5 rokov
záruka

Emanuele Ridi predstavuje

Vstavané spotrebiče Candy

2020

5 rokov

Špeciálna ponuka vstavaných spotrebičov 2020

záruka

CVMI 970 LX

CVMA 90 W | CVMA 60 B

CVM 970 LX | CVM 670 LX

OSTROVĆEKOVÝ ODSÁVAČ 90 CM

VERTIKÁLNY ODSÁVAČ 90 CM / 60 CM

KOMÍNOVÝ ODSÁVAČ 90 CM / 60 CM

BOOSTER

∙	Verzia pre odťah aj recirkuláciu
∙	Dotykové ovládanie a časovač
∙	3 úrovne výkonu + Booster
∙	Maximálny výkon odsávania 620 m3/h
∙	Hliníkový tukový filter 1x
∙	Osvetlenie 2 x 1,5 W LED žiarovkou
∙	Minimálna hlučnosť 58 dB (A)
∙	Uhlíkový filter FCR 17 vo výbave (dekoratívny komínik súčasťou balenia)
∙ Rozmery (VxŠxH): 85 - 123x90x38,5 cm | 85 - 123x60x38,5 cm
Kód: 36900729 (CVMA 90 N, 90 cm čierne sklo)
36900730 (CVMA 60 N, 60 cm čierne sklo)
36900751 (CVMA 90 W, 90 cm, biele sklo)
36900783 (CVMA 60 B, 60 cm, biele sklo)

∙	Verzia pre odťah aj recirkuláciu
∙	Podsvetlené elektronické ovládače
∙	Tlačidlové ovládanie
∙	3 úrovne výkonu
∙	Maximálny výkon odsávania 545 m3/h
∙	Umývateľný kovový tukový filter
∙	Osvetlenie 4 x 1,5 W LED žiarovkami
∙	Minimálna hlučnosť 66 dB (A)
∙	Odťah do komína 150 mm
∙	Príkon motora 210 W
∙	Uhlíkový filter FCR 17 vo výbave
∙ Rozmery (VxŠxH): 104,6x90x60 cm

Kód: 36900382
MOC:

639 €

Akčná cena

369 €

MOC: 459 € | 419 €
Akčná cena
36900729, 36900751 | 36900730, 36900783

∙	Verzia pre odťah aj recirkuláciu
∙	Podsvetlené elektronické ovládače
∙	3 úrovne výkonu
∙	Maximálny výkon odsávania 545 m3/h
∙	Jeden hliníkový tukový filter
∙	Osvetlenie LED žiarovkou 2 x 1,5 W
∙	Minimálna hlučnosť 64 dB (A)
∙	Odťah do komína 120 mm
∙	Príkon motora: 210W
∙	Uhlíkový filter FCR 17 vo výbave
∙ Rozmery (VxŠxH): 52,6x90x50 cm | 52,6x60x50 cm

Kód: 3
 6900355 (šírka 90 cm)
36900354 (šírka 60 cm)

MOC: 339 € | 309 €

279 € | 249 €

Akčná cena

199 € | 179 €

CIES 644DC WIFI | CIES 644DC

CIB 633 V4TP

CIC 642

INDUKČNÁ DOSKA Smart Fi

INDUKČNÁ DOSKA

INDUKČNÁ DOSKA

SMART FI+

BOOSTER

BOOSTER

-

-

+

BOOSTER
f lexi

-

+

3-7,2kW
+

POWER
MANAGEMENT

zóna

3-7,2kW
POWER
MANAGEMENT

∙	Elektronické dotykové ovládanie
zóna
∙	Ovládanie cez WIFI iba model CIES 644DC WIFI
∙	4 indukčné varné zóny, 1 flexi zóna
∙	Digitálna minútka s nastavením konca varenia
∙	Detská poistka, 15 úrovní výkonu, Booster v každej zóne
∙	Power Management – nastavenie príkonu dosky od 3 do 7,2kW
s možnosťou pripojenia na 230 V, 16 A istič.
∙	Možnosť používať flexi zónu kdekoľvek, štvorcové induktory
∙	Kontrolka zvyškového tepla
∙ Rozmery (VxŠxH): 6 x 59 x 52 cm (rovné hrany)
f lexi

Kód: 33801961 | 33801960

MOC: 949 € | 829 €
Akčná cena

∙	Elektronické dotykové ovládanie
∙	4 indukčné varné zóny z toho 1 dvojitá zóna
∙	Časovač v každej zóne
∙	Detská poistka
∙	Booster v každej zóne
∙	Power Management – nastavenie príkonu dosky od 3 do 7 KW
s možnosťou pripojenia na 230 V, 16 A istič.
∙	Celkový príkon 7 kW
∙	Indikátor zvyškového tepla
∙	Rozmery (VxŠxH): 6x59x52 cm (rovné hrany)

∙	Elektronické dotykové ovládanie
∙	4 indukčné varné zóny z toho 1 flexi zóna
∙	Časovač v každej zóne
∙	Detská poistka
∙	Booster v každej zóne
∙	Celkový príkon 7,4kW
∙	Kontrolka zvyškového tepla
∙ Rozmery (VxŠxH): 6x59x52 cm (skosené hrany)

Kód: 33801692

579 € |479 €

MOC:

569 €

Akčná cena

WATCH-TOUCH/E

FCXP825X E0/E

MULTIFUNKČNÁ RÚRA WATCH-TOUCH

MULTIFUNKČNÁ RÚRA TIMELESS

329 €

NOVINKA

Kód: 33801949
MOC:

529 €

Akčná cena

259 €

FCDP 818 VX/E
MULTIFUNKČNÁ RÚRA S DVOJITÝM PRIESTOROM
ELITE

80

80

litrov

80

litrov

litrov

TELESKOPICKÉ
TELESKOPICKÉ
VÝSUVY
VÝSUVY

Pravý horúci
vzduch
Pravý horúci
vzduch

∙ Maxi objem 80 l
∙ 10 funkcií, pravý horúci vzduch (1–10)
∙ Ovládanie rúry na plne dotykových dvierkach
∙ Pripojenie k wifi a ovládanie cez aplikáciu Simply-Fi
∙ Interná kamera pre prenos pečenia
∙ Automatické programy pečenia, video recepty
∙ Tangenciálny ventilátor chladenia
∙ 1x teleskopický pojazd, drôtené pojazdy
∙ Dvere s vysoko izolovanými sklami, 1 rošt, 2 plechy
∙ LED osvetlenie U-SEE
∙ Soft – Close: pomalé dovieranie dvierok
∙ Rozmery (VxŠxH): 59,5x59,5x56,8 cm
Kód: 33702375 (nerez)

MOC:

2359 €

Akčná cena

1399 €

Pravý horúci
vzduch

∙ Maxi objem 80 l
∙ Pripojenie k wifi a Bluetooth a ovládanie cez aplikáciu Simply Fi
∙ 10 funkcií, pravý horúci vzduch (1,4,5,6,7,8,9,12,13)
∙ Elektronický programátor s dotykovým ovládaním
∙ Tangenciálny ventilátor chladenia
∙ 1x teleskopický pojazd, drôtené pojazdy
∙ Dvere s vysoko izolovanými sklami
∙ 1 rošt, 2 plechy
∙ Soft – Close: pomalé dovieranie dvierok
∙ Rozmery (VxŠxH): 59,5x59,5x56,8 cm

Kód: 33702378 (nerez)
MOC:

609 €

Akčná cena

479 €

∙ Maxi objem 80 l
∙ Možnosť rozdeliť na dva samostatné priestory
∙ 14 funkcií, pravý horúci vzduch (1,2,3,5,6,11,17,18,19)
∙ Elektronický programátor s dotykovým ovládaním
∙ Tangenciálny ventilátor chladenia
∙ Dvere s vysoko izolovanými sklami
∙ 2 rošty, 1 plech
∙ LED osvetlenie U-SEE
∙ Rozmery (VxŠxH): 59,5x59,5x56,8 cm
Kód: 33702331 (nerez)

MOC:

809 €

Akčná cena

489 €

1. Tradičný ohrev (horný a spodný ohrev) | 2. Tradičný ohrev ventilátor | 3. Spodný ohrev | 4. Pizza | 5. Spodný ohrev + ventilátor

5 rokov

Predĺžená záruka na všetky spotrebiče z tejto akčnej ponuky

záruka

CMB 955 X | CMB 655 X

CCT 685/2X | CCT 685/2N | CCT 685/2W

CCE 119/1X | CCE 116/1X

KOMÍNOVÝ ODSÁVAČ 90 CM / 60 CM

KOMÍNOVÝ ODSÁVAČ 60 CM

KOMÍNOVÝ ODSÁVAČ
90 CM / 60 CM

BOOSTER

∙	Verzia pre odťah aj recirkuláciu
∙	Elektronické tlačidlové ovládanie s podsvietením
∙	3 úrovne výkonu Booster
∙	Maximálny výkon odsávania 571 m3/h
∙	Hliníkový tukový filter 3x / 2x
∙	Osvetlenie 2 x 1,5 W LED žiarovkou
∙	Minimálna hlučnosť 57 dB (A)
∙	Odťah do komína 150 mm
∙	Spätná klapka
∙	Uhlíkový filter FCR 17 vo výbave
∙	Rozmery (VxŠxH): 54,8 - 100x90x50 cm | 54,8 - 100x60x50 cm

DO VYPREDANIA ZÁSOB

MOC: 309 € | 269 €

∙	Verzia pre odťah aj recirkuláciu
∙	Mechanické tlačidlové ovládanie
∙	3 úrovne výkonu
∙	Maximálny výkon odsávania 630 m3/h
∙	Hliníkový tukový filter 2x
∙	Osvetlenie 1 x 2,5 W LED žiarovkou
∙	Maximálna hlučnosť 70 dB (A)
∙	Príkon motora: 190 W
∙	Odťah do komína 150 mm
∙	Uhlíkový filter CF 110 vo výbave
∙	Rozmery (VxŠxH): 64,5 - 102,5x60x50 cm
Kód: 36900817 (nerez), 36900815 (čierny), 36900818 (biely)

Akčná cena

MOC:

Kód: 3
 6900721 (šírka 90 cm)
36900720 (šírka 60 cm)

199 € |179 €

229 €

Akčná cena

149 €

∙	Verzia pre odťah aj recirkuláciu
∙	Mechanické tlačidlové ovládanie
∙	3 úrovne výkonu
∙	Maximálny výkon odsávania 305 m3/h
∙	Hliníkový tukový filter 3x / 2x
∙	Osvetlenie 2 x 2W LED žiarovkou
∙	Minimálna hlučnosť 56 dB (A)
∙	Príkon motora: 65 W
∙	Odťah do komína 150 mm
∙	Spätná klapka
∙	Uhlíkový filter 35900287 FCR 7/1 vo výbave
∙	Rozmery (VxŠxH): 57,3 - 94x90x48 cm | 57,3 - 94x60x48 cm

Kód: 36900984 (nerez 90 cm), 36901015 (nerez 60 cm)
MOC: 219 € | 159 €
Akčná cena

119 € |89 €

CH 64 DXT

CH 64 FC | CC 64 CH

CHG 6D WPX

SKLOKERAMICKÁ DOSKA

SKLOKERAMICKÁ DOSKA

PLYNOVÁ DOSKA TIMELESS

∙	Elektronické dotykové
ovládače
∙ 4 High light varné zóny
∙ Kontrolka zvyškového tepla
∙ Detská poistka
∙ 9 úrovní výkonu
∙ Celkový príkon 6,5 kW
∙ Rozmery (VxŠxH): 5x59x52 cm (rovné hrany)

∙ 4 High light varné zóny (2 x duo zóna)
∙ Časovač
∙ Kontrolka zvyškového tepla
∙ Detská poistka
∙ 9 úrovní výkonu
∙ Celkový príkon 5,4kW
∙ Rozmery (VxŠxH): 5 x 59 x 52 cm
(rovné hrany, predná nerezová lišta)

Kód: 3
 3801784 – nerez rámček
33801788 – rovné hrany

Kód: 33801791
MOC:

369 €

∙	Nerez prevedenie
∙	Dvojitý liatinový rošt
∙	Maximálny príkon: 9,25 kW
∙	DC Mono horák s výkonom 4 kW
∙	Bezpečnostná poistka
∙ Rozmery (VxŠxH): 4,3x59,5x51 cm

Akčná cena

199 €

MOC: 359 € | 339 €
Akčná cena

Kód: 33801849

199 € |179 €

MOC:

339 €

Akčná cena

FCPKS 826 XL/E

FCPS 815 XL

FCP825XL E0/E

PARNÁ PYROLYTICKÁ RÚRA POP EVO

MULTIFUNKČNÁ PARNÁ RÚRA POP EVO

MULTIFUNKČNÁ RÚRA TIMELESS

TELESKOPICKÉ

TELESKOPICKÉ

VÝSUVY

VÝSUVY

189 €

72

litrov

Pravý horúci
vzduch
TELESKOPICKÉ
VÝSUVY

Pravý horúci
vzduch

Pravý horúci
vzduch

PYROLÝZA

PARA

PARA

∙	Objem 70 l
∙	9 funkcií, pravý horúci vzduch (1,6,7,8,9,10,11,15,20)
∙	Parné funkcie pre zachovanie vláčnosti pečeného pokrmu
∙	Pyrolytické čistenie
∙	Elektronický programátor s dotykovým ovládaním
∙	Zatláčacie gombíky ovládania
∙	Tangenciálny ventilátor chladenia
∙	1x teleskopický pojazd, drôtené pojazdy
∙	1 rošt, 1 plech
∙	AquActiva – čistenie pomocou pary
∙	Rozmery (VxŠxH): 59,5x59,5x56,8 cm
Kód: 33702272 (nerez)

MOC:

779 €

Akčná cena

429 €

∙	Objem 70 l
∙	8 funkcií pečenia 4 parné funkcie, pravý horúci vzduch
(1,4,5,6,7,8,9,11, 4 x 21)
∙	Parné funkcie pre zachovanie vláčnosti pečeného pokrmu
∙	Elektronický programátor s dotykovým ovládaním
∙	Zatláčacie gombíky ovládania
∙	Tangenciálny ventilátor chladenia
∙	1x teleskopický pojazd, drôtené pojazdy
∙	1 rošt, 1 plech
∙	AquActiva – čistenie pomocou pary
∙ Rozmery (VxŠxH): 59,5x59,5x56,8 cm
Kód: 33701953 (nerez)

MOC:

579 €

Akčná cena

329 €

∙	Objem 72 l
∙	Pripojenie k wifi a ovládanie cez aplikáciu Simply Fi
∙	10 funkcií (1,4,5,6,8,9,11,14 Wifi On, Wifi reset)
∙	Elektronický programátor s dotykovým ovládaním
∙	Zatláčacie gombíky ovládania
∙	Tangenciálny ventilátor chladenia
∙	1x teleskopický pojazd, drôtené pojazdy
∙	1 rošt, 2 plechy
∙	AquActiva – čistenie pomocou pary
∙ Rozmery (VxŠxH): 59,5x59,5x56,8 cm
Kód: 33702281 (nerez)

MOC:

549 €

Akčná cena

439 €

6. Gril (horný ohrev) | 7. Gril + ventilátor | 8. Multifunkcia (kruhové výhrevné teleso + ventilátor) | 9. Rozmrazovanie | 10. Udržanie teploty

5 rokov

Špeciálna ponuka vstavaných spotrebičov 2020
CBG640/2X
INTEGROVANÝ ODSÁVAČ 52 CM

Kód: 36900928 (nerez)
MOC:

209 €

CBT625/2X | CBT625/2B
CBT625/2W

CFT610/5X | CFT610/4W |
CFT610/4N

TELESKOPICKÝ ODSÁVAČ 60 CM

PODSKRINKOVÝ ODSÁVAČ 60 CM

∙	Posuvné ovládanie
∙	2 úrovne výkonu
∙	Maximálny výkon odsávania 209 m3/h
∙	Akrylový tukový filter
∙	Osvetlenie 1x2,5 W LED osvetlenie
∙	Minimálna hlučnosť 55 dB (A)
∙	Odťah do komína 120 mm
∙	Príkon motora 85 W
∙	Pachový papierový filter je súčasťou balenia – model CF152
(2ks)
∙	Rozmery (VxŠxH): 7,7x60x47 cm

∙	Verzia pre odťah aj recirkuláciu
∙	Mechanické tlačidlové ovládanie
∙	2 úrovne výkonu
∙	Maximálny výkon odsávania 332 m3/h
∙	Hliníkový tukový filter 2x
∙	Osvetlenie 2 x 2 W LED osvetlenie
∙	Minimálna hlučnosť 56 dB (A)
∙	Odťah do komína 120 mm
∙	Uhlíkový filter CF130 vo výbave
∙	Rozmery (VxŠxH): 17,4x60x30,5-42,5 cm

∙	Integrovaný odsávač 52 cm
∙	Pre odťah aj recirkuláciu
∙	Mechanické tlačidlové ovládanie
∙	3 úrovne výkonu
∙	Maximálny výkon odsávania 620 m3/h
∙	Hliníkový tukový filter
∙	Osvetlenie 2 x 2 W LED osvetlenie
∙	Minimálna hlučnosť 61 dB (A)
∙	Odťah do komína 150 mm
∙	Príkon motora 1 x 214 W
∙	Uhlíkový filter FCR17-35900124, 2ks vo výbave
∙	Rozmery (VxŠxH): 29,6x52x28,3 cm

Akčná cena

119 €

záruka

Kód: 36900948 (nerez)
36900956 (biela)
36900957 (čierna)

Kód: 3
 6900945 (nerez)
36901049 (čierna)
36901048 (biela)
MOC:

169 €

Akčná cena

99 €

MOC: 109 € | 129 € (nerez)
Akčná cena

59 € | 69 €

(nerez)

CVG 64 S TGB | CVG 64 S TGN

CHG 6BRX

CHW6LX | CHW6LWW | CHW6LBB

PLYNOVÁ DOSKA

PLYNOVÁ DOSKA POP EVO

PLYNOVÁ DOSKA

∙	Doska z tvrdeného skla
∙	4 horáky
∙	2 liatinové rošty
∙	Celkový príkon 7 kW
∙	Trysky na propán – bután sú súčasťou výbavy
∙	Bezpečnostná poistka
∙ Rozmery (VxŠxH): 4,5x59x52 cm

Kód: 33801466 (biele sklo)
33801465 (čierne sklo)
MOC:

299 €

Akčná cena

∙	Nerez prevedenie/biely/čierny smalt
∙	Dvojitý smaltovaný rošt
∙	Maximálny príkon: 7,2 kW
∙	Trysky na propán-bután sú súčasťou výbavy
∙	Bezpečnostná poistka
∙	Rozmery (VxŠxH): 4,3x59,5x51 cm

∙	Nerez prevedenie
∙	Dvojitý liatinový rošt
∙	Maximálny príkon: 7 kW
∙	Trysky na propán – bután sú súčasťou výbavy
∙	Bezpečnostná poistka
∙ Rozmery (VxŠxH): 4,3x59,5x51 cm

189 €

Kód: 33801974
MOC:

269 €

Akčná cena

169 €

Kód: 33802049 (nerez)
33801978 (biela)
33801977 (čierna)
MOC:

209 €

Akčná cena

FCP625XL/E | FCP625WXL/E | FCP625NXL/E

FCP 605 XL/E

FCP 602 X/E

MULTIFUNKČNÁ RÚRA POP EVO

MULTIFUNKČNÁ RÚRA POP EVO

MULTIFUNKČNÁ RÚRA POP EVO

119 €

TELESKOPICKÉ
VÝSUVY

65

65

litrov

litrov

70

litrov

∙	Objem 70 l
∙	8 funkcií (1,2,4,5,6,9,11,14)
∙	Tangenciálny ventilátor chladenia
∙	1x teleskopický pojazd, drôtené pojazdy
∙	2 rošty, 1 plech (nerez)/1 rošt, 2 plechy
∙	Cook Light – zdravé varenie
∙	Zatláčacie gombíky
∙	AquActiva – čistenie pomocou pary
∙ Rozmery (VxŠxH): 59,5x59,5x56,8 cm

Kód: 33702105 (nerez) / 33702107
(biele sklo) / 33702106 (čierne sklo)

MOC: 489 € nerez |509 € biele/čierne
Akčná cena

279 € | 279 €

∙	Objem 65 l
∙	9 funkcií (1,2,4,5,6,9,11,14)
∙	Elektronický programátor s dotykovým ovládaním
∙	Zatláčacie gombíky
∙ Tangenciálny ventilátor chladenia
∙	2 rošty, 1 plech
∙	Aquactiva – čistenie pomocou pary
∙	Cook light – zdravé varenie
∙	Rozmery (VxŠxH): 59,5x59,5x56,8 cm

∙	Objem 65 l
∙	8 funkcií (1,2,4,5,6,9,11,14)
∙	Mechanické ovládanie
∙	Minútka s akustickým signálom
∙	Tangenciálny ventilátor chladenia
∙	Cook Light – zdravé varenie
∙	Dvere s vysoko izolovanými sklami, 2 rošty , 1 plech
∙	Rozmery (VxŠXH): 59,5x59,5x56,8 cm

Kód: 33702084 (nerez)

Kód: 33702096 (nerez)

MOC:

459 €

Akčná cena

259 €

MOC:

399 €

Akčná cena

219 €

11. Osvetlenie | 12. Wifi On | 13. Wifi Reset | 14. Cook Light – zdravé varenie | 15. Pyrolytické čistenie | 16. Supergril (dvojité horné výhrevné teleso)

5 rokov

Predĺžená záruka na všetky spotrebiče z tejto akčnej ponuky

záruka

CCC 60BA

CHW 6BR4W GTWA

FCR 824 BA/E

KOMÍNOVÝ ODSÁVAČ RUSTIKAL 60 CM

PLYNOVÁ DOSKA RUSTIKAL 60 CM

MULTIFUNKČNÁ RÚRA RUSTIKAL

70

litrov
Pravý horúci
vzduch

TELESKOPICKÉ
VÝSUVY

∙	Verzia pre odťah aj recirkuláciu
∙	Elektronické tlačidlové ovládanie
∙	3 úrovne výkonu
∙	Min./max. výkon odsávania 249/423 m3/h
∙	Hliníkový tukový filter 2x
∙	Osvetlenie 1x2,5 W LED
∙	Min./max. hlučnosť 61/70 dB (A)
∙	Príkon motora: 105 W
∙	Odťah do komína 150 mm
∙	Spätná klapka
∙	Uhlíkový filter CF 150 vo výbave
∙	Rozmery (VxŠxH): 40 – 78x60x47,5 cm

∙	Smaltovaná doska
∙	4 horáky – z toho jeden WOK so štyrmi okruhmi
∙	2 smaltované podpery hrncov
∙	Celkový príkon 9,25 kW
∙	Trysky na propán – bután sú súčasťou výbavy
∙	Bezpečnostná poistka
∙	Elektrické zapaľovanie v gombíku
∙ Rozmery (VxŠxH): 3,5x59,5x51 cm

∙	Objem 70 l
∙	7 funkcií + svetlo (Rozmrazovanie, Pravý horúci vzduch
(kruhové výhrevné teleso + ventilátor), Statický, Spodný ohrev
+ ventilátor, Gril + ventilátor, Gril, Pizza)
∙	Analógová minútka
∙	Tangenciálny ventilátor chladenia
∙	Dvere s vysoko izolovanými sklami
∙	Nerezové drôtené pojazdy pre vedenie plechov
∙	Teleskopické výsuvy (1x)
∙	2 rošty, 2 plechy (vrátane hlbokého)
∙ Rozmery (VxŠxH): 59,5x59,5x54,5 cm

Kód: 36900757 (starobiela)

Kód: 33802009 (smalt vo farbe starobiela)

Kód: 33702157 (sklo vo farbe starobiela)

MOC:

189 €

Akčná cena

149 €

MOC:

279 €

Akčná cena

199 €

MOC:

559 €

Akčná cena

CCC 60GH

CHW 6BR4W GTGH

FCR 824 GH/E

KOMÍNOVÝ ODSÁVAČ RUSTIKAL 60 CM

PLYNOVÁ DOSKA RUSTIKAL 60 CM

MULTIFUNKČNÁ RÚRA RUSTIKAL

339 €

70

litrov
Pravý horúci
vzduch

TELESKOPICKÉ
VÝSUVY

∙	Verzia pre odťah aj recirkuláciu
∙	Elektronické tlačidlové ovládanie
∙	3 úrovne výkonu
∙	Min./max. výkon odsávania 249/423 m3/h
∙	Hliníkový tukový filter 2x
∙	Osvetlenie 1x2,5 W LED
∙	Min./max. hlučnosť 61/70 dB (A)
∙	Príkon motora: 105 W
∙	Odťah do komína 150 mm
∙	Spätná klapka ∙
∙	Uhlíkový filter CF 150 vo výbave
∙ Rozmery (VxŠxH): 40 – 78x60x47,5 cm

∙	Smaltovaná doska
∙	4 horáky – z toho jeden WOK so štyrmi okruhmi
∙	2 smaltované podpery hrncov
∙	Celkový príkon 9,25 kW
∙	Trysky na propán – bután sú súčasťou výbavy
∙	Bezpečnostná poistka
∙	Elektrické zapaľovanie v gombíku
∙	Rozmery (VxŠxH): 3,5x59,5x51 cm

∙	Objem 70 l
∙	7 funkcií + svetlo (Rozmrazovanie, Pravý horúci vzduch
(kruhové výhrevné teleso + ventilátor), Statický, Spodný ohrev
+ ventilátor, Gril + ventilátor, Gril, Pizza)
∙	Analógová minútka
∙	Tangenciálny ventilátor chladenia
∙	Dvere s vysoko izolovanými sklami
∙	Nerezové drôtené pojazdy pre vedenie plechov
∙	Teleskopické výsuvy (1x)
∙	2 rošty, 2 plechy (vrátane hlbokého)
∙ Rozmery (VxŠxH): 59,5x59,5x54,5 cm

Kód: 36900758 (antracit)

Kód: 33801982 (smalt vo farbe antracit)

Kód: 33702156 (sklo vo farbe antracit)

MOC: 189 €

Akčná cena

149 €

MOC:

289 €

Akčná cena

199 €

MOC:

549 €

Akčná cena

MIC20GDFGH
VSTAVANÁ MIKROVLNNÁ RÚRA S GRILOM
RUSTIKAL

∙	5 úrovní výkonu
∙	9 prednastavených rýchlych programov
∙	Digitálny displej
∙	3 kombinácie varenia: mikrovlnný ohrev, gril,
mikrovlnný ohrev + gril
∙	Mikrovlnný ohrev 800 W
∙	Gril 900 W
∙	Elektronická minútka so zvukovou signalizáciou
∙	Rozmrazovanie
∙	Otočný tanier o priemere 245 mm
∙	Objem 20 l
∙	Maximálny príkon 1,25 W
∙	Grilovacia mriežka
∙	Rozmery (VxŠxH): 39x59,3x33,3 cm

Kód: 38900097 (sklo vo farbe antracit)
MOC:

309 €

Akčná cena

20

litrov

199 €

17. Dvojitá multifunkcia (2 kruhové vykurovacie telesá + ventilátory) | 18. Gril + horný ventilátor + spodný ventilátor
19. Horná multifunkcia (horné kruhové výhrevné teleso + horný ventilátor) | 20. Spodný ohrev + ventilátor + para | 21. Para

339 €

5 rokov

Špeciálna ponuka vstavaných spotrebičov 2020

záruka

MIC 440 VTX

MIC 25 GDFX | MICG 25 GDFW | MICG 25 GDFN

MIC 20 GDFX | MIC 20 GDFN | MIC 20 GDFB

VSTAVANÁ KOMPAKTNÁ MIKROVLNNÁ RÚRA
S GRILOM A HORÚCIM VZDUCHOM

VSTAVANÁ KOMPAKTNÁ MIKROVLNNÁ RÚRA
S GRILOM

VSTAVANÁ KOMPAKTNÁ MIKROVLNNÁ RÚRA
S GRILOM

25

44

∙	5 úrovní výkonu
∙	Elektronický programátor s dotykovým ovládaním
∙	Mikrovlnný ohrev 900 W
∙	Gril 1750 W
∙	Horúci vzduch 1750 W
∙	Nerezový vnútorný priestor
∙	Elektronická minútka so zvukovou signalizáciou ukončenia
varenia
∙	Automatické rozmrazovanie
∙	Dvere s dvojitým izolačným sklom
∙	Otočný tanier o priemere 360 mm
∙	Grilovacia mriežka
∙	Chladiaci ventilátor
∙	Objem 44 l
∙	Rozmery (VxŠxH): 45,5x59,4x56,8 cm

Kód: 38900086

MOC: 959 €

Akčná cena

CDIMN 4S613PS

499 €

NOVINKA

PLNE INTEGROVANÁ UMÝVAČKA
60 CM Brava

20

litrov

litrov

litrov

∙	5 úrovní výkonu
∙	10 prednastavených rychlých programov
(nerez model) / 8 (biely a čierny model)
∙	Digitálny displej
∙	3 kombinácie varenia: mikrovlnný
ohrev, gril, mikrovlnný ohrev + gril
∙	Mikrovlnný ohrev 900 W
∙	Gril 1000 W
∙	Elektronická minútka so zvukovou
signalizáciou
∙	Automatické rozmrazovanie
∙	Otočný tanier o priemere 315 mm
∙	Objem 25 l
∙	Maximálny príkon 1,45 W
∙	Grilovacia mriežka
∙	Rozmery (VxŠxH): 38,8x59,5x38,9 cm
Kód: 38900033 (nerez) | 38900048 (biela) | 38900049 (čierna)

MOC: 389 € | 499 € | 499 €

∙	5 úrovní výkonu
∙	10 prednastavených rychlých
programov
∙	Digitálny displej
∙	3 kombinácie varenia: mikrovlnný
ohrev, gril, mikrovlnný ohrev + gril
∙	Mikrovlnný ohrev 800 W
∙	Gril 1000 W
∙	Elektronická minútka so zvukovou signalizáciou
∙	Automatické rozmrazovanie
∙	Otočný tanier o priemere 245 mm
∙	Objem 20 l
∙	Maximálny príkon 1,25 W
∙	Grilovacia mriežka
∙	Možné zabudovať do hornej skrinky
∙	Rozmery (VxŠxH): 38,8x59,5x32 cm
Kód: 38900035 (nerez) | 38900046 (čierna) | 38900094 (biela)

Akčná
cena

MOC: 339 €

199 € | 259 € | 259 €

CDIMN 4S622PS

NOVINKA

PLNE INTEGROVANÁ UMÝVAČKA
60 CM Brava Tablety

Akčná cena

179 €

CDIMN 2D622PB
PLNE INTEGROVANÁ UMÝVAČKA
60 CM Brava

NOVINKA

do umývačky

na 1 rok

ZADARMO

∙	Možnosť pripojenia
k Wifi a Bluetooth
a ovládanie umývačky
cez aplikáciu Simply Fi
∙	Kompatibilná s Alexa
a Google Assistant
(v angličtine)
∙	Smart Door – Automatické
otvorenie dvierok
∙	Perfect Rapid Zone
Tablety
∙	2 prídavné ostrek. ramená
do umývačky
∙	16 súprav riadu
na 1 rok
∙	Plne digitálne ovládanie
ZADARMO
∙	Hlučnosť 42dB (A) – Super silent
∙	3 koše
∙	Pulzný systém umývania
∙	12 programov
∙	Rýchly program ZOOM
umývania vrátane sušenia
39 min.
∙	Odložený štart až od 23 hod.
∙	Automatický snímač úrovne
znečistenia
∙	Spotreba vody: 10 l / cyklus
∙	Ochranný systém Total Water Block
∙	Rozmery (VxŠxH): 82x59,8x55 cm

SIMPLY-FI

10

Kód: 32901326
MOC:

839 €

Akčná cena

CELDIMN 2D620PB
PLNE INTEGROVANÁ UMÝVAČKA
60 CM Brava

∙	Možnosť pripojenia
k Wifi a Bluetooth
a ovládanie umývačky
cez aplikáciu Simply Fi
∙	Kompatibilná s Alexa
a Google Assistant
(v angličtine)
Tablety
∙	16 súprav riadu
do umývačky
∙	Plne digitálne ovládanie
na 1 rok
∙	Hlučnosť 43dB (A) – Super silent
ZADARMO
∙	2 koše
∙	Pulzný systém umývania
∙	9 programov základných
+ 20 Wifi
∙	Rýchly program ZOOM
umývania vrátane sušenia
39 min.
∙	Odložený štart až o 23 hod.
∙	Automatický snímač úrovne
znečistenia
∙	Spotreba vody: 10 l / cyklus
∙	Ochranný systém Aquastop
∙	Rozmery (VxŠxH): 82x59,8x55 cm

Kód: 32901321
MOC:

759 €

Akčná cena

479 €

NOVINKA

SIMPLY-FI

389 €

∙	Možnosť pripojenia
k Wifi a Bluetooth
a ovládanie umývačky
cez aplikáciu Simply Fi
∙	Kompatibilná s Alexa
a Google Assistant
(v angličtine)
∙	Smart Door – Automatické
otvorenie dvierok
∙	Perfect Rapid Zone
∙	2 prídavné ostrek. ramená
∙	16 súprav riadu
∙	Plne digitálne ovládanie
∙	Hlučnosť 43dB (A) – Super silent
∙	3 koše
∙	Pulzný systém umývania
∙	12 programov
∙	Rýchly program ZOOM
umývania vrátane sušenia
39 min.
∙	Odložený štart až od 23 hod.
∙	Automatický snímač úrovne znečistenia
∙	Spotreba vody: 10 l / cyklus
∙	Ochranný systém Aquaprotect
∙	Rozmery (VxŠxH): 82x59,8x55 cm

10

SIMPLY-FI

Kód: 32900772
MOC:

839 €

Akčná cena

CDSN 2D520PX

NOVINKA

VSTAVANÁ UMÝVAČKA S PANELOM
60 CM Brava

∙	Možnosť pripojenia
k Wifi a Bluetooth
a ovládanie umývačky
cez aplikáciu Simply Fi
∙	Kompatibilná s Alexa
a Google Assistant
(v angličtine)
∙	15 súprav riadu
∙	Plne digitálne ovládanie
∙	Hlučnosť 43dB (A) – Super silent
∙	2 koše
∙	Pulzný systém umývania
∙	9 programov základných
+ 20 Wifi
∙	Rýchly program ZOOM
umývania vrátane sušenia
39 min.
∙	Odložený štart až o 23 hod.
∙	Automatický snímač úrovne
znečistenia
∙	Spotreba vody: 10 l / cyklus
∙	Ochranný systém Overflow
∙	Rozmery (VxŠxH): 82x59,8x55 cm

769 €

MOC:

809 €

Akčná cena

439 €

CDI 2T1047
PLNE INTEGROVANÁ UMÝVAČKA 45 CM

Tablety

do umývačky

do umývačky

na 1 rok

na 1 rok

ZADARMO
SIMPLY-FI

5

Akčná cena

SIMPLY-FI

Kód: 32901336

Tablety

Kód: 32901323 (nerez panel)
MOC:

479 €

∙	Možnosť pripojenia
k Wifi a Bluetooth
a ovládanie umývačky
cez aplikáciu Simply Fi
∙	Kompatibilná s Alexa
a Google Assistant
Tablety
(v angličtine)
do umývačky
∙	16 súprav riadu
na 1 rok
∙	Plne digitálne ovládanie
ZADARMO
∙	Hlučnosť 43dB (A) – Super silent
∙	3 koše
∙	Pulzný systém umývania
∙	9 programov základných
+ 20 Wifi
∙	Rýchly program ZOOM
umývania vrátane sušenia
39 min.
∙	Odložený štart až o 23 hod.
∙	Automatický snímač úrovne znečistenia
∙	Spotreba vody: 10 l / cyklus
∙	Ochranný systém Aquastop
∙	Rozmery (VxŠxH): 82x59,8x55 cm

399 €

ZADARMO
∙	10 súprav riadu
∙	Dotykové ovládanie
∙	Hlučnosť 47dB (A) – Super silent
∙	Dva koše
∙	Horný kôš XL, spodný kôš XXL
∙	Možnosť nastavenia horného koša
∙	7 programov
∙	Rýchly program
∙	Odložený štart až od 23 hod.
∙	Kontrolky nedostatku soli a leštidla
∙	Spotreba vody: 9 l / cyklus
∙	Ochranný systém Aquastop
∙	Ochrana proti pretečeniu

Kód: 32900593
MOC:

709 €

Akčná cena

359 €

5 rokov

Predĺžená záruka na všetky spotrebiče z tejto akčnej ponuky

záruka

CBWDS 8514TH-S

CBWM 814D-S

CBTD 7A1TE-S

VSTAVANÁ PRÁČKA SO SUŠIČKOU

VSTAVANÁ PRÁČKA

VSTAVANÁ SUŠIČKA SMART TOUCH

Systém
tepelného
čerpadla

∙	16 Programov základných + 40 Smart Fi+
∙	Pripojenie k wifi a ovládanie cez aplikáciu Simply-Fi
∙	Digitálny displej
∙	Väčší priemer dvierok – 35 cm
∙	Materiál bubna – nerez, materiál vane – Silitech
∙	Sušenie vlny, syntetiky, bavlny
∙	Rýchle pranie a sušenie 59 min
∙	Rýchle programy prania 14, 30, 44 a 59 min.
∙	Detský, Jemné
∙	Odložený štart až o 24 hod.
∙	Energetická trieda A
∙	Trieda účinnosti odstreďovania A
∙ Rozmery (VxŠxH): 85x60x52 cm

Kód: 31800270
MOC:

829 €

Akčná cena

∙	Energetická trieda A+
∙	Kapacita 7kg
∙	Tepelné čerpadlo
∙	Smart Touch – bezdotykové prepojenie sučičky pomocou
technológie NFC s inteligentým telefónom a jej ovládanie
∙	16 Programov
∙	Digitálny displej
∙	Transparentné dvierka
∙	Easy Case – nádoba na kondenzát
∙	Galvanizovaný bubon
∙	Odložený štart až o 24 hod.
∙	Rozmery (VxŠxH): 85x59,5x46,5 cm

∙	16 Programov
∙	Digitálny displej
∙	Väčší priemer dvierok – 35 cm
∙	Materiál bubna – nerez, materiál vane – Silitech
∙	Eco Mix 20 °C program
∙	Rýchle programy 14, 30, 44 a 59 min.
∙	Džínsy, Detský, Vlna
∙	Odložený štart až o 24 hod.
∙	Energetická trieda A+++
∙	Trieda účinnosti odstreďovania A
∙ Rozmery (VxŠxH): 85x60x52 cm

549 €

Kód: 31800240
MOC:

629 €

Akčná cena

399 €

Kód: 31900003
MOC:

859 €

Akčná cena

599 €

CRU 160NE | CRU 164 NE

BCBF 174 FT

BCBS 174 TT

VSTAVANÁ CHLADNIČKA
SAMOSTATNÁ / SMRAZIACIM BOXOM

VSTAVANÁ KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA
FROST FREE

VSTAVANÁ KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA
STATICKÁ

82 cm

∙ 2 Sklenené police / 1 Sklenená polica
∙ 2 Priehradky vo dverách
∙ 1 Malá zásuvka na ovocie a zeleninu
∙ Automatické odmrazovanie chladničky
∙ Možnosť výmeny závesu dverí
∙ Čistý objem: 133 l | 117 l 17 l
∙ Rozmery (VxŠxH): 82x59x54,3 cm

Kód: 34900602 | 34900601

MOC: 499 € | 519 €
Akčná cena

∙ No Frost v mrazničke
∙ Ventilátor SKY FAN
∙	Celkový čistý objem
chlad./mraz. 180/63 l
∙	Elektronické ovládanie,
LED kontrolky
∙	SKY LED osvetlenie
∙	Automat.
odmrazovanie
chladničky aj mrazničky
∙	Zásuvka na ovocie
a zeleninu
∙	Funkcia Super Cool
∙	2 plne výsuvné zásuvky
v mrazničke
+ 1 výklopná
∙	Držiak na vajíčka,
výrobník ľadu
∙ Rozmery (VxŠxH): 177x54x54 cm

177 cm

Kód: 34900574

269 € | 299 €

MOC:

859 €

Akčná cena

479 €

177 cm

∙	Statické chladenie
∙	Celkový čistý objem
chlad./mraz. 180/63 l
∙	Mechanické ovládanie
∙	SKY LED osvetlenie
∙	Automat.
odmrazovanie
chladničky
∙	Zásuvka na ovocie
a zeleninu
∙	2 plne výsuvné zásuvky
v mrazničke
+ 1 výklopná
∙	Držiak na vajíčka,
výrobník ľadu
∙ Rozmery (VxŠxH): 177x54x54 cm

Kód: 34900583
MOC:

759 €

Akčná cena

449 €

CVRDS 6174WH | CVRDS 6174RH

CVRO 6174W

CKRTOS 544RH

VOĽNE STOJACA DVOJDVEROVÁ CHLADNIČKA
RUSTIKAL

VOĽNE STOJACA JEDNODVEROVÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU RUSTIKAL

VOĽNE STOJACA JEDNODVEROVÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU RUSTIKAL

175 cm

177 cm

∙	Energetická trieda A++
∙	Ventilované chladenie
∙	Mechanické ovládanie
∙	Automatické odmrazovanie chladničky
∙	Chladnička: 2 + 1 nastaviteľné sklenené police,
4 priehradky vo dverách chladničky,
Zásuvka na zeleninu, Držiak na fľaše
∙	Mraznička: 1 drôtená polica
∙	Konštrukcia: Osvetlenie LED, 2 nastaviteľné nožičky,
2 kolieska, Externé kovové madlo
∙	Celkový čistý objem chlad./mraz. 241/63 l
∙ Rozmery (VxŠxH): 175 x 60 x 63,5 cm

∙	Energetická trieda A++
∙	Ventilované chladenie
∙	Mechanické ovládanie
∙	Automatické odmrazovanie chladničky
∙	Chladnička: 3 + 1 nastaviteľné sklenené police,
4 priehradky vo dverách chladničky,
Zásuvka na zeleninu, Držiak na fľaše
∙	Mraznička: 1 priehradka
∙	Konštrukcia: Osvetlenie LED, 2 nastaviteľné nožičky,
externé kovové madlo
∙	Celkový čistý objem chlad./mraz. 281/30 l
∙ Rozmery (VxŠxH): 177 x 60 x 63,5 cm

96 cm

Kód: 34002436 (starobiela) | 34002437 (červená)
MOC:

1349 €

Akčná cena

699 €

Kód: 34002434 (starobiela)
MOC:

1259 €

Akčná cena

699 €

∙	Energetická trieda A++
∙	Statické chladenie
∙	Mechanické ovládanie
∙	Automatické odmrazovanie chladničky
∙	Chladnička: 1 + 1 nastaviteľné sklenené police,
3 priehradky vo dverách chladničky, Zásuvka na zeleninu,
Držiak na fľaše
∙	Mraznička: 1 priehradka
∙	Konštrukcia: Osvetlenie LED, 2 nastaviteľné nožičky,
externé kovové madlo
∙	Celkový čistý objem chlad./mraz. 109/15 l
∙ Rozmery (VxŠxH): 96 x 54,5 x 61,5 cm

Kód: 34002608 (červená)
MOC:

759 €

Akčná cena

389 €

5 rokov

Špeciálna ponuka vstavaných spotrebičov 2020

záruka

CCVB 60D

CCVB 30

CCVB 15

VSTAVANÁ VINOTÉKA 60 CM

VSTAVANÁ VINOTÉKA 30 CM

VSTAVANÁ VINOTÉKA 15 CM

∙	Dve teplotné
zóny 5 – 22 °C
(vľavo);
2 – 22 °C
(vpravo)
∙	Kapacita 38 fliaš
∙	Čistý objem
116 l
∙	Energetická
trieda D
∙	5 + 5 drevených
políc
∙	Antivibračný
systém
∙	Automatické
odmrazovanie
∙	Digitálny displej
∙	Digitálne
nastavenie
teploty
∙	Čelná ventilácia
∙	Nastaviteľné nožičky
∙	Vnútorné osvetlenie LED
∙	Čierny rám dverí a nerezová rukoväť
∙ Rozmery (VxŠxH): 81,3 – 83,3 x 59,5 x 57 cm

∙	Jedna teplotná zóna
∙	Teplota 5 – 22 °C
∙	Kapacita 19 fliaš
∙	Čistý objem 58 l
∙	Energetická trieda B
∙	6 políc
∙	Antivibračný systém
∙	Automatické odmrazovanie
∙	Digitálny displej
∙	Digitálne nastavenia teploty
∙	Čelná ventilácia
∙	Nastaviteľné nožičky
∙	Vnútorné osvetlenie LED
∙	Možnosť výmeny závesu dverí
∙	Čierny rám dverí a nerezová rukoväť
∙	Rozmery (VxŠxH): 81,3 – 83,3x29,5x57 cm

∙	Jedna teplotná zóna
∙	Teplota 5 – 22 °C
∙	Kapacita 7 fliaš
∙	Čistý objem 22 l
∙	Energetická trieda C
∙	7 políc
∙	Antivibračný systém
∙	Automatické odmrazovanie
∙	Digitálny displej
∙	Digitálne nastavenia teploty
∙	Čelná ventilácia
∙	Nastaviteľné nožičky
∙	Vnútorné osvetlenie LED
∙	Možnosť výmeny závesu dverí
∙	Čierny rám dverí a nerezová rukoväť
∙	Rozmery (VxŠxH): 86,3 – 88,3x15x52,5 cm

Kód: 34900428
MOC:

1279 €

Akčná cena

739 €

Kód: 34900422
MOC:

669 €

Akčná cena

399 €

Kód: 34900427
MOC:

489 €

Akčná cena

299 €

COA TR50

COA TR35

COA TR15

PLECH NA PEČENIE 5 CM HLBOKÝ

PLECH NA PEČENIE 3,5 CM HLBOKÝ

PLECH NA PEČENIE 1,5 CM HLBOKÝ

∙	pre rúry na pečenie Candy: Watch and Touch, Elite,
New Timeless, Classic, Smart, Pop Evo

∙	pre rúry na pečenie Candy: Watch and Touch, Elite,
New Timeless, Classic, Smart, Pop Evo

∙	pre rúry na pečenie Candy: Watch and Touch, Elite,
New Timeless, Classic, Smart, Pop Evo

Kód: 35602070

Predajná cena

Tablety

do umývačky

na 1 rok

ZADARMO

22,99 €

Kód: 35602069

Predajná cena

20,99 €

5 rokov
záruka

Predajná cena

18,99 €

TABLETY DO UMÝVAČKY NA 1 ROK ZADARMO
Platí na všetky umývačky z tejto akčnej ponuky.
Pre získanie tabliet je nutné výrobok registrovať do 14 dní od dátumu
zakúpenia spotrebiča na www.bonuscandy.sk, potom vám tablety
zadarmo zašleme na vašu adresu.

Autorizované servisné stredisko Candy-Hoover: Fidelia service

SERVIS

Kód: 35602068

Servisná linka: 0850 123 314

• Profesionálny prístup
• Najmodernejšie vybavenie
• Vyškolení technici
• Originálne náhradné diely a príslušenstvo

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA 5 ROKOV
Platí na všetky spotrebiče z tejto akčnej ponuky. Pre uplatnenie predĺženej záruky je nutné výrobok
zaregistrovať do 14 dní od dátumu zakúpenia spotrebiča na www.registracia-zaruka.sk
Zákazník má nárok na využitie programu CANDY 5 rokov záruka iba ak bude súhlasiť s podmienkami akcie
predĺžená záruka a vyplní registračný formulár. Podmienky nájdete na www.registracia-zaruka.sk

Adresa firmy:
Fast Web s.r.o.
Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava
tel.: +421 910 222 600 | e-mail: obchod@candysk.sk
www.candysk.sk
Pozn. Ceny výrobkov sú vrátane DPH. Tlačové chyby vyhradené.

