluetooth

240

▪ Katalytické čistenie ▪ H2O čistenie

▪ Postranné osvetlenie pre viditeľnosť 360° ▪ Nerezové 
pojazdy na vedenie plechov ▪ Teleskopický výsuv (1x)  
▪ Soft Close – pomalé dovieranie dvierok

2 bezpečnostné sklá

▪ 1x plech (35 mm) ▪ 1x plech (50 mm) ▪ 1x rošt 
(prémiový set) ▪ Mäsová sonda Preci Probe

MOC  1499 Eur Akčná cena  1199 Eur

43,2
30

88°

595

595

584

550

546

440

22

110

560

560

560

500 45

590

560

45

45

A

EAN  8059019025759

MuLTIfuNKČNÁ PARNÁ RúRA S 
PRAVýM HORúCIM VZDuCHOM
SERIES 6 I-MESSAGE STEAM
HWO60SM6S5BH - 33703234
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43,2
30

88°

595

595

584

550

546

440

22

110

560

560

560

460 45

590

560

45

45

Ovládanie

Kapacita (l)

Energetická trieda

Spotreba en. statický program (kWh)

Spotreba en. nútená ventilácia (kWh)

Príkon (W)

Programy 
 
 

Technológie 
 
 
 

Konektivita

Max. teplota (°C)

Čistenie

Konštrukcia 
 

Bezpečnosť

Príslušenstvo

Dotykový TfT displej 

70

A+

1,10

0,68

3400

▪ Statický ▪ Statický + ventilátor ▪ Multilevel (pravý 
horúci vzduch) ▪ Gril (variabilný), Gril + ventilátor  
▪ Spodný ohrev ▪ Spodný ohrev + ventilátor ▪ Špeciálne 
funkcie: Rozmrazovanie, Kysnutie, Chlieb, Paella

▪ ClimaTech: funkcia Soft+, Dvojitý gril, Chef panel, 
Aktívna ventilácia ▪ Tailor Bake – program na prípravu 
vo vnútri mäkkých a na povrchu chrumkavých 
pokrmov ▪ Cook with me – umožňuje spravovať, 
ukladať a hľadať nové recepty v aplikácii

Wi-fi + Bluetooth

280

Pyrolytické čistenie (430˚C)

▪ Postranné osvetlenie pre viditeľnosť 360° ▪ Nerezové 
pojazdy na vedenie plechov ▪ Teleskopický výsuv (1x)  
▪ Soft Close – pomalé dovieranie dvierok

4 bezpečnostné sklá

▪ 1x plech (35 mm) ▪ 2x rošt (prémiový set) ▪ Mäsová 
sonda Preci Probe

MOC  1429 Eur Akčná cena  1119Eur

MuLTIfuNKČNÁ RúRA  
S PRAVýM HORúCIM VZDuCHOM
SERIES 6  I-TOUCH
HWO60SM6T9BH - 33703231

EAN 8059019025728

A

46,6
14

88°

595

595

577,5

550

546

440

22

110

560

560

560

500 45

590

560

45

45

Ovládanie

Kapacita (l)

Energetická trieda

Príkon (W)

Programy

 
 
 
 
Technológie 
 
 
 
 
 

Konektivita

Max. teplota (°C)

Čistenie 

Konštrukcia 
 
 

Bezpečnosť

Príslušenstvo

Dotykový displej s centrálnym gombíkom

70

A+

3400

▪ Statický + ventilátor ▪ Multilevel (pravý 
horúci vzduch) ▪ Gril, Gril + ventilátor, 
Supergril ▪ Spodný ohrev ▪ Spodný ohrev 
+ ventilátor ▪ Špeciálne funkcie: Chlieb, 
Ryby, Biele mäso/Červené mäso

▪ ClimaTech: funkcia Soft+, Dvojitý gril, 
Chef panel, Aktívna ventilácia 
▪ Tailor Bake – program na prípravu 
vo vnútri mäkkých a na povrchu 
chrumkavých pokrmov 
▪ Cook with me – umožňuje spravovať, 
ukladať a hľadať nové recepty v aplikácii

Wi-fi + Bluetooth

280

▪ Pyrolytické čistenie (430˚C)  
▪ H2O čistenie

▪ Postranné osvetlenie pre viditeľnosť 
360° ▪ Nerezové pojazdy na vedenie 
plechov ▪ Teleskopický výsuv (1x) ▪ Soft 
Close – pomalé dovieranie dvierok

4 bezpečnostné sklá 

▪ 1x plech (15 mm) ▪ 1x plech (35 mm)  
▪ 1x rošt (prémiový set) ▪ Mäsová sonda 
Preci Probe

MOC  1099 Eur Akčná cena  799 Eur
EAN 8059019055992

MuLTIfuNKČNÁ RúRA  
S PRAVýM HORúCIM VZDuCHOM
SERIES 4 I-TURN
HWO60SM4fE9XHP - 33703531

dostupné od 09/2022

A



20 21

42
28

88°

595

595

584

550

546

440

22

110

560

560

560

500 45

590

560

45

45

Ovládanie

Kapacita (l)

Energetická trieda

Spotreba en. statický program (kWh)

Spotreba en. nútená ventilácia (kWh)

Príkon (W)

Programy 
 
 

Technológie

 
 
 
 
Konektivita

Max. teplota (°C)

Čistenie

Konštrukcia 
 

Bezpečnosť

Príslušenstvo

Dotykový displej TAD s textovým rozhraním

70

A+

1,10

0,68

2200

▪ Statický ▪ Spodný ohrev + Horný ohrev + Ventilátor 
▪ Multifunkcia (pravý horúci vzduch) ▪ Gril ▪ Gril 
+ Ventilátor ▪ Spodný ohrev ▪ Spodný ohrev + 
Ventilátor ▪ Kysnutie ▪ Svetlo

▪ ClimaTech: funkcia Soft+, Dvojitý gril, Chef 
panel, Aktívna ventilácia ▪ Tailor Bake – program 
na prípravu vo vnútri mäkkých a na povrchu 
chrumkavých pokrmov ▪ Cook with me – umožňuje 
spravovať, ukladať a hľadať nové recepty v aplikácii

Wi-fi + Bluetooth

240

▪ Katalytické čistenie ▪ H2O čistenie

▪ Postranné osvetlenie pre viditeľnosť 360°  
▪ Nerezové pojazdy na vedenie plechov ▪ Teleskopický 
výsuv (1x) ▪ Soft Close – pomalé dovieranie dvierok

2 bezpečnostné sklá

▪ 2x plech (35 mm, 50 mm) ▪ 1x rošt  
▪ Mäsová sonda Preci Probe

MOC  1049 Eur Akčná cena  799 Eur
EAN  8059019010953

A

MuLTIfuNKČNÁ RúRA S 
PRAVýM HORúCIM VZDuCHOM
SERIES 4  I-MESSAGE
HWO60SM5B5BH - 33703163

42
28

88°

595

595

584

550

546

440

22

110

560

560

560

500 45

590

560

45

45

Ovládanie

Kapacita (l)

Energetická trieda

Spotreba en. statický program (kWh)

Spotreba en. nútená ventilácia (kWh)

Príkon (W)

Programy

 
 
 
Technológie 
 
 
 

Konektivita

Max. teplota (°C)

Čistenie

Konštrukcia 
 

Bezpečnosť

Príslušenstvo

Dotykový displej s centrálnym gombíkom

70

A+

1,10

0,68

2600

▪ Statický ▪ Spodný ohrev + Horný ohrev + 
Ventilátor ▪ Pravý horúci vzduch ▪ Gril ▪ Gril + 
Ventilátor ▪ Super Gril ▪ Spodný ohrev ▪ Spodný 
ohrev + Ventilátor ▪ Rozmrazovanie ▪ Svetlo

▪ ClimaTech: funkcia Soft+, Dvojitý gril, Chef 
panel, Aktívna ventilácia ▪ Tailor Bake – program 
na prípravu vo vnútri mäkkých a na povrchu 
chrumkavých pokrmov ▪ Cook with me – umožňuje 
spravovať, ukladať a hľadať nové recepty v aplikácii

Wi-fi + Bluetooth

240

▪ Katalytické čistenie ▪ H2O čistenie

▪ Postranné osvetlenie pre viditeľnosť 360° ▪ Nerezové 
pojazdy na vedenie plechov ▪ Teleskopický výsuv (1x)  
▪ Soft Close – pomalé dovieranie dvierok  
▪ 2 bezpečnostné sklá

▪ 2 bezpečnostné sklá ▪ 2x plech (35 mm, 50 mm) 
▪ 1x rošt

MOC  999 Eur Akčná cena  699 Eur 

A

EAN  8059019025940

MuLTIfuNKČNÁ RúRA S 
PRAVýM HORúCIM VZDuCHOM
SERIES 4  I-TURN
HWO60SM5f5BH - 33703236
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Ovládanie

Kapacita (l)

Energetická trieda

Spotreba en. statický program (kWh)

Spotreba en. nútená ventilácia (kWh)

Príkon (W)

Programy 

Technológie

Konektivita

Max. teplota (°C)

Čistenie

Konštrukcia 

Príslušenstvo

Dotykový displej s centrálnym gombíkom

70

A+

1,10

0,68

2600

▪ Statický ▪ Statický + ventilátor ▪ Multilevel (pravý 
horúci vzduch) ▪ Gril (variabilný), Supergril, Gril 
+ ventilátor ▪ Spodný ohrev ▪ Spodný ohrev + 
ventilátor

▪ ClimaTech: funkcia Soft+, Dvojitý gril, Chef 
panel, Aktívna ventilácia ▪ Tailor Bake – program 
na prípravu vo vnútri mäkkých a na povrchu 
chrumkavých pokrmov ▪ Cook with me – 
umožňuje spravovať, ukladať a hľadať nové 
recepty v aplikácii

Wi-fi + Bluetooth

240

▪ Katalytické čistenie ▪ H2O čistenie

▪ Postranné osvetlenie pre viditeľnosť 360° 
▪ Nerezové pojazdy na vedenie plechov 
▪ Teleskopický výsuv (1x) ▪ Soft Close – pomalé 
dovieranie dvierok

▪ 1x plech (35 mm) ▪ 1x rošt (prémiový set)

MOC  899 Eur Akčná cena  599 Eur 
EAN 8059019026633

MuLTIfuNKČNÁ RúRA  
S PRAVýM HORúCIM VZDuCHOM
SERIES 2  I-TURN
HWO60SM2f5XH - 33703246

A

42
28

88°

595

595

584

550

546

440

22

110

560

560

560

500 45

590

560

45

45

42
28

88°

595

595

584

550

546

440

22

110

560

560

560

500 45

590

560

45

45

Ovládanie

Kapacita (l)

Energetická trieda

Spotreba en. statický program (kWh)

Spotreba en. nútená ventilácia (kWh)

Príkon (W)

Programy

Technológie 

Konektivita

Max. teplota (°C)

Čistenie 

Konštrukcia 

Bezpečnosť

Príslušenstvo

Dotykový displej s centrálnym gombíkom

70

A+

1,10

0,68

2600

▪ Statický ▪ Statický + ventilátor ▪ Multilevel (pravý 
horúci vzduch) ▪ Gril (variabilný), Supergril, Gril 
+ ventilátor ▪ Spodný ohrev ▪ Spodný ohrev + 
ventilátor

▪ ClimaTech: funkcia Soft+, Dvojitý gril, Chef 
panel, Aktívna ventilácia ▪ Tailor Bake – program 
na prípravu vo vnútri mäkkých a na povrchu 
chrumkavých pokrmov ▪ Cook with me – umožňuje 
spravovať, ukladať a hľadať nové recepty v aplikácii

Wi-fi + Bluetooth

280

▪ Pyrolytické čistenie (430˚C) ▪ H2O čistenie

▪ Postranné osvetlenie pre viditeľnosť 360° 
▪ Nerezové pojazdy na vedenie plechov 
▪ Teleskopický výsuv (1x) ▪ Soft Close – pomalé 
dovieranie dvierok

▪ 4 bezpečnostné sklá

▪ 1x plech (35 mm) ▪ 1x rošt (prémiový set)

MOC  979 Eur Akčná cena  679 Eur

A

EAN 8059019026626

MuLTIfuNKČNÁ RúRA  
S PRAVýM HORúCIM VZDuCHOM
SERIES 2  I-TURN
HWO60SM2f9XH - 33703245
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Kompaktné rúry ponúknu tie najlepšie technológie varenia v kombinácii s homogénnymi tvarmi, 
elegantným a minimalistickým štýlom a úplným zarovnaním v kompaktných priestoroch.

Začnite doma využívať profesionálnu techniku   na uchovanie jedla a varte ako pravý šéfkuchár.

KOMPAKTNÉ RÚRY ZÁSUVKY

DOKONALÉ ZLADENIE SO VSTAVANÝMI RÚRAMI

Pri vývoji a návrhu dizajnu spotrebičov sme 
venovali mimoriadnu pozornosť tomu, aby sme vám 
ponúkli jedinečné detaily a to najlepšie remeselné 
spracovanie. Vďaka tomu dokážeme užívateľom 
zároveň zaistiť dokonalé zladenie so vstavanou rúrou 
rovnakej rady pre výrazný a rozpoznateľný štýl, ktorý 
dokonale padne do vašej kuchyne. Náš vysoko kvalitný 
sortiment si dáva záležať na dokonalom zarovnaní a 
ponúka všestrannosť - spotrebiče môžete nainštalovať 
vertikálne alebo horizontálne.

PROFESIONÁLNE TECHNOLÓGIE U VÁS DOMA

Naše kompaktné rúry zvládnu aj zložitejšie techniky 
varenia:
• Steam Pure na varenie pri nízkych teplotách,
• Steam Warm pre zachovanie dlhšej čerstvosti jedla 

spolu so zachovaním jeho nutričných hodnôt,
• Steam Crisper na dosiahnutie chrumkavých 

pokrmov vďaka kombinácii pary a ventilátora bez 
použitia oleja.

* Technológie dostupné pri kompaktných rúrach I-Message Steam a 
I-Touch Steam

OBSAH NAVYŠE

V aplikácii hOn je možné nahliadnuť do zoznamu tipov a 
receptov venovaných kompaktným rúram*, ktoré vám 
pomôžu uvariť vaše pokrmy tým najlepším spôsobom.

* Kompaktné rúry nie sú pripojené k aplikácii: nie je na nich k 
dispozícii diaľkové ovládanie.

U_CREATE

Tento program je dostupný na ovládacom paneli 
kompaktnej rúry a umožňuje doň používateľovi nastaviť 
a uložiť viackrokové recepty. Získajte prístup k vašim 
receptom jediným kliknutím.

UCHOVÁVAJTE VAŠE JEDLO

Vďaka 3 úrovniam výkonu vákuovacej zásuvky môžete vaše uvarené jedlo uložiť do plastových vrecúšok či pohárov a 
odstránením vzduchu zaistiť pokrmom dlhšiu životnosť. Vďaka tejto profesionálnej technike môžete urobiť ale aj opak: 
variť uzavreté potraviny v kompaktnom parnom hrnci. Vákuovo uzavreté a skladované potraviny majú bohatšiu chuť, 
je teda potreba menej soli a oleja. Pokiaľ pripravované jedlo okoreníte a zavákuujete pomocou špeciálnej funkcie na to 
určenej, nebudete musieť na získanie viac chuti používať tuky a oleje, a tým pádom docielite zdravší pokrm.

UDRŽTE PRÍBORY A JEDLO V TEPLE

Teplota v ohrievacej zásuvke sa pohybuje od 30°C do 70°C, čo ponúkne užívateľom mnoho možností použitia. Zásuvka je 
tak ideálna pre nízkoteplotné varenie, kysnutie cesta, rozmrazovanie, predhrievanie, výrobu jogurtu či udržovanie teploty 
čerstvo uvareného jedla. Využiť ju môžete ale aj na ohriatie riadu.

VÁKUOVACIE ZÁSUVKY

OHRIEVACIE ZÁSUVKY



26 2790° MAX

388376.5

379.5

20

560

380

500

69

50

595

515

Ovládanie 

Kapacita (l)

Priemer otočného skleneného taniera (mm)

Príkon mikrovlnného ohrevu (W)

Príkon grilu (W)

Výkon mikrovlnného ohrevu (W)

Programy 
 
 
 

funkcie 
 

Konštrukcia 

Bezpečnosť

Príslušenstvo

Dotykové ovládanie vrátane otvárania 
dvierok, bielo podsvietený LED displej

28

315

1450

1100

900

▪ Mikrovlny, Gril, Mikrovlny + Gril, 
Rozmrazovanie, Automatické programy  
▪ 8 automatických programov – Pizza, 
Zemiaky, Mäso, Ryba, Zelenina, Horúce 
nápoje, Cestoviny, Popcorn ▪ 8 úrovní výkonov

Elektronická minútka so zvukovou 
signalizáciou  
Digitálne hodiny

LED osvetlenie 
Nerezový interiér

Detský zámok

1x grilovacia mriežka 
1x sklenený tanier

MOC  649 Eur Akčná cena  479 Eur 
EAN  8059019020761

Ovládanie 
 

Kapacita (l)

Priemer otočného skleneného taniera (mm)

Príkon mikrovlnného ohrevu (W)

Príkon grilu (W)

Výkon mikrovlnného ohrevu (W)

Programy 
 
 
 

funkcie 

Konštrukcia 

Bezpečnosť

Príslušenstvo

Dotykové ovládanie vrátane otvárania 
dvierok, otočný gombík, bielo podsvietený 
LCD displej

25

315

1450

1100

900

▪ Mikrovlny, Gril, Mikrovlny + Gril, 
Rozmrazovanie, Automatické programy  
▪ 8 automatických programov – Pizza, 
Zemiaky, Mäso, Ryba, Zelenina, Horúce 
nápoje, Cestoviny, Popcorn ▪ 5 úrovní výkonu

Elektronická minútka  
Digitálne hodiny

Halogénové osvetlenie  
Nerezový interiér

Detský zámok

1x sklenený tanier 
1x grilovacia mriežka

MOC  649 Eur Akčná cena  479 Eur 
EAN  8059019057903

MIKROVLNNÁ RúRA S GRILOM
SERIES 2
HWO38MG2HXB - 38900733

MIKROVLNNÁ RúRA S GRILOM
SERIES 4
HOR38G5fT - 38900671

dostupné od 09/2022

90° MAX

382359.6

383

20

560

380

550

69

50

594

553



28 29

Ovládanie

Kapacita (l)

Energetická trieda

Max. výkon grilu (W)

Max. výkon horúceho vzduchu (W)

Max. výkon parného ohrevu (W)

Max. výkon (W)

Programy 
 
 
 
 
 

funkcie 
 

Čistenie 

Konštrukcia 
 
 

Bezpečnosť

Príslušenstvo

Dotykový displej TAD s textovým rozhraním

34

A++

1500

1530

800

3200

▪ Statický ▪ Parné: Steam 100 – parné pečenie, 
prednastavená teplota 100 °C, Steam 130 – parné 
pečenie, prednastavená teplota 130 °C, Steam & 
Ring (kruhové výhrevné teleso) – parné pečenie, 
prednastavená teplota 165 °C ▪ Spodný ohrev + Horný 
ohrev + Gril ▪ Gril + Ventilátor ▪ Spodný ohrev + Horný 
ohrev + parný ▪ Priparovanie

Dotykové ovládanie 
Elektronická minútka so zvukovou signalizáciou 
Digitálne hodiny

Clean Steam Oven – čistenie parou, 15 min, 
prednastavená teplota 100 °C

Bočné prelisy na vedenie plechu 
Halogénové osvetlenie 
Nádoba na vodu na parný ohrev 1 l 
Nerezový interiér

Detská poistka – zablokovanie tlačidiel ovládania

▪ 1x nerezový plech ▪ 1x dierovaný plech  
▪ 1x grilovacia mriežka

MOC  1999 Eur  Akčná cena  1549 Eur
EAN  8059019030029

KOMPAKTNÁ PEČIACA  
PARNÁ RúRA
SERIES 6 I-MESSAGE STEAM COMPACT
HWO45NM6SXB1 - 33703272

455

446

546

22

110

560

450

560

542

596

50

50

Ovládanie

Kapacita (l)

Priemer otočného skleneného taniera (mm)

Max. výkon mikrovlnného ohrevu (W)

Max. výkon horúceho vzduchu (W)

Max. výkon (W)

Programy 
 
 
 
 
 

funkcie 
 

Konštrukcia 

Bezpečnosť 

Príslušenstvo

Dotykový TfT displej

34

320

900

1500

3200

▪ Multifunkcia (pravý horúci vzduch), 
Gril + ventilátor + kr. vykurovacie teleso, 
Gril + ventilátor, Gril, Rozmrazovanie 
podľa času, Mikrovlny, Gril + mikrovlny, 
Mikrovlny + kr. vykurovacie teleso, Svetlo 
▪ 12 automatických programov  
▪ 6 úrovní výkonu

Zvukový signál pri konci varenia 
Digitálne hodiny 
Digitálny časovač

Bočné prelisy na vedenie plechu 
Halogénové osvetlenie

Detská poistka 
Dvierka z tvrdeného skla

1x grilovacia mriežka 
1x mriežka s odkvapkávačom

MOC  1999 Eur Akčná cena  1549 Eur
EAN  8059019030067

KOMPAKTNÁ RúRA NA PEČENIE S 
PRAVýM HORúCIM VZDuCHOM
SERIES 6  I-TOUCH COMPACT
HWO45NB6T0B1 - 38900689

455

446

546

22

110

560

450

560

542

596

50

50



30 31

Ovládanie 

Kapacita (l)

Priemer otočného skleneného 
taniera (mm)

Max. výkon mikrovlnného 
ohrevu (W)

Max. výkon grilu (W)

Max. výkon horúceho vzduchu 
(W)

Max. výkon (W)

Programy 

funkcie 

Konštrukcia 

Príslušenstvo

Dotykový displej TAD s 
textovým rozhraním

34

320 

900

1500 

1500 

3200

▪ Mikrovlny, Gril, Horúci 
vzduch, Rozmrazovanie  
▪ 12 automatických programov 
▪ 6 úrovní výkonu

▪ Dotykové ovládanie 
▪ Elektronická minútka so 
zvukovou signalizáciou  
▪ Digitálne hodiny ▪ Zvuková
signalizácia na konci programu 
▪ funkcia My taste – rýchly
prístup k obľúbeným receptom 
a programom cez aplikáciu

Halogénové osvetlenie  
Otváranie dvierok výklopom  
Nerezový interiér

1x grilovacia mriežka 
1x sklenený tanier

MOC  1659 Eur Akčná cena  1299 Eur 
EAN  8059019030036

42
28

88°

455

446

546

22

110

560

450

560

542

596

50

50

KOMPAKTNÁ RúRA NA PEČENIE S 
GRILOM A HORúCIM VZDuCHOM
SERIES 4 I-MESSAGE COMPACT
HWO45NB4B0B1 - 38900686

Ovládanie 

Kapacita (l)

Priemer otočného skleneného 
taniera (mm)

Max. výkon mikrovlnného 
ohrevu (W)

Max. výkon grilu (W)

Max. výkon horúceho vzduchu 
(W)

Max. výkon (W)

Programy 

funkcie 

Konštrukcia 

Príslušenstvo

Dotykový displej TAD s 
textovým rozhraním

34

320 

900

1500 

1500 

3200

▪ Mikrovlny, Gril, Horúci 
vzduch, Rozmrazovanie  
▪ 12 automatických programov 
▪ 6 úrovní výkonu

▪ Dotykové ovládanie 
▪ Elektronická minútka so 
zvukovou signalizáciou  
▪ Digitálne hodiny ▪ Zvuková
signalizácia na konci programu 
▪ funkcia My taste – rýchly
prístup k obľúbeným receptom 
a programom cez aplikáciu

Halogénové osvetlenie  
Otváranie dvierok výklopom  
Nerezový interiér

1x grilovacia mriežka 
1x sklenený tanier

MOC  1659 Eur Akčná cena  1299 Eur 
EAN 8059019030043

KOMPAKTNÁ RúRA NA PEČENIE S 
GRILOM A HORúCIM VZDuCHOM
SERIES 6 I-MESSAGE COMPACT
HWO45NB6B0B1 - 38900687

dostupné od 09/2022

Ovládanie

Kapacita (l)

Max. výkon mikrovlnného 
ohrevu (W)

Max. výkon grilu (W)

Max. výkon horúceho vzduchu 
(W)

Max. výkon (W)

Programy 

funkcie 

Konštrukcia 

Príslušenstvo

Dotykový LED displej biely

44

900 

1750

1750 

3350

▪ Mikrovlny, Gril, Horúci 
vzduch, Rozmrazovanie  
▪ 13 automatických programov 
▪ 5 úrovní výkonu

▪ Dotykové ovládanie 
▪ Elektronická minútka so 
zvukovou signalizáciou  
▪ Digitálne hodiny 
▪ Zvuková signalizácia na konci 
programu

Halogénové osvetlenie  
Otváranie dvierok výklopom  
Nerezový interiér

2x grilovacia mriežka 
1x smaltovaný tanier

MOC  1199 Eur Akčná cena  899 Eur 
EAN  8059019030081

KOMPAKTNÁ RúRA NA PEČENIE S 
GRILOM A HORúCIM VZDuCHOM
SERIES 2  FULL TOUCH
HWO45NB2H0X1 - 38900691

42
28

454

448

548

20

96

560

450

550

544

595

69

50

85°- 90°
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Ovládanie 
 

Kapacita (l)

Rozmedzie teploty (°C)

Celkový príkon (W)

Programy

Push & Pull - systém 
otvárania a zatvárania 
zatlačením na zásuvku

20

30-70

420

Odmrazovanie 
Kysnutie 
Ohrievač jedla 
Pomalé varenie

MOC  659 Eur  Akčná cena  499 Eur
EAN  8059019029924

Ohrevná zásuvkA
SERIES 6
HWO15NWD6XB1 - 36000650

50

50

596550

142
136

590

560

510
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INDUKČNÉ A PLYNOVÉ 
VARNÉ DOSKY

Spoločnosť Haier vám pomôže nájsť takú varnú 
dosku, ktorá sa dokonale hodí nielen do vašej 
kuchyne, ale aj k vášmu štýlu varenia.

TECH FLEX
Vďaka technológiám Tech Flex spoločnosti Haier sú 
naše varné dosky flexibilné a prispôsobiteľné všetkým 
vašim potrebám v kuchyni.

MULTIZONE
Použite na vaše varenie hrniec akejkoľvek veľkosti, 
malý či veľký, a užite si záruku homogénneho varenia 
na spojenej veľkej varnej zóne.

VARYCOOK
1 veľká zóna rozdelená na 3 časti s vysokým, stredným 
a nízkym ohrevom. Hrncom tak stačí pohybovať hore 
a dole bez toho, aby ste ručne menili nastavenie 
výkonu dosky.

SUPER VÝKONNÉ HORÁKY
Výkonné horáky ponúkajú vynikajúce výsledky 
varenia v rekordnom čase. Dvojité horáky obslúžia 
aj tie najväčšie hrnce a panvice, a tým uvoľnia 
zostávajúci priestor dosky pre ďalšiu prípravu jedla.

ELEGANTNÝ DIZAJN
Či už preferujete tradičnejší plyn na kove, modernejší 
plyn na skle či inovatívne technológie našich 
indukčných varných dosiek, o dizajn sa nikdy báť 
nemusíte – pri všetkých varných doskách sme si na 
ňom dali skutočne záležať.

INDUKČNÉ VARNÉ DOSKY
Objavte špičkový dizajn, vďaka ktorému bude vaša 
kuchyňa ešte elegantnejšia a naozaj verná vášmu 
vlastnému štýlu. Intuitívne a pokročilé ovládanie vám 
pomôže s nastavením správnych parametrov.

PLYNOVÉ VARNÉ DOSKY NA SKLE A KOVE
• 2 kvalitné dizajnové spracovania: sklo či kov 

Celočierne horáky pre prémiové spracovanie a 
povrchovú úpravu

• Prémiový dizajn gombíkov
• Ergonomické a robustné mriežky

PRECI COOK
Vďaka technológiám Preci Cook je dosiahnutie 
a udržovanie presnej teploty pokrmov veľmi 
jednoduché!

PRECI FLAME
Vďaka deviatim prednastaveným úrovniam ohrevu 
budete vždy variť pri správnej teplote.

DOTYKOVÉ SLIDER OVLÁDANIE
Dotykové slider ovládanie vám pomôže jednoducho 
určiť a meniť výkon jednotlivých varných zón.

VARENIE SOUS-VIDE
Vďaka sonde Preci Probe a jej príslušenstvu môžete 
využiť metódu pomalého varenia vychádzajúcu zo 
sveta profesionálnej kuchyne na prípravu zdravého a 
chutného jedla.

COOK WITH ME
Vďaka našim inteligentným technológiám, príslušenstvu 
a pomocou virtuálneho šéfkuchára nebolo dosiahnutie 
perfektných výsledkov pri varení nikdy tak jednoduché.

PRECI PROBE
Vďaka našej bezdrôtovej sonde Preci Probe prepojenej 
s aplikáciou hOn a varnou doskou môžete pokrmy vždy 
variť pri tej najvhodnejšej teplote.

KUCHÁRKA A OBSAH NAVYŠE V APLIKÁCII hOn
• Až 100 receptov
• 30 prednastavených režimov varenia
• 5 špeciálnych funkcií: udržiavanie teploty, 

rozmrazovanie, varenie, varenie pri bode varu a 
vyprážanie

• U-Create pre ukladanie vlastných receptov
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Počet varných zón

Ovládanie

Celkový príkon (W)

Prevedenie

Istenie (A) L / 230V

Istenie (A) L1, L2 / 400V~

Istenie (A) L1, L2 / 400V~

Istenie (A) L1, L2 / 400V~

Kmitočet siete (Hz)

Varné zóny 
 

funkcie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezpečnosť

4 / 8

Dotykové ovládanie 4x Individual Slider

7200

Rovné hrany

16A pri 2,5kW až 3,5kW

10A pri 4,5kW

16A pri 5,5kW

16A pri 7,2kW - bez obmedzenia výkonu

50 až 60

8x varná zóna (rozmery 195×90 mm 2000 
(B3200) W) 
- Min Ø varnej nádoby 80 mm

▪ 15 úrovní výkonu ▪ Booster (4x) ▪ Power 
Management ▪ funkcia Pauza ▪ Časovač ▪ 
Cook with me – pripojenie cez Bluetooth 
& Wi-fi a kompatibilita s aplikáciou hOn ▪ 
VaryCook – možnosť presunu medzi zónami 
s rozdielnou silou ohrevu bez nutnosti 
manuálnej úpravy nastavenia; vyhradená 
oblasť s tromi tepelnými zónami ▪ Multizone – 
možnosť umiestnenia riadu na ľubovoľnú časť 
zóny, detekcia veľmi malého riadu (10 cm)

▪ Detská poistka ▪ ukazovateľ zvyškového 
tepla ▪ Bezpečnostné automatické vypnutie v 
prípade dlhodobej nečinnosti ▪ Ochrana pred 
prehriatím ▪ Ochrana pri vyliatí tekutiny

MOC  999 Eur Akčná cena  799 Eur
EAN  8059019035314

INDuKČNÁ VARNÁ DOSKA  
ŠíRKA 60 CM
SERIES 6  I-MOVE
HA2MTSJ68MC - 33803006

HIGH

MEDIUM

LOW

650520

4

565

485
600

30

50

50

50

58

INDuKČNÁ VARNÁ DOSKA 
ŠíRKA 80 CM
SERIES 6  I-MOVE
HAMTSJ86MC/1 - 33803056

Počet varných zón

Ovládanie

Celkový príkon (W)

Prevedenie

Istenie (A) L / 230V

Istenie (A) L1, L2 / 400V~

Istenie (A) L1, L2 / 400V~

Istenie (A) L1, L2 / 400V~

Kmitočet siete (Hz)

Varné zóny 
 
 
 
 

funkcie 
 
 
 
 
 

Bezpečnosť

6

Dotykové ovládanie 4x Individual Slider

7400

Rovné hrany

16A pri 2,5kW až 3,5kW

10A pri 4,5kW

16A pri 5,5kW

16A pri 7,4kW - bez obmedzenia výkonu

50 až 60

▪ 4x 195×90 mm 2000 (B3200) W, flexi & VaryCook 3000 
(B3600) W - Min/Max Ø varnej nádoby ľavej varnej zóny 
80/200 mm ▪ 1x Ø 280 mm 3000 (B3600) W - Min/Max Ø 
varnej nádoby prostrednej varnej zóny 180/280 mm ▪ 1x Ø 
150 mm 1400 (B2000) W -Min/Max Ø varnej nádoby pravej 
varnej zóny 80/140 mm

▪ 15 úrovní výkonu ▪ Booster (6x) ▪ Power Management ▪ funkcia 
Pauza ▪ Časovač ▪ Cook with me – pripojenie cez Bluetooth & 
Wi-fi a kompatibilita s aplikáciou hOn ▪ VaryCook – možnosť 
presunu medzi zónami s rozdielnou silou ohrevu bez nutnosti 
manuálnej úpravy nastavenia; vyhradená oblasť s tromi 
tepelnými zónami ▪ Multizone – možnosť umiestnenia riadu 
na ľubovoľnú časť zóny, detekcia veľmi malého riadu (10 cm)

▪ Detská poistka ▪ ukazovateľ zvyškového tepla  
▪ Bezpečnostné automatické vypnutie v prípade dlhodobej 
nečinnosti ▪ Ochrana pred prehriatím ▪ Ochrana pri vyliatí 
tekutiny

MOC  1299 Eur Akčná cena  979 Eur
EAN  8059019041247

HIGH

MEDIUM

LOW

800520

4

755

485
600

30

50

50

50

58



Počet varných zón

Ovládanie

Celkový príkon (W)

Prevedenie

Istenie (A) L / 230V

Istenie (A) L1, L2 / 400V~

Istenie (A) L1, L2 / 400V~

Istenie (A) L1, L2 / 400V~

Kmitočet siete (Hz)

Varné zóny 
 

funkcie 
 
 
 
 
 
 

Bezpečnosť 
 
 

Príslušenstvo

4

Dotykové ovládanie 4x Individual Slider

7000

Rovné hrany

16A pri 2,5kW až 3,5kW

10A pri 4,5kW

16A pri 5,5kW

16A pri 7,0kW - bez obmedzenia výkonu

50 až 60

4x zóna Ø 180 mm 1500 (B2000) W - Min/Max Ø 
dna varnej nádoby pre všetky zóny 140/180 mm

▪ 9 úrovní výkonu ▪ Booster (4x) ▪ Power 
Management ▪ funkcia Pauza ▪ Časovač ▪ Cook 
with me – Wi-fi + Bluetooth pripojenie k aplikácii 
hOn a možnosť rozšírenia základných možností o 
bohatý obsah vrátane receptov a tipov na varenie 
▪ Teplotná sonda Preci Probe – sonda, pomocou 
ktorej môžete zmerať aktuálnu teplotu mäsa, 
ale aj polievky alebo omáčky, teplotu je možné 
sledovať aj v aplikácii hOn

▪ Detská poistka ▪ ukazovateľ zvyškového tepla 
▪ Bezpečnostné automatické vypnutie v prípade 
dlhodobej nečinnosti ▪ Ochrana pred prehriatím  
▪ Ochrana pri vyliatí tekutiny

▪ 1x mäsová sonda Preci Probe ▪ 1x lopatka

MOC  799 Eur Akčná cena  599 Eur
EAN  8059019003467

INDuKČNÁ VARNÁ DOSKA 
ŠíRKA 60 CM
SERIES 4
HAIPSJ64MC - 33802770

590520
4

565

495

600

30

50

50

50

56

38 39

INDuKČNÁ VARNÁ DOSKA 
ŠíRKA 60 CM
SERIES 4
HAfRSJ64MC - 33802772

Počet varných zón

Ovládanie

Celkový príkon (W)

Prevedenie

Istenie (A) L / 230V

Istenie (A) L1, L2 / 400V~

Istenie (A) L1, L2 / 400V~

Istenie (A) L1, L2 / 400V~

Kmitočet siete (Hz)

Varné zóny 
 
 
 
 
 

funkcie 
 
 
 
 

Bezpečnosť

4

Dotykové ovládanie 4x Individual Slider

7200

Rovné hrany

16A pri 2,5kW až 3,5kW

10A pri 4,5kW

16A pri 5,5kW

16A pri 7,2kW - bez obmedzenia výkonu

50 až 60

▪ Ľavá predná a zadná 200 × 220 mm, 2,0 kW/ Booster 
3,0 kW - Min/Max Ø dna varnej nádoby pre ľavé zóny 
140/220 mm ▪ flexi & VaryCook: V/Š 405 x 220 mm, 
3,0 kW/ Booster 4,0 kW - Min/Max Ø dna varnej 
nádoby pre flexi & Varycook 220/400 mm ▪ Pravá 
predná a zadná: Ø 180 mm, 1,8 kW/ Booster 2,3 kW - 
Min/Max Ø varnej nádoby 140/180 mm

▪ 9 úrovní výkonu ▪ Booster (4x) ▪ Power Management 
▪ funkcia Pauza ▪ Časovač ▪ Cook with me – pripojenie 
cez Bluetooth & Wi-fi a kompatibilita s aplikáciou 
hOn ▪ VaryCook – vyhradená oblasť s tromi tepelnými 
zónami, ktoré je možné variabilne využiť počas celého 
procesu varenia, stačí posunúť hrniec na vybranú zónu

▪ Detská poistka ▪ ukazovateľ zvyškového tepla 
▪ Bezpečnostné automatické vypnutie v prípade 
dlhodobej nečinnosti ▪ Ochrana pred prehriatím  
▪ Ochrana pri vyliatí tekutiny

MOC  849 Eur Akčná cena  649 Eur
EAN  8059019003481

590520
4

565

495

600

30

50

50

50

56

HIGH

MEDIUM

LOW
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211 

475
565

6050

807

492

50

50

510 830

210

4

600

30

Počet varných zón

Ovládanie

Celkový príkon (W)

Prevedenie

Istenie (A) L / 230V

Istenie (A) L1, L2 / 400V~

Istenie (A) L1, L2 / 400V~

Kmitočet siete (Hz)

Varné zóny 

funkcie 

Bezpečnosť

4

Dotykové ovládanie 4x Individual Slider

7400

Rovné hrany

16 pri 3,1kW

10 pri 4,5kW

16 pri 7,4kW - bez obmedzenia výkonu

50 až 60

4x zóna – 2100 (B3000) W  
- Min/Max Ø varnej nádoby pre všetky zóny 
110/210 mm

Varná doska: ▪ 9 úrovní výkonu ▪ Booster (4x)  
▪ Power Management ▪ funkcia Pauza ▪ Časovač 
▪ Bridge Zones – možnosť prepnutia varných zón 
do kombinovaného fungovania ▪ Pot Detector – 
automatická detekcia hrncov ▪ Automatic Heat 
up – automatické zahriatie umožňuje uviesť režim 
rýchlejšie do nastaveného režimu ▪ Keep warm – 
udržuje stálu teplotu ohrievaného pokrmu 
Integrovaný digestor: ▪ 8 úrovní výkonu ▪ Booster  
▪ Recirkulácia ▪ Časovač ▪ Tukový filter a uhlíkový filter

▪ Detská poistka ▪ ukazovateľ zvyškového tepla 
▪ Safe Activation – ohrev sa preruší v prípade 
neprítomnosti hrncov ▪ Bezpečnostné automatické 
vypnutie v prípade dlhodobej nečinnosti ▪ Ochrana 
pred prehriatím ▪ Ochrana pri vyliatí tekutiny

MOC  3299 Eur Akčná cena  2599 Eur
EAN  8059019039121

INDuKČNÁ VARNÁ DOSKA S INTEGROVANýM 
DIGESTOROM - ŠíRKA 80 CM
SERIES 6  I-DUAL
HAIH8IfMCE - 33803038

INDuKČNÁ VARNÁ DOSKA S INTEGROVANýM 
DIGESTOROM - ŠíRKA 80 CM
SERIES 6  I-DUAL
HAIH8IfMCf - 33803037

Počet varných zón

Ovládanie

Celkový príkon (W)

Prevedenie

Istenie (A) L / 230V

Istenie (A) L1, L2 / 400V~

Istenie (A) L1, L2 / 400V~

Kmitočet siete (Hz)

Varné zóny 

funkcie 

Bezpečnosť

4

Dotykové ovládanie 4x Individual Slider

7400

Rovné hrany

16 pri 3,1kW

10 pri 4,5kW

16 pri 7,4kW - bez obmedzenia výkonu

50 až 60

4x zóna – 2100 (B3000) W 
- Min/Max Ø varnej nádoby pre všetky zóny 
110/210 mm

Varná doska: ▪ 9 úrovní výkonu ▪ Booster (4x)  
▪ Power Management ▪ funkcia Pauza ▪ Časovač 
▪ Bridge Zones – možnosť prepnutia varných zón 
do kombinovaného fungovania ▪ Pot Detector – 
automatická detekcia hrncov ▪ Automatic Heat 
up – automatické zahriatie umožňuje uviesť režim 
rýchlejšie do nastaveného režimu ▪ Keep warm – 
udržuje stálu teplotu ohrievaného pokrmu 
Integrovaný odsávač pár: ▪ 8 úrovní výkonu ▪ Booster 
▪ Odťah ▪ Časovač ▪ Tukový filter a uhlíkový filter

▪ Detská poistka ▪ ukazovateľ zvyškového tepla 
▪ Safe Activation – ohrev sa preruší v prípade 
neprítomnosti hrncov ▪ Bezpečnostné automatické 
vypnutie v prípade dlhodobej nečinnosti ▪ Ochrana 
pred prehriatím ▪ Ochrana pri vyliatí tekutiny

MOC  3299 Eur Akčná cena  2599 Eur

EAN  8059019039145

211 

475
565

6050

807

492

50

50

510 830

210

4

600

30
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Počet horákov

Ovládanie

Celkový príkon (W)

Štandardný typ média

Alternatívny typ média

Kmitočet siete (Hz)

Horáky 
 
 

funkcie 

Bezpečnosť

Konštrukcia

5

Gombíky

11700

Metán (G20)

LPG (G30) – nutné pretryskovať

50 až 60

1x DC MONO Ø 138 mm, 5 kW 
2x SEMI-RAPID Ø 70 mm, 1,5 kW 
1x RAPID Ø 95 mm, 2,7 kW 
1x AuX Ø 50 mm, 1 kW

Preci flame – precízne nastavenie sily plameňa 
Elektrické zapaľovanie v gombíku

Bezpečnostná poistka plynu

Liatinové podpery hrncov (3x) 
Trysky na propán bután súčasťou balenia

MOC  999 Eur Akčná cena  729 Eur
EAN  8059019057590

PLYNOVÁ VARNÁ DOSKA - ŠíRKA 75 CM
SERIES 6  I-TURN GAS ON GLASS
HAVG7WL5WS6B/1 - 33803182

745
50.5510

560

480

600
25-45

250

70

51
Whit glass
insert

Bottom box height: 42.4

12 38,5

dostupné od 09/2022

PLYNOVÁ VARNÁ DOSKA - ŠíRKA 75 CM
SERIES 6  I-TURN GAS ON METAL
HAHG7WL5WS6X/1 - 33803181

Počet horákov

Ovládanie

Celkový príkon (W)

Štandardný typ média

Alternatívny typ média

Kmitočet siete (Hz)

Horáky 
 
 

funkcie 

Bezpečnosť

Konštrukcia

5

Gombíky

12200

Metán (G20)

LPG (G30) – nutné pretryskovať

50 až 60

1x DC MONO Ø 138 mm, 5 kW 
2x SEMI-RAPID Ø 70 mm, 1,75 kW 
1x RAPID Ø 95 mm, 2,7 kW 
1x AuX Ø 50 mm, 1 kW

Preci flame – precízne nastavenie sily plameňa 
Elektrické zapaľovanie v gombíku

Bezpečnostná poistka plynu

Liatinové podpery hrncov (3x) 
Trysky na propán bután súčasťou balenia

MOC  999 Eur Akčná cena  729 Eur
EAN  8059019057583

745 51,5510

560

480

600
25-45

250

70

51

Bottom box height: 42.4

12 38,5

dostupné od 09/2022
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Počet horákov

Ovládanie

Celkový príkon (W)

Štandardný typ média

Alternatívny typ média

Kmitočet siete (Hz)

Horáky 
 
 

funkcie 
 

Bezpečnosť

Konštrukcia

4

Gombíky

9650

Metan (G20)

LPG (G30) - nutné pretryskovať

50 až 60

1x DC MONO Ø 125 mm, 4,2 kW 
1x SEMI-RAPID Ø 70 mm, 1,75 kW 
1x RAPID Ø 95 mm, 2,7 kW 
1x AuX Ø 50 mm, 1 kW

Preci flame – precízne nastavenie sily 
plameňa 
Elektrické zapaľovanie v gombíku

Bezpečnostná poistka plynu

Liatinové podpery hrncov (2x) 
Trysky na propán bután súčasťou 
balenia

MOC  499 Eur Akčná cena  389 Eur

EAN  8059019022093

PlynOvá vArná dOskA   
ŠíRKA 60 CM
SERIES 4  GAS ON METAL
HAHG6Bf4XH - 33802910

595
48,5

510

560

480

600

25-45

250

70

43

21,5 38,5

650 51,5510

560

480

600
25-45

170

70

50

29 38,5

PlynOvá vArná dOskA  
ŠíRKA 65 CM
SERIES 6  GAS ON GLASS
HAVG5D4HB - 33802996

Počet horákov

Ovládanie

Celkový príkon (W)

Štandardný typ média

Alternatívny typ média

Kmitočet siete (Hz)

Horáky 
 
 

funkcie 
 

Bezpečnosť

Konštrukcia

4

Gombíky

9650

Metan (G20)

LPG (G30) - nutné pretryskovať

50 až 60

1x DC MONO Ø 125 mm, 4,2 kW 
1x SEMI-RAPID Ø 73,5 mm, 1,75 kW 
1x RAPID Ø 98,5 mm, 2,7 kW 
1x AuX Ø 54 mm, 1 kW

Preci flame – precízne nastavenie sily 
plameňa 
Elektrické zapaľovanie v gombíku

Bezpečnostná poistka plynu

Liatinové podpery hrncov (2x) 
Trysky na propán bután súčasťou 
balenia

MOC  649 Eur Akčná cena  429 Eur
EAN  8059019033730
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SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DOSKA -  
ŠíRKA 60 CM
SERIES 4
HAH64EXCP - 33803015

Počet varných zón

Ovládanie

Celkový príkon (W)

Prevedenie

Istenie (A) L / 230V

Istenie (A) L1, L2 / 400V~

Istenie (A) L1, L2 / 400V~

Istenie (A) L1, L2 / 400V~

Kmitočet siete (Hz)

Varné zóny 
 
 
 
 

funkcie 
 
 

Bezpečnosť

4

Dotykové ovládanie

6500

Rovné hrany

16A pri 2,5kW až 3,5kW

10A pri 4,5kW

16A pri 5,5kW

16A pri 6,5kW - bez obmedzenia výkonu

50 až 60

Ľavá predná: Ø 155 mm; 1200 W 
Pravá zadná: Ø 155 mm; 1200 W 
Ľavá zadná: 1x zóna Ø 257×190 mm; 
1500 + 900 W (oválna) 
Pravá predná: 1x zóna Ø 0-190 mm; 1000 
+ 700 W (dvojitá zóna)

11 úrovní výkonu 
Dotykové ovládanie 
Power Management 
Dvojitá  zóna 
Časovač

▪ Detská poistka ▪ ukazovateľ zvyškového 
tepla ▪ upozornenie pri rozliatí  
▪ Ochrana pred prehriatím

MOC  599 Eur Akčná cena  349 Eur
EAN  8059019036298

590520

4

560

490
600

30

50

50

50

46,5
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Naše digestory I-Link Series 6 vám umožnia dýchať čistý vzduch vo vašej kuchyni vďaka účinnému 
čistiacemu systému trojitého filtra. Digestory poháňané umelou inteligenciou je možné ovládať na 
diaľku pomocou aplikácie hOn.

DIGESTORY

WI-FI 
PRIPOJENIE A 
KOMPATIBILITA 
S APLIKÁCIOU 
hOn
Vďaka Wi-Fi pripojeniu 
a kompatibilite s hOn 
vám aplikácia umožní 
na diaľku upraviť 
fungovanie digestora: 
zapnúť svetlo, upraviť 
úroveň výkonu či 
celkovo vypnúť!

IDEÁLNY 
VÝKON 
VĎAKA PRECI 
SYNCH

Digestor intuitívne 
zapne odsávanie podľa 
toho, čo sa práve varenie 
na doske. Úroveň 
výkonu sa automaticky 
upravuje podľa 
úrovne výkonu varnej 
dosky. Kompatibilný s 
inteligentnou indukčnou 
varnou doskou Haier s 
pripojením k Wi-Fi.

TROJITÝ 
ČISTIACI 
SYSTÉM*

Systém čistenia vzduchu 
zamedzí šíreniu 
mastnoty, dymu a 
pachov vo vašej kuchyni 
vďaka trojkombinácii 
tukového, plazmového 
a uhlíkového filtra.

* Trojitý čistiaci systém je 
dostupný pri digestoroch  
v tvare písmena T a šírke 90 
cm

SILNÉ 
MOTORY PRE 
VÝBORNÚ 
EFEKTIVITU

Naše výkonné digestory 
zaručujú vysoký sací 
výkon vzduchu pre 
vyššiu účinnosť (až 
900 m3/h) a nižšiu 
spotrebu energie (A++ 
energetická trieda 
digestorov Decor/A+ v 
tvare písmena T) vďaka 
nášmu tichému motoru 
(62 dB).

NIELEN EFEKTÍVNY ALE AJ ELEGANTNÝ

Špičkový dizajn, ktorý dokonale zapadne v každom 
prostredí.

Vyberte si elegantný a minimalistický dizajn s homogénnymi tvarmi 
v tvare typu Decor alebo písmena T. Zladenie rovnakých odtieňov 
farieb a rám z nerezovej ocele dodávajú digestoru punc vysoko 
kvalitného spracovania, a navyše dokonale zapadne medzi vaše 
ostatné kuchynské spotrebiče.

Všetky naše digestory sú vybavené príslušenstvom v podobe 
uhlíkových filtrov, spätnej klapky a deflektora vzduchu. Ideálne pre 
to, aby vaša kuchyňa zostala svieža a bez mastnoty.
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580 - 880

115

max 335

718

115 492-792

Ø150

88 69

260

260

60

VýSuVNý DIGESTOR - ŠíRKA 88 CM
SERIES 6  I-DESIGN
HADD9SS6B - 36901697

Energetická trieda

Ročná spotreba energie (kWh/annum)

Trieda účinnosti prúdenia tekutín

Trieda účinnosti osvetlenia

Třída účinnosti tukové filtrace

Prietok vzduchu min/max/Booster 
(m3/hod)

Hlučnosť min/max/Booster (dB(A))

funkcie 

Konštrukcia 

Príslušenstvo

B

50

B

A

F

234/605 

53/74

Odťah 
4 rýchlostné stupne 
Časovač 
Dotykové ovládanie 
Perimetrálne (obvodové) sanie 
Spätná klapka

Zabudovateľný do pracovnej dosky 
(výsuvný smerom hore) 
Motor 1x 230 W (AC) 
Osvetlenie 1x LED 5 W 
Sacie potrubie Ø 150 mm

Tukový hliníkový filter (1x) 
Pachový uhlíkový filter je súčasťou 
balenia (Cf152)

MOC  1499 Eur Akčná cena  1149 Eur
EAN  8059019037226

B

925 - 1305

925

525

900

626

450
172

170,5

222

220

Energetická trieda

Ročná spotreba energie (kWh/annum)

Trieda účinnosti prúdenia tekutín

Trieda účinnosti osvetlenia

Trieda účinnosti tukovej filtrácie

Prietok vzduchu min/max/Booster 
(m3/hod)

Hlučnosť min/max/Booster (dB(A))

funkcie 

Konštrukcia 

Príslušenstvo

A++

33

A

C

d

307/589/912 

56/63/74

Odťah a recirkulácia 
Preci Synch – ovládanie pomocou 
inteligentného telefónu a pripojenie k 
Wi-fi/Bluetooth 
5 rýchlostných stupňov 
Booster 
Časovač 
Dotykové ovládanie 
Vzduchový deflektor a spätná klapka

Motor 1x 270 W (DC-1000) 
Osvetlenie 2x 1,5W LED 
Sacie potrubie Ø 150 mm

Tukový hliníkový filter (2×) 
Pachový uhlíkový filter fCR17 
súčasťou balenia (2 ks/balenie)

MOC  849 Eur Akčná cena  619 Eur
EAN  8059019040028

KOMíNOVý DIGESTOR - ŠíRKA 90 CM
SERIES 6  I-LINK
HADG9CS46BWIfI - 36901711

A
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KOMíNOVý DIGESTOR - ŠíRKA 60 CM
SERIES 6  I-LINK
HADG6DS46BWIfI - 36901712

Energetická trieda

Ročná spotreba energie (kWh/annum)

Trieda účinnosti prúdenia tekutín

Trieda účinnosti osvetlenia

Trieda účinnosti tukovej filtrácie

Prietok vzduchu min/max/Booster 
(m3/hod)

Hlučnosť min/max/Booster (dB(A))

funkcie 
 
 
 
 
 
 
 

Konštrukcia 
 
 
 

Príslušenstvo

A++

33

A

C

d

307/589/912 

56/63/74

Odťah a recirkulácia 
Preci Synch – ovládanie pomocou 
inteligentného telefónu a pripojenie k 
Wi-fi/Bluetooth 
5 rýchlostných stupňov 
Booster 
Časovač 
Dotykové ovládanie 
Vzduchový deflektor a spätná klapka

Motor 1x 270 W (DC-1000) 
Osvetlenie 2x 1,5 W bielej LED lampy 
– 7000 K 
Sacie potrubie Ø 150 mm 
Redukcia 120 mm

Tukový hliníkový filter (2x) 
Pachový uhlíkový filter je súčasťou 
balenia (fCR17 (2ks/balenie))

MOC  799 Eur Akčná cena  569 Eur
EAN  8059019040035

A

925 - 1305

925

525

600

626

450
172

170,5

222

220

Energetická trieda

Ročná spotreba energie (kWh/annum)

Trieda účinnosti prúdenia tekutín

Trieda účinnosti osvetlenia

Trieda účinnosti tukovej filtrácie

Prietok vzduchu min/max/Booster (m3/hod)

Hlučnosť min/max/Booster (dB(A))

funkcie 
 
 
 
 
 
 
 

Konštrukcia 
 
 
 

Príslušenstvo

A+

46

A+

d

d

318/571/852

56/63/74

Odťah a recirkulácia 
Preci Synch – ovládanie pomocou 
inteligentného telefónu a pripojenie k Wi-fi/
Bluetooth 
5 rýchlostných stupňov 
Booster 
Časovač 
Dotykové ovládanie 
Vzduchový deflektor a spätná klapka

Motor 1x 270 W (DC-1000) 
Osvetlenie 50 cm biely LED pásik –  
6000 K: 1x 8 W 
Sacie potrubie Ø 150 mm 
Redukcia 120 mm

Tukový hliníkový filter (3x) 
Pachový uhlíkový filter je súčasťou balenia 
(fCR17 (2ks/balenie))

MOC  799 Eur Akčná cena  569 Eur
EAN  8059019040011

KOMíNOVý DIGESTOR - ŠíRKA 90 CM
SERIES 6  I-LINK
HATS9DS46BWIfI - 36901710

A

547 - 1027

547

279,5

60

281,5 322,5

319,5

900

504
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Energetická trieda

Ročná spotreba energie (kWh/annum)

Trieda účinnosti prúdenia tekutín

Trieda účinnosti osvetlenia

Trieda účinnosti tukové filtrace

Prietok vzduchu min/max/Booster 
(m3/hod)

Hlučnosť min/max/Booster (dB(A))

funkcie 
 
 
 
 

Konštrukcia 
 
 

Príslušenstvo

B

69

B

A

d

255/550/650 

49/65/68

Odťah a recirkulácia 
3 rýchlostné stupne 
Booster 
Časovač 
Indikátor nasýtenia filtra 
Spätná klapka

Motor 1x 250 W 
Osvetlenie 7W LED 
Sacie potrubie Ø 150 mm 
Redukcia Ø 120-150 mm

Tukový filter (1x) 
Pachový uhlíkový filter je súčasťou 
balenia (CfC0038668 KIT fC GRA 
MOD.57 SING (2ks/balenie))

MOC  699 Eur Akčná cena  499 Eur
EAN  8059019037516

INTEGROVANý DIGESTOR - ŠíRKA 71,4 CM
SERIES 6  I-DESIGN
HAPY72ES6X - 36901700

B

260

303

693

282

714

KOMíNOVý DIGESTOR - ŠíRKA 60 CM
SERIES 6  I-LINK
HATS6DS46BWIfI - 36901709

Energetická trieda

Ročná spotreba energie (kWh/annum)

Trieda účinnosti prúdenia tekutín

Trieda účinnosti osvetlenia

Trieda účinnosti tukovej filtrácie

Prietok vzduchu min/max/Booster 
(m3/hod)

Hlučnosť min/max/Booster (dB(A))

funkcie 
 
 
 
 
 
 
 

Konštrukcia 
 
 
 

Príslušenstvo

A+

46

A

d

d

318/571/852-891 

56/63/74

Odťah a recirkulácia 
Preci Synch – ovládanie pomocou 
inteligentného telefónu a pripojenie k 
Wi-fi/Bluetooth 
5 rýchlostných stupňov 
Booster 
Časovač 
Dotykové ovládanie 
Vzduchový deflektor a spätná klapka

Motor 1x 270 W (DC-1000) 
Osvetlenie 26 cm biely LED pásik – 
6000 K: 1x 8 W 
Sacie potrubie Ø 150 mm 
Redukcia 120 mm

Tukový hliníkový filter (2x) 
Pachový uhlíkový filter je súčasťou 
balenia (fCR17 (2ks/balenie))

MOC  779 Eur Akčná cena  539 Eur
EAN  8059019040004

A

547 - 1027

547

279,5

60

281,5 322,5

319,5

600

504
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PROAKTÍVNA SPRÁVA TEPLOTY
Technológia umelej inteligencie Artificial Intelligence Inside™ 
a aplikácie hOn rozpoznávajú vaše nákupné zvyky a proaktívne 
predvídajú vaše potreby čerstvosti potravín: inteligentne 
prispôsobia teplotu v chladničke podľa ročného obdobia či 
dennej okolitej teploty.

DRINK ASSISTANT (NÁPOJOVÝ ASISTENT)
Vychutnajte si dokonale vychladené nápoje vďaka funkcii 
nápojového asistenta Drink Assistant. Uložte fľaše do mrazničky 
a spoľahnite sa na aplikáciu, ktorá všetko načasuje a upozorní 
vás, akonáhle budú vaše nápoje pripravené na konzumáciu.

HUMIDITY ZONE S HCS (SYSTÉM RIADENIA VLHKOSTI): 
UCHOVÁVAJTE ČERSTVÉ POTRAVINY DVAKRÁT DLHŠIE*
Priestor Humidity Zone je perfektným miestom na skladovanie 
ovocia a zeleniny vďaka tomu, že udržuje vlhkosť na správnej 
úrovni 90 % a výrazne znižuje kondenzáciu vody. Táto funkcia 
zaisťuje optimálne podmienky pre uchovanie potravín po čo 
najdlhšiu dobu a pre minimalizáciu plytvania.

* Certifikované VDE N° ID.40046454.

Zachovajte chuť potravín s našou kompletnou radou vstavaných chladničiek doťahujúcich elegantný a 
prémiový dizajn kuchyne do posledného detailu. Naše chladničky sú vybavené najlepšími konzervačnými 
technológiami, sú tiež plne prepojené a poháňané technológiou umelej inteligencie Artificial Intelligence 
Inside™. Naše revolučné technológie Fresher Techs® sú technologickými inováciami, s jediným cieľom: 
udržať vaše potraviny chutnejšie, čerstvejšie a zdravšie po čo najdlhšiu dobu.

ZÁŽITOK ŠITÝ NA MIERU VĎAKA APLIKÁCII hOn

ŠPIČKOVÝ DIZAJN A VYSOKÁ KAPACITA
Radu vstavaného chladenia sme navrhli s dôrazom na detaily, jasný dôkazom je napríklad výber kvalitného tmavého 
hliníkového prevedenia políc. Pozícia políc vo dverách chladničky je úplne prispôsobiteľná tak, aby bolo možné 
uložiť aj neskladné predmety. Plochá chrómovaná polica na víno umožňuje uskladniť 5 až 7 fliaš – v závislosti od 
modelu chladničky. Rada vstavaného chladenia ponúka niekoľko veľkostných variantov – až 3 rôzne veľkosti, ktoré sa 
perfektne hodia do každého druhu kuchyne.

FRESHER TECHS®
AIR SURROUND: UCHOVAJTE CHUŤ, KONZISTENCIU A 
ŠŤAVNATOSŤ AŽ NA 99%**
Zachovajte kvalitu a čerstvosť vašich potravín s touto 
technológiou Fresher Techs®, ktorá umožňuje vzduchu 
prúdiť vo vnútri priestoru chladničky tým najjemnejším a 
najšetrnejším spôsobom. Vďaka postranným otvorom sa 
chladný vzduch rozšíri rovnomerne na každej polici a ochladí 
vaše potraviny homogénnym spôsobom. Táto funkcia predĺži 
dobu skladovania potravín a zabráni ich vysušovaniu či 
pripáleniu mrazom.

* Test vydaný nezávislým externým technickým laboratóriom, porovnávajúci 
technológiu AIR SURROUND s technológiou DIRECT FLOW (modely skupiny 
Haier: CFE735CSJ a CVBN6184WBF/S1).

INVENTÁR POTRAVÍN A VÍNA
Vďaka spolupráci spoločností Haier a Vivino získate kompletný 
inventár vín uložených vo vašej chladničke či kuchynskej špajzi. 
K dispozícii vám budú aj relevantné informácie o histórii vášho 
vína a jeho vhodnej kombinácii s jedlom.

VZDIALENÉ OVLÁDANIE
Presuňte ovládací panel chladničky do vášho vrecka pomocou 
funkcie diaľkového ovládania, ktoré vám umožní ovládať 
všetky nasledujúce funkcie na diaľku.

VSTAVANÉ 
CHLADNIČKY
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545

1935

703,5

1130

626

79

58

37

750 690

710
+10
   0

min 550

min 50 
for ventilation

min 200 cm2

recommended 
560

1940 +10
   0

external

Energetická trieda

Objem chladničky/mrazničky (l)

Ročná spotreba energie (kWh/rok)

úroveň hlasitosti (dB(A))

Emisná trieda hluku

Klimatická trieda

Hviezdičkové označenie mrazničky

Doba skladovania pri výpadku prúdu (hod)

Vlastnosti 
 
 
 
 
 

Chladnička 
 
 
 

Mraznička

Konštrukcia

e

285/86

242

37

C

sT

****

22

▪ Artificial Intelligence InsideTM – fresher 
Techs (Air Surround – rovnomerné rozloženie 
vzduchu), aplikácia hOn ▪ Pripojenie cez Wi-fi – 
kompatibilita s aplikáciou hOn ▪ Total No frost 
▪ Super Cooling & Super freezing ▪ Prázdninový 
režim, Eko režim ▪ Elektronické ovládanie  
▪ Akustický signál otvorených dvierok

▪ 3+1 políc, 2+4 priehradok vo dverách 
chladničky ▪ 1x zásuvka na ovocie/zeleninu s 
HCS (Humidity Control System) ▪ 1x zásuvka 
Chiller Area (0 až 3 ° C) ▪ Polica na víno 
(chrómovaná) ▪ Držiak na vajíčka

▪ 3 zásuvky ▪ Zásobník na ľad (manuálny)

▪ Reverzibilné dvierka – výmenné pánty dverí  
▪ LED osvetlenie ▪ Invertorový kompresor

MOC  1499 Eur Akčná cena  1099 Eur

kOMBinOvAná vsTAvAná 
CHLADNIČKA - VýŠKA 193 CM
SERIES 6  2D 70
HBW5719E - 34901386

E

EAN  8059019031330

EA
G

kOMBinOvAná vsTAvAná 
CHLADNIČKA - VýŠKA 193 CM
COMBI BUILT-IN
HBW5519E - 34901387

Energetická trieda

Objem chladničky/mrazničky (l)

Ročná spotreba energie (kWh/rok)

úroveň hlasitosti (dB(A))

Emisná trieda hluku

Klimatická trieda

Hviezdičkové označenie mrazničky

Doba skladovania pri výpadku prúdu (hod)

Vlastnosti 
 
 
 
 
 

Chladnička 
 
 
 

Mraznička

Konštrukcia

e

218/61

214

37

C

sT

****

16

▪ Artificial Intelligence InsideTM – fresher 
Techs (Air Surround – rovnomerné rozloženie 
vzduchu), aplikácia hOn ▪ Pripojenie cez Wi-fi – 
kompatibilita s aplikáciou hOn ▪ Total No frost 
▪ Super Cooling & Super freezing ▪ Prázdninový 
režim, Eko režim ▪ Elektronické ovládanie  
▪ Akustický signál otvorených dvierok

▪ 3+1 políc, 2+4 priehradok vo dverách 
chladničky ▪ 1x zásuvka na ovocie/zeleninu s 
HCS (Humidity Control System) ▪ 1x zásuvka 
Chiller Area (0 až 3 °C) ▪ Polica na víno 
(chrómovaná) ▪ Držiak na vajíčka

▪ 3 zásuvky ▪ Zásobník na ľad (manuálny)

▪ Reverzibilné dvierka – výmenné pánty dverí 
▪ LED osvetlenie ▪ Invertorový kompresor

MOC  1299 Eur Akčná cena  849 Eur
EAN  8059019031347

E

545

1935

703,5

1130

626

79

58

37

600 540

560
+10
   0

min 550

min 50 
for ventilation

min 200 cm2

recommended 
560

1940 +10
   0

external

EA
G
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545

1772

703,5

967

626

79

58

37

600 540

560
+10
   0

min 550

min 50 
for ventilation

min 200 cm2

recommended 
560

1777 +10
   0

external

kOMBinOvAná vsTAvAná 
CHLADNIČKA - VýŠKA 177 CM
SERIES 6  2D 55
HBW5518E - 34901388

Energetická trieda

Objem chladničky/mrazničky (l)

Ročná spotreba energie (kWh/rok)

úroveň hlasitosti (dB(A))

Emisná trieda hluku

Klimatická trieda

Hviezdičkové označenie mrazničky

Doba skladovania pri výpadku prúdu (hod)

Vlastnosti 
 
 
 
 
 

Chladnička 
 
 

Mraznička

Konštrukcia

e

186/62

216

37

C

sT

****

9

▪ Artificial Intelligence InsideTM – fresher 
Techs (Air Surround – rovnomerné rozloženie 
vzduchu), aplikácia hOn ▪ Pripojenie cez Wi-fi – 
kompatibilita s aplikáciou hOn ▪ Total No Frost 
▪ Super Cooling & Super freezing ▪ Prázdninový 
režim, Eko režim ▪ Elektronické ovládanie  
▪ Akustický signál otvorených dvierok

▪ 2+1 políc, 2x zásuvka na ovocie/zeleninu 
s HCS (Humidity Control System) ▪ 2+3 
priehradok vo dverách chladničky ▪ Polica na 
víno (chrómovaná) ▪ Držiak na vajíčka

▪ zásuvky ▪ Zásobník na ľad (manuálny)

▪ Reverzibilné dvierka – výmenné pánty dverí 
▪ LED osvetlenie ▪ Invertorový kompresor

MOC  1199 Eur Akčná cena  759 Eur
EAN  8059019031354

E

EA
G

Energetická trieda

Objem chladničky (l)

Ročná spotreba energie (kWh/rok)

úroveň hlasitosti (dB(A))

Emisná trieda hluku

Klimatická trieda

Vlastnosti 
 

Chladnička 
 
 

Konštrukcia

F

316

143

39

C

sT

▪ Automatické odmrazovanie  
▪ Elektronické ovládanie

  
▪ 5 priehradok + 2 zásuvky ▪ Polica 
na víno (chrómovaná)  
▪ 4+1 priehradok vo dvierkach  
▪ Držiak na vajíčka

▪ LED osvetlenie ▪ Reverzibilné 
dvierka - výmenné pánty

MOC  1299  Eur Akčná cena  899 Eur

MOnOkliMATiCká 
CHLADNIČKA - VýŠKA 177 CM
SERIES 6  UP 55
HLE 172 DE - 34901373

EAN  8059019027470

52

37

545
540

1680
1769

min 550

1771-1774
562

min 200 cm2

min 50

min 50

min 200 cm2

FA
G



62 63

VSTAVANÁ ŠufLíKOVÁ 
MRAZNIČKA - VýŠKA 177 CM
SERIES 6  UP 55
HfE 172 Nf DE - 37900572

Energetická trieda

Objem mrazničky (l)

Ročná spotreba energie (kWh/rok)

úroveň hlasitosti (dB(A))

Emisná trieda hluku

Klimatická trieda

Hviezdičkové označenie mrazničky

Doba skladovania pri výpadku prúdu 
(hod)

Vlastnosti 

Mraznička 
 

Konštrukcia

F

200

289

41

C

ST-N

****

11 

Automatické odmrazovanie s No frost 
Elektronické ovládanie

7 zásuviek 
Super freezing 
Zásobník na ľad (manuálny)

Reverzibilné dvierka - výmenné pánty

MOC  1329 Eur Akčná cena  919 Eur
EAN  8059019027487

52

37

545
540

1680
1769

min 550

1771-1774
562

min 200 cm2

min 50

min 50

min 200 cm2

FA
G

dostupné od 09/2022
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UMÝVAČKY RIADU

Preskúmajte novú radu inovatívnych umývačiek riadu zahrňujúcu tie najpokročilejšie technologické 
funkcie a prvotriednu povrchovú úpravu. Rada bola navrhnutá tak, aby vám ponúkla tie najlepšie 
riešenia presne podľa vašich predstáv.

Využite konektivitu vašej umývačky na 100% vďaka aplikácii hOn. Aplikácia ponúka užívateľovi na mieru 
šitý zážitok od diaľkového ovládania v reálnom čase až po obsiahlu sadu inteligentných a adaptívnych 
funkcií na naplnenie všetkých jeho potrieb.

VIAC AKO 30 ADAPTÍVNYCH UMÝVACÍCH PROGRAMOV 
dokáže umyť všetky vaše riady, dokonca aj tie najchúlostivejšie. 
Vaše obľúbené programy je možné kedykoľvek znova 
prispôsobiť, pretriediť či úplne zrušiť.

FUNKCIA DISH-PLACER PRE SPRÁVNE UMIESTNENIE 
RIADU vám poradí s optimálnym umiestnením riadu pre 
najefektívnejšie umytie. Objavte ďalšie dostupné tipy a 
informácie navyše priamo v aplikácii.

FUNKCIA PERSONAL INVENTORY vám umožní kedykoľvek 
skontrolovať množstvo potrebných prípravkov vo vnútri 
umývačky a zároveň vám zašle upozornenie, akonáhle začnú 
dochádzať.

PROGRAM ADAPTÍVNEJ ÚDRŽBY vás bude informovať o 
spôsoboch maximalizácie výkonu, o životnosti spotrebiča 
a bude sa spolu s vami snažiť zabrániť akýmkoľvek 
predvídateľným poruchám.

WASHING LENS
Vďaka schopnosti zanalyzovať naplnenie vašej umývačky riadu vám táto funkcia dokáže navrhnúť ten najviac vhodný 
umývací cyklus.
Vyfoťte kôš umývačky a technológie umelej inteligencie Artificial Intelligence InsideTM zanalyzuje jej obsah a úroveň 
naplnenia, typológiu a materiál riadu a nadefinuje najvhodnejší program.

ENERGETICKÁ 
ÚSPORNOSŤ

Vďaka inovatívnemu 
invertorovému (BLDC)  
motoru dosiahnu umývačky 
riadu až na energetickú triedu 
B podľa nového energetického  
štítku. Ide zároveň o 
jedno z najvýkonnejších a  
najúčinnejších technologických 
riešení na trhu predlžujúcich 
životnosť umývačiek riadu.

NAJVÄČŠIA 
KAPACITA

Naše štandardné 
60cm umývačky riadu 
majú zároveň jednu z 
najvyšších kapacít na 
trhu – pojmú až 16 
súprav riadu.

FLEXIBILITA

Nový tretí kôš s 
možnosťou variabilného 
rozloženia a usporiadania 
zaručuje maximálnu 
mieru flexibility. 
Spodný kôš, vybavený 8 
sklopnými priehradkami, 
sa taktiež dokáže 
prispôsobiť rozdielnym 
typom kuchynského 
riadu.

VYSOKÁ 
EFEKTIVITA

Teplota vo vnútri 
umývačky dosahuje 
počas parného 
programu Steam Plus až 
75 °C. Pri tejto teplote 
umývačka účinne zmäkčí 
a následne odstráni 
zaschnuté nečistoty 
a baktérie s vysokou 
účinnosťou, úplne bez 
nutnosti predumytia.

ZÁŽITOK ŠITÝ NA MIERU VĎAKA APLIKÁCII hOn
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550

645 - 720

min 550

95 - 170
max 105 

40 405

600

818 - 898

150

820 - 900 598

max 596,5

Ovládanie

Energetická trieda

Kapacita (súpravy riadu)

Spotreba energie (kWh/100 cyklov)

Trvanie programu Eco (h:min)

úroveň hlasitosti (dB(A))

Emisná trieda hluku

Technológie 
 
 
 

Programy 
 
 

funkcie 
 

Konštrukcia 
 
 

Bezpečnosť

Digitálny displej

B

16

66

3.45

42

B

▪ Konektivita Wi-fi + Bluetooth – možnosť pripojenia k Wi-fi a 
ovládaniu umývačky cez aplikáciu hOn (sťahovanie nových funkcií a 
cyklov) ▪ Kontrolný cyklus ▪ Ovládanie pomocou hlasu (Kompatibilná s 
Google Assistant a Alexa (v angličtine)) ▪ Vedenie štatistík umývania a 
čerpania energie ▪ Sprievodca chybovými hláškami a užívateľský návod

12 programov základných: Eco 45 ° C, Steam Plus 75 ° C, univerzálny 50-
60 ° C, Rýchly 39 min 60 ° C, Rýchly 29 min 50 ° C, Predumývanie 5 min, 
Hygiene + 75 ° C, Intenzívny rýchly 65 ° C, univerzálny Plus 65-75°C, 
Auto Sensor 45-55°C, ultra tichý 55°C, Sklo 45°C

▪ Odložený štart až 24 hod ▪ ukazovateľ dĺžky cyklu ▪ ukazovateľ 
nedostatku soli ▪ Automatická detekcia množstva riadu a úrovne 
zašpinenia ▪ Automatické otvorenie dverí na konci programu

▪ Digitálny displej ▪ Antibakteriálny samočistiaci trojitý systém ▪ Elektronická 
regenerácia zmäkčovača vody – nižšia spotreba soli ▪ 3 koše ▪ Možnosť 
polohovania horného koša ▪ Sklopiteľné držiaky tanierov v spodnom koši a 
sklopiteľné držiaky šálok v hornom koši ▪ Invertorový (BLDC) motor

Ochrana proti pretečeniu Aquastop

MOC  999 Eur Akčná cena  789 Eur 
EAN  8059019025261

VSTAVANÁ uMýVAČKA RIADu - ŠíRKA 60 CM
SERIES 6  WASHLENS
XIB 6B2S3fS - 32901496

B

BA
G



68 69530 600

570

min 830
600

600

170

820 / up to 840 by 
adjusting the height 
with the feet of the 
machine 

A

530 600

570

min 830
600

600

170

820 / up to 840 by 
adjusting the height 
with the feet of the 
machine 

Ovládanie
Energetická trieda (pranie a sušenie)
Energetická trieda (pranie)
Spotreba energie (kWh/100 cyklov, pranie a sušenie)
Spotreba energie (kWh/100 cyklov, pranie)
Kapacita (kg, pranie a sušenie)
Kapacita (pranie)
Spotreba vody na Eco cyklus (l, pranie a sušenie)
Spotreba vody na Eco cyklus (l, pranie)
Trvanie programu Eco (pranie a sušenie, h:min)
Trvanie programu Eco (pranie, h:min)
Trieda účinnosti odstreďovania a sušenia
úroveň hlasitosti (dB(A))
Emisná trieda hluku
Otáčky pri odstreďovaní (ot./min)
Programy 
 
 

funkcie 
 

Konštrukcia
Bezpečnosť

Dotykové ovládanie cez digitálny displej + manuálny ovládač
d
A
266
49
5
9
75
46
9.10
3.48
B
76
B
1600
15 programov: Rýchly 14’, Rýchly mix (bavlna + syntetika) 59’, 
Syntetika, Hygienický, 20°C, Eco 40-60 (Eco 40-60 Pranie a sušenie), 
Odčerpanie/Odstreďovanie, Plákanie, Sušenie vlny, Sušenie mix, 
Sušenie bavlny, Refresh, Vlna/Hodváb, Mix (bavlna + syntetika), Bavlna
▪ i-Time - výber z 3 úrovní intenzity pracieho programu (jeho dĺžky) v 
závislosti od znečistenia bielizne ▪ Nastavenie teploty prania  
▪ Nastavenie otáčok odstreďovania ▪ Prídavné plákanie ▪ Odložený štart
▪ Invertorový (BPM) motor ▪ Nerezový bubon
▪ Bezpečnostný zámok dverí ▪ Ochrana proti úniku vody Antioverflow

MOC  1199 Eur Akčná cena  899 Eur 

Ovládanie 

Energetická trieda
Kapacita (kg)
Spotreba energie (kWh/100 cyklov)
Trvanie programu Eco (h:min)
Spotreba vody na Eco cyklus (l)
úroveň hlasitosti (dB(A))
Emisná trieda hluku
Otáčky pri odstreďovaní (ot./min)
Trieda účinnosti odstreďovania
Programy 
 
 
 
 
 

funkcie 
 
 
 

Konštrukcia
Bezpečnosť

Dotykové ovládanie cez digitálny displej + 
manuálny ovládač
A
9
49
3.48
46
76
B
1600
B
15 + 1 programov: Jemná bielizeň, Rýchly, 
Expres 14’, Rýchly mix (bavlna + syntetika) 
59’, Vlna/Hodváb, Športové oblečenie, 
Odčerpanie/Odstreďovanie, Plákanie, Eco 40-
60, 20°C, Hygienický (parný), Detská bielizeň 
( parný), Mix (bavlna + syntetika) (parný), 
Syntetika (parný), Bavlna (parný)
▪ i-Time - výber z 3 úrovní intenzity pracieho 
programu (jeho dĺžky) v závislosti od 
znečistenia bielizne ▪ Nastavenie teploty 
prania ▪ Nastavenie otáčok odstreďovania  
▪ Prídavné plákanie ▪ Odložený štart ▪ Para
▪ Invertorový (BPM) motor ▪ Nerezový bubon
▪ Bezpečnostný zámok dverí  
▪ Ochrana proti úniku vody Antioverflow

MOC  1049 Eur Akčná cena  799 Eur
EAN  8059019040134 EAN 8059019040851

VSTAVANÁ PRÁČKA SO 
SuŠIČKOu - HĺBKA 53 CM
SERIES 4
HWDQ90B416fWBB-S - 31801018

VSTAVANÁ PRÁČKA S PREDNýM 
PLNENíM - HĺBKA 53 CM
SERIES 4
HWQ90B416fWBB-S - 31801014

DA
GAA

G
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RúRY

Konektivita hOn aplikácia
Možnosť pripojenia k aplikácii hOn a ovládanie inteligentnej rúry ako na dlani! Multitasking - všetky naše 
inteligentné spotrebiče prepojené aplikáciou hOn. Aplikácia umožňuje prístup k programom, receptom, 
tipom a radám kedykoľvek počas varenia. Prepojte vašu domácnosť, žite Smart!

Program Soft+ Vďaka kombinácii dvoch rôznych funkcií varenia a dvoch rôznych rýchlostí ventilátora môžete perfektne 
upiecť všetky pokrmy, ktoré potrebujú kysnutie vrátane tort, bagelov, croissantov a rôzneho pečiva.

Teleskopické výsuvy
Teleskopický výsuv bol navrhnutý tak, aby vyťahovanie plechov bolo jednoduchšie ako kedykoľvek 
predtým, takže môžete kedykoľvek skontrolovať priebeh varenia a vymeniť plechy bez toho, aby ste 
nechali dvierka otvorené dlhšie ako je nutné.

Viditeľnosť 360° Dokonalá viditeľnosť jedla vo vnútri rúry s novým osvetlením 360 °. Kombinácia bočnej lampy a nového 
čistejšieho skla s hladším povrchom vám zaistí dokonalú viditeľnosť vášho jedla po celú dobu varenia.

h2O čistiaca funkcia
H2O čistenie - Prirodzená cesta k čistej rúre - rýchle ekologické čistenie pomocou vody. Čistenie rúry 
vodou je hydrolytický systém, ktorý umožňuje čistenie rúry jednoduchým, rýchlym a tiež ekonomickým 
spôsobom.

Dvojitý gril Dvojitá vykurovacia špirála na rovnomerné pečenie a grilovanie veľkého množstva jedla.

Automatické programy
Svet receptov na lahodné jedlá. Vďaka našim najnovším inováciám môžete získať maximum zo všetkých 
produktov a ľahko dosiahnuť profesionálne výsledky pri varení u vás doma. Stačí si vybrať recept, 
postupovať podľa krokov prípravy a rúra automaticky vyberie najvhodnejšie nastavenia, aby sa vaše 
varenie a jedlo stalo naozaj úžasným.

Mäsová sonda Preci Probe Sonda Preci Probe s Wi-Fi je ideálnym pomocníkom pri pečení. Stupeň prepečenia mäsa môžete ľahko
sledovať vo vašom inteligentnom telefóne s pomocou aplikácie hOn.

CHEf panel Špeciálny tvar ventilátora na optimálne rozloženie vzduchu a rýchly ohrev

COOk WiTh Me

Recepty v aplikácii. Vďaka inovatívnym technológiám Haier môžete svoje recepty nahrať priamo do 
ovládacieho panelu rúry, a to každý s vlastným nastavením programov na pečenie. V aplikácii hOn 
nájdete vždy aktuálny katalóg až s 300 receptami a 50 videoreceptami s postupom natočeným skutočne 
krok za krokom. Môžete ich dokonca nastaviť na rúre diaľkovo prostredníctvom Wi-Fi pomocou aplikácie 
hOn.

full touch
Dotykové ovládanie zaisťuje pútavé užívateľské prostredie vďaka flexibilnému, mimoriadne intuitívnemu 
a užívateľsky prívetivému dotykovému rozhraniu. Široká škála dostupných funkcií a receptov dodávajú 
dokonalosť štýlu varenia každého používateľa. Užívateľ si môže vybrať z manuálnych programov, 
špeciálnych funkcií a automatických receptov.

Parné funkcie

Naše rúry s parnou funkciou vám umožnia variť ako profesionál, a to tým najzdravším spôsobom.  
S funkciou Steam Pure budete variť pri nízkej teplote s plným parným výkonom. S funkciou Steam Warm 
sa môžu pokrmy regenerovať (zahrievanie už skôr tepelne spracovaného pokrmu) pri zachovaní všetkých 
dôležitých živín. A s funkciou Steam Crisper, ktorá kombinuje výkon pary s ventilátorom, dosiahnete 
chrumkavé jedlá bez tuku.

Pyrolytické čistenie Pyrolytický čistiaci systém automaticky vyčistí silne znečistenú rúru. Stačí vybrať funkciu a všetky tukové 
usadeniny a zvyšky pokrmov sa odstránia spálením pri teplote takmer 430 °!

MIKROVLNNÉ RúRY

full touch
Dotykové ovládanie zaisťuje pútavé užívateľské prostredie vďaka flexibilnému, mimoriadne intuitívnemu 
a užívateľsky prívetivému dotykovému rozhraniu. Široká škála dostupných funkcií a receptov dodávajú 
dokonalosť štýlu varenia každého používateľa. Užívateľ si môže vybrať z manuálnych programov, 
špeciálnych funkcií a automatických receptov.

Automatické programy
Svet receptov na lahodné jedlá. Vďaka našim najnovším inováciám môžete získať maximum zo všetkých 
produktov a ľahko dosiahnuť profesionálne výsledky pri varení u vás doma. Stačí si vybrať recept, 
postupovať podľa krokov prípravy a rúra automaticky vyberie najvhodnejšie nastavenia, aby sa vaše 
varenie a jedlo stalo naozaj úžasným.

vArnÉ dOsky

Konektivita hOn aplikácia
Možnosť pripojenia k aplikácii hOn a ovládanie varnej dosky ako na dlani! Multitasking - všetky naše 
inteligentné spotrebiče prepojené aplikáciou hOn. Aplikácia umožňuje prístup k programom, receptom, 
tipom a radám kedykoľvek počas varenia. Prepojte vašu domácnosť, žite Smart!

COOk WiTh Me
Varte so mnou: váš osobný kuchársky asistent. Svet receptov na dosah! V našej aplikácii Haier hOn si 
môžete vybrať zo 100 receptov s asistovaným varením a zo 30 špeciálnych programov rozdelených do 
rôznych kategórií pokrmov a typov prípravy.

Teplotná sonda Preci Probe Sonda Preci Probe s ovládaním cez Wi-Fi, pomocou ktorej môžete zmerať aktuálnu teplotu mäsa, ale aj
polievky alebo omáčky, teplotu je možné sledovať aj v aplikácii hOn

Slider Intuitívny a štýlový spôsob ovládania indukčných varných dosiek. Multislider ovládanie našej indukcie je 
najpokročilejšie a najintenzívnejšie užívateľské rozhranie, ktoré ľahko riadi priebeh varenia.

Booster Rýchle dosiahnutie maximálneho výkonu.

vAryCOOk
Varte pri správnej teplote jednoduchým pohybom hrnca. Nie je potrebné sa púšťať do zložitých 
nastavení, stačí len posunúť hrniec alebo panvicu. Ak chcete dosiahnuť vyššiu alebo nižšiu teplotu, stačí 
posunúť hrniec alebo panvicu nahor alebo nadol a úroveň výkonu sa automaticky zmení. Táto technika 
pochádzajúca z profesionálneho sveta je ideálna na prípravu omáčok alebo dezertov.

MulTizOne Moderná technológia Multizone umožňuje posadenie riadu na ľubovoľnú časť varnej zóny s detekciou 
aj veľmi malého riadu (priemer 10 cm).

Liatinové podpery hrncov

Výkonný horák Dvojitý oheň výkonného horáka zaručuje rovnomernejšie rozloženie tepla pod hrncom alebo panvicou, 
teda aj konzistentnejšiu teplotu vo vnútri panvice.

Preci flame Preci Flame je počet rôznych nastavení výkonu, ktoré si môžete vybrať, čo vám zaistí výber presného 
tepelného výkonu, ktorý potrebujete na dosiahnutie dokonalých výsledkov v kuchyni.

ODSÁVAČE PÁR

Booster Zvýšenie výkonu na maximum na zaistenie príjemného domáceho prostredia.

LED osvetlenie

Prémiové príslušenstvo Hliníkové aj uhlíkové filtre vo vnútri balenia.

Tichá prevádzka Naše digestory boli navrhnuté tak, aby svojou tichosťou rešpektovali pokoj a pohodu vášho domova.

Konektivita hOn aplikácia
Možnosť pripojenia k aplikácii hOn a ovládanie odsávača ako na dlani! Multitasking - všetky naše 
inteligentné spotrebiče prepojené aplikáciou hOn. Aplikácia umožňuje prístup k programom, receptom, 
tipom a radám kedykoľvek počas varenia. Prepojte vašu domácnosť, žite Smart!

Dotykové ovládanie Elegantný dotykový ovládací panel.

LEGENDA
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ChlAdenie

LED osvetlenie LED osvetlenie vnútorného priestoru.

Konektivita hOn aplikácia
Možnosť pripojenia k aplikácii hOn a ovládanie chladenia ako na dlani! Multitasking - všetky naše 
inteligentné spotrebiče prepojené aplikáciou hOn. Aplikácia umožňuje prístup k programom, receptom, 
tipom a radám kedykoľvek počas varenia. Prepojte vašu domácnosť, žite Smart!

Reverzibilita dvierok Možnosť otočenia dvierok na ľavú či pravú stranu presne podľa možností vašej kuchyne.

uMýVAČKY RIADu

Počet súprav riadu
Umiestnite do umývačky až 16 jedálenských súprav, a to pri rozmere iba 60 cm. Vďaka výnimočnému a 
flexibilnému vnútornému priestoru môžu umývačky riadu Haier pojať a umyť až 16 súprav riadu či až 184 
samostatných kusov. Jedná sa o najvyššiu kapacitu na trhu pri štandardných 60 cm umývačkách riadu.

Konektivita hOn aplikácia

Pripojte sa k najlepšiemu zážitku z umývania - inteligentné funkcie v aplikácii hOn.
Kliknutím na umývaciu šošovku v aplikácii hOn získate vynikajúce výsledky s maximálnou účinnosťou. 
Táto funkcia automaticky rozpozná množstvo, typ, materiál a polohu vášho riadu prostredníctvom 
fotografie koša umývačky. Potom navrhne prispôsobené parametre prania na základe náplne, aby sa 
dosiahol dokonalý umývací cyklus.

Automatické otváranie 
dvierok Automatické otváranie dvierok po ukončení umývacieho programu.

AquaStop Technológia Aquastop bráni proti pretečeniu.

Tretia zásuvka Najväčší a najflexibilnejší priestor pre váš kuchynský riad. Tretia zásuvka na príbory zaručuje lepšie 
umytie príborov a kuchynského náčinia.

Odložený štart Odložený štart umývania pre pohodlné nastavenie umývacieho cyklu presne podľa vašich predstáv.

PrAnie

Odložený štart Odložený štart prania pre pohodlné nastavenie pracieho cyklu presne podľa vašich predstáv.

Invertorový motor
Vstavané práčky využívajú pre svoju prevádzku kvalitný invertorový motor, ktorý zaistí nielen výkonnú 
prevádzku, ale aj veľmi tichý chod. Motor funguje na princípe permanentných magnetov, vďaka čomu 
šetrí energiu a vašu peňaženku. Prať tak môžete pokojne aj v noci!

funkcia I-Time Funkcia I-TIme umožňuje upraviť dĺžku pracieho cyklu podľa vašich časových potrieb, takže môžete 
skrátiť alebo predĺžiť čas prania, tak ako práve potrebujete.
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Na spotrebiče v katalógu platí záruka 12 rokov na motor alebo kompre-
sor* a 5 rokov záruka na celý spotrebič po tom, čo zákazník registruje 
daný výrobok na stránkach www.registracia-zaruka.sk a bude súhlasiť  
s podmienkami akcie, ktoré tam nájde tiež. Registrácia musí byť vykonaná  
do 14 dní od dátumu zakúpenia spotrebiča. Zmena podmienok vyhradená. 
Viac informácií o podmienkach záruk na www.registracia-zaruka.sk.

*12 rokov záruka na motor/kompresor sa vzťahuje iba na spotrebiče, ktoré majú 
invertorový motor/kompresor.

SERVIS
OBJEDNANIE OPRAVY ON-LINE: 

https://www.haier-europe.com/sk_SK/podpora
alebo telefonicky na tel. +421 800 601 888

PREVÁDZKOVÁ DOBA: 
pondelok až piatok od 8:00 do 18:00 hod.

Haier zastáva politiku neustáleho technologického rozvoja so značnými  
investíciami do výskumu a vývoja. Z tohto dôvodu sa vlastnosti, konštrukcie 
a ceny produktov môžu líšiť v porovnaní s údajmi uvedenými a zverejnenými 
v tomto katalógu. Obrázky sú iba informatívne a môžu sa zmeniť bez  
predchádzajúceho upozornenia. Tlačové chyby vyhradené.

ZÁRUKA

5
ROKOV

12
ROKOV

NA KOMPRESOR 

ZÁRUKA

12
ROKOV

NA MOTOR 

ZÁRUKA

Kúpte 4 vstavané spotrebiče Haier a získajte voucher v hodnote 200 €  
na nákup riadu, kuchynských doplnkov, nábytku a mnoho ďalšieho  
na e-shope www.kitchenetteshop.cz s dodaním na Slovensko.

Pre získanie voucheru je nutné výrobky registrovať do 14 dní od dátumu  
zakúpenia na www.bonushaier.sk a súhlasiť s podmienkami akcie. Potom vám 
unikátny kód na nákup zašleme na e-mailovú adresu.

AKCIA
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OD VARENIA K ZÁŽITKU

2022
VSTAVANÉ SPOTREBIČE

Objavte viac na WWW.HAIER.SK

HAIER EUROPE
Candy Hoover - Rybničná 40/F - 83106 Bratislava




