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Díky naší výchozí vedoucí 
pozici na trhu chlazení, jsme 
se rozhodli rozšířit portfolio o 
zbylé kuchyňské spotřebiče, a 
vytvořit tak první kuchyňský 
domácí IoT ekosystém na světě.

Již více než 30 let věříme v to, že 
našimi nejlepšími výzkumnými 
centry jsou domovy našich 
zákazníků.

Poháněni vášní vyvíjet ty nejlepší 
produkty a skutečnou blízkostí k 
našim spotřebitelům jsme již více 
než 12 let celosvětovou jedničkou 
na trhu s domácími spotřebiči!

JSME CELOSVĚTOVÝM LEADEREM  
V KATEGORII DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ...

… A PŘIPRAVENI VÁM POMOCI 
NAPLNIT VŠECHNY VAŠE POTŘEBY

CELOSVĚTOVÁ JEDNIČKA V KATEGORII DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ
*Celosvětová jednička v podílu na trhu s domácími spotřebiči 13 let za sebou. Zdroj: Euromonitor International Limited 2021.
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Kombinace elegantního a špičkového 
designu spotřebičů Haier spolu s 
jejich inovativními technologiemi 
poháněnými umělou inteligencí vás 
přenese od vaření k zážitku.

OD VAŘENÍ...

...K ZÁŽITKU
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Haier vás přenese od vaření k zážitku s vestavnými spotřebiči řady SERIES 2/4/6 protkanými umělou 
inteligencí. Elegantní a kompletní řada spotřebičů vybavená těmi nejlepšími technologiemi vás bude 
doprovázet a pomáhat vám v každodenním životě díky chytrým řešením na míru jejich uživatelům.

VAŘENÍ
Řada vestavných spotřebičů určená 
k vaření a pečení je nově vybavená 
technologiemi umělé inteligence 
Artificial Intelligence Inside™, s kterými 
snadno zvládnete i složité recepty.

• Díky technologii umělé inteligence 
dokáže vestavěná kamera Preci 
Taste® rozpoznat typ jídla a 
automaticky nastavit nejlepší 
program vaření, upravit v průběhu 
jeho nastavení, a dokonce vás 
upozorní, když je jídlo připravené.

• Bezdrátová sonda Preci Probe měří 
vnitřní teplotu jídla, díky čemuž 
dokáže sledovat pokrok ve vaření a 
zajistí tak dokonalé výsledky.

• Technologie Preci Synch zapne 
digestoř automaticky podle toho, co 
se děje na varné desce.

CHLAZENÍ
Chladící technologie předvídají 
vaše potřeby týkající se čerstvosti 
potravin. Podle toho jsou schopny 
reagovat a optimalizovat své 
fungování. Díky technologii řízení 
teploty Proactive Temperature 
zůstanou vaše potraviny déle 
čerstvé:

• Aplikace hOn dokáže automaticky 
nastavit správnou teplotu a zvýšit 
čerstvost potravin v závislosti na 
vnější teplotě, geolokaci, osobního 
profilu a uživatelských návycích.

MYTÍ
Technologie umělé inteligence 
Artificial Intelligence Inside™ dokáží 
rovněž spravovat fungování myček 
nádobí:

• Senzor zašpinění a senzor naplnění 
myčky optimalizují parametry 
mycího cyklu, např. teplotu a trvání 
cyklu, v závislosti na zakalení vody 
a náplni tak, aby zajistily vynikající 
výsledky mytí a nejlepší možný 
výkon.

• Mycí čočka Washing Lens vám 
pomůže optimalizovat naplnění 
myčky a za pomoci fotografie 
naplněných košů v mobilní aplikaci 
hOn navrhne vhodný mycí cyklus 
pro nejvyšší efektivitu.

ARTIFICIAL  
INTELLIGENCE INSIDE™

VAŘENÍ
Plně digitální kuchařku budete mít vždy na dosah ruky: díky více než stovce 
receptů si můžete na dálku zvolit nejlepší program trouby, délku přípravy 
či teplotu, a to i pro složité, vícekrokové recepty. Navíc se vždy můžete 
řídit mnoha  zajímavými tipy, které vás budou vařením provázet každý den. 
Užijte si bezproblémový zážitek z vaření s minimem vynaloženého úsilí díky 
aplikaci hOn.

CHLAZENÍ
Jednoduše spravujte váš inventář potravin. K dispozici máte vícero 
různých seznamů: seznam jídel, nákupní seznam, vinný lístek a další. Co 
se vinného inventáře týče, můžete do něj za pomoci chytrého mobilu 
naskenovat etiketu vína, díky které se vyplní tzv. identifikační karta 
veškerými relevantními informacemi (obsah aplikace vyvíjen ve spolupráci 
se společností Vivino). Navíc můžete v aplikaci vyplnit tzv. degustační profil 
a dostávat návrhy přizpůsobené vašim osobním preferencím.

MYTÍ
Díky široké škále funkcí bude vaše nádobí vždy dokonale umyté. Funkce 
Dish-Placer vám například dokáže poradit s umístěním nádobí uvnitř myčky 
pro dosažení nejvíce efektivního mycího cyklu. Objevte všechny vychytávky 
na vlastní pěst či si pečlivě prostudujte průvodce přímo v aplikaci - 
čekají na vás nejen zajímavé informace, ale i kolem 20 doplňkových a 
specializovaných programů mytí nádobí.

CHYTRÁ DOMÁCNOST S 
APLIKACÍ hOn

Aplikace hOn představuje unikátní digitální prostředí, přes které můžete jednoduše ovládat, spravovat, 
naplno si užívat zajímavé vychytávky a maximálně využít chytré spotřebiče Haier. Aplikace se stane 
vaším osobním virtuálním asistentem, který vás bude doprovázet vaší chytrou domácností a uspokojí 
vaše potřeby ještě dříve, než o nich vy sami budete vědět. To vše pro vás aplikace zařídí a navíc velmi 
poutavým, personalizovaným a především inteligentním způsobem. Stáhněte si aplikaci ještě dnes!
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VÍC OČÍ VÍC VIDÍ

Díky technologii umělé inteligence Artificial 
Intelligence Inside™ ušetříte multitaskingem při 
vaření drahocenný čas. Vestavěná kamera rozpozná 
druh jídla a automaticky nastaví nejlepší program 
vaření, upraví v průběhu jeho nastavení, a dokonce 
vás upozorní, když je jídlo připravené.
Technologie Preci Taste® bude dostupná u řady 
Chef@Home, uvedení na trh v roce 2022/2023.

NEJLEPŠÍ NÁVOD NA VAŘENÍ S RECEPTY HAIER

Příprava opravdu vynikajícího menu nebyla nikdy 
tak snadná, a to díky široké škále receptů k dispozici 
na vaší troubě či v aplikaci hOn. Vyberte si recept, 
připravte ingredience a váš osobní asistent odvede 
zbytek vaření za vás.
Katalog více než 300 receptů a videoreceptů je 
dostupný v aplikaci hOn či na ovládacím panelu 
trouby (I-Touch, I-Message, I-Message Steam a 
Chef@Home).
Více než 100 receptů a 30 přednastavených programů 
rozdělených do kategorií podle typu pokrmu a 
způsobu přípravy budete mít na dosah ruky v aplikaci 
hOn.

VAŘTE VŽDY NA SPRÁVNOU TEPLOTU

Díky pokrokovému kuchyňskému teploměru můžete 
s nejvyšší přesností změřit vnitřní teplotu jídla, které 
zrovna vaříte. Díky připojení přes Bluetooth budete 
moci nastavit teplotu s přesností jednoho stupně* 
a ovládat celý proces vaření vzdáleně. Sonda Preci 
Probe je k dispozici u produktů typu Chef@Home a 
řady indukčních varných desek.
Kabelové sondy s připojením přímo ke spotřebiči 
naleznete u trub I-Touch, I-Message a parních trub 
I-Message Steam.

* Pouze u teplotní sondy Preci Probe

KDYŽ SE SNOUBÍ ZDRAVÍ S CHUTÍ

Vařte lehčí a zdravější jídla bez kompromisů v chuti 
díky parní technologii. Kombinace páry a tradičního 
ohřevu vám pomůže dosáhnout těch nejlepších 
výsledků: měkké uvnitř a křupavé na povrchu, a to vše 
s minimálním množstvím tuku. Naplňte nádržku vodou 
a trouba sama nadávkuje přesné množství páry a tepla 
díky 3 interaktivním režimům:
• Manuální režim pro kuchařský zážitek z vaření
• Asistovaný režim pro zaručené výsledky
• Automatický režim pro gurmánské pokrmy bez 

námahy
Pravá pára je k dispozici u produktů řady I-Message 
Steam.

Je v pořádku nemít na vaření vždy dostatek chuti 
či času. Proto jsme u nás ve společnosti Haier 
vytvořili sadu technologií s názvem COOK WITH 
ME, které vás budou celým procesem vaření 
doprovázet. Složité recepty či neobvyklé techniky 
vaření – zkrátka neexistuje výzva, kterou byste 
nemohli přijmout. Technologie COOK WITH 
ME, vytvořené speciálně pro vestavné trouby a 
indukční varné desky, jsou šité na míru potřebám 
vašeho procesu vaření. Budou vám tak dokonalým 
pomocníkem pro ten nejlepší zážitek z vaření.

TECHNOLOGIE  
«COOK WITH ME»

PARNÍ FUNKCERECEPTYMASOVÁ SONDA
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Díky špičkovému designu v kombinaci s intuitivním a inovativním uživatelským rozhraním posouvá naše 
nová platforma řemeslné zpracování našich výrobků tu nejvyšší úroveň.

DESIGN A ŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ

PRÉMIOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Robustní a stabilní příslušenství, které se snadno ovládá a čistí.

PERFEKTNĚ UMÍSTĚNÉ POSTRANNÍ LAMPY
Jedna přední a jedna zadní postranní lampa zajišťují rovnoměrné osvětlení v celé troubě.

KVALITNÍ SMALTOVÁNÍ
Hladký povrch uvnitř trouby, který se snadno čistí.

CELOČERNÉ HOŘÁKY
Elegantně splynou s designem varné desky.

ERGONOMICKÉ ROBUSTNÍ MŘÍŽKY
Díky solidnímu a modernímu designu, hranatému a symetrickému tvaru můžete přemisťovat hrnce a pánve z jednoho 
hořáku na druhý bez nutnosti zvedání, a to i s neustále dokonalým rozložením tepla.

VÝBĚROVÉ DESIGNOVÉ ZPRACOVÁNÍ
S leptaným předním zkosením a tmavě šedými proužky ladícími s designem trouby.

MAXIMÁLNÍ DOKONALOST VAŠÍ KUCHYNĚ
Ve společnosti Haier se soustředíme i na ty nejmenší 
detaily, které v celku tvoří velké rozdíly. Vybrat nejlepší 
materiál, vybrat nejhezčí barvu, soustředit se na kvalitu 
zpracování – to vše děláme proto, abychom navrhli a 
vyrobili ty nejlepší vestavné kuchyňské spotřebiče řady 
Series 6. 
Řemeslné zpracování produktů je středem pozornosti řady 
Series 6. Zpracování produktů je dotáhnuté do posledního 
detailu, přičemž odhaluje barvu a zrnitost autentického 
materiálu, z kterého jsou produkty vytvořeny.

DESIGN
Design řady Series 6 kombinuje pečlivě vybrané špičkové 
inovativní materiály, technické komponenty a prvotřídní 
povrchovou úpravu, které se dokonale hodí ke všem vašim 
kuchyňským spotřebičům. Jejich ostré hrany navíc vnesou 

do vaší kuchyně charakter a eleganci. Řada spotřebičů 
Series 6 představuje krásu čistých linií elegantního a 
minimalistického stylu. Umístění a proporce komponentů 
jsou pečlivě studovány, tmavá skla jsou například 
obohacena o tmavé hliníkové prvky.

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ
Ve společnosti Haier jsme přesvědčeni, že dokonalého 
designu lze dosáhnout pouze tehdy, když v sobě integruje 
lidské potřeby a zároveň vytvoří dokonalé spojení mezi 
úhlednou estetikou a dokonalým uživatelským zážitkem, 
schopným reagovat na vaše potřeby. Naše vestavné trouby, 
indukční varné desky a digestoře nabízejí interaktivní 
rozhraní, které poskytují poutavý uživatelský zážitek.
Tato vyspělá, moderní a intuitivní uživatelská rozhraní vám 
umožní snadno řídit proces celého vaření a dosáhnout 
skutečné dokonalosti.



14 15

VESTAVNÉ TROUBY

Dokonalé rozložení tepla, vlhkosti a horkého vzduchu uvnitř trouby zajistí 
její vynikající a efektivní výkon. Inovativní technologie ClimaTech vám 
pomohou dosáhnout úžasných výsledků bez ohledu na vaše kuchařské 
dovednosti.

CHEF PANEL

Speciálně tvarovaný kryt ventilátoru pro konzistentní 
a stejnorodé výsledky vaření.

SÍLA GRILU

Vestavné trouby jsou vybaveny výkonným grilem 
pro rychlejší a vyrovnanější výsledky připravovaných 
pokrmů. Trouby řady I-TURN disponují dokonce 
dvojitým grilem.

AKTIVNÍ VENTILACE

Aktivní ventilace udržuje uvnitř trouby konstantní 
teplotu, aniž by došlo k přehřátí dveří a kliky. Poskytuje 
tak vám i všem členům domácnosti větší bezpečnost.

SOFT+

SOFT+ je ideální funkcí pro přípravu chleba, dortů, 
croissantů a dalšího slaného i sladkého pečiva. Díky 
kombinaci různých rychlostí ventilátoru a funkcí upečete 
dokonalé jídlo s kůrkou zvenčí a měkkým vnitřkem.

CHYTRÉ VAŘENÍ

Naše nejpokrokovější a nejmodernější uživatelské rozhraní, které vám umožní 
sledovat a nastavovat proces přípravy jídla za pomoci plně dotykových dvířek.

CHEF@HOME

I-TOUCH

DOTKNĚTE SE UNIKÁTNOSTI

Uživatelsky přívětivý dotykový displej vám pomůže vybrat správný režim přípravy 
jídla a vhodné nastavení trouby. S programem U-Create si můžete vytvořit a 
nastavit vlastní vícekrokové recepty.

I-TURN

ZAPNĚTE UNIKÁTNOST

Jednoduché a chytré rozhraní se světlem kolem knoflíku pro výběr funkce, teploty a 
času.

I-MESSAGE STEAM

PŘEČTĚTE SI UNIKÁTNOST V KOMBINACI S PÁROU

Parní trouba I-Message Steam vám nabídne širokou škálu možností a receptů s 
užitečnými intuitivními tipy a návody na užívání. Naše vestavná trouba kombinuje 
páru s tradičním pečením a opékáním. Můžete tak za pomoci páry připravovat 
gurmánské pokrmy plné chuti.

I-MESSAGE

PROČTĚTE SE K UNIKÁTNOSTI

Intuitivní textové rozhraní vám pomůže jednoduše nastavovat a vybírat režimy 
vaření.
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MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBA  
S PRAVÝM HORKÝM VZDUCHEM
SERIES 6  I-TOUCH STEAM
HWO60SM6TS9BH - 33703356

Ovládání

Kapacita (l)

Energetická třída

Spotřeba en. statický program (kWh)

Spotřeba en. nucená ventilace (kWh)

Příkon (W)

Programy 
 
 
 
 
 
 

Technologie 
 
 
 

Konektivita

Max. teplota (°C)

Čištění

Konstrukce 
 

Bezpečnost

Příslušenství

Dotykový TFT displej

70

A+

1,10

0,68

3400

▪ Statický ▪ Spodní ohřev + Horní ohřev + Ventilátor  
▪ Gril, Gril + ventilátor ▪ Spodní ohřev ▪ Spodní ohřev + 
ventilátor ▪ Multifunkce (pravý horký vzduch  
▪ Parní: Těstoviny & Pečivo (Pravý horký vzduch+Pára), 
Maso (Statický+Ventilátor+Pára), Ryby (Spodní ohřev + 
Ventilátor + Pára), Zelenina (Grill+Ventilátor+Pára)  
▪ Kynutí ▪ Paella ▪ Rozmrazování 
▪ Postranní osvětlení

▪ ClimaTech: funkce Soft+, Dvojitý gril, Chef panel,  
Aktivní ventilace ▪ Tailor Bake – program pro přípravu 
uvnitř měkkých a na povrchu křupavých pokrmů  
▪ Cook with me – umožňuje spravovat, ukládat a hledat 
nové recepty v aplikaci

▪ Wi-Fi + Bluetooth

▪ 280

▪ Pyrolytické čištění (430 °C)

▪ Postranní osvětlení pro viditelnost 360° ▪ Nerezové 
pojezdy pro vedení plechů ▪ Teleskopický výsuv (1x) ▪ 
Soft Close – pomalé dovírání dvířek

▪ 4 bezpečnostní skla

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

MOC  41 990 Kč Akční cena  31 990 Kč
EAN  8059019039862

A

Ovládání

Kapacita (l)

Energetická třída

Spotřeba en. statický program (kWh)

Spotřeba en. nucená ventilace (kWh)

Příkon (W)

Programy 
 
 
 
 
 

Technologie 
 
 
 

Konektivita

Max. teplota (°C)

Čištění

Konstrukce 
 

Bezpečnost

Příslušenství

Dotykový displej TAD s textovým rozhraním

70

A+

1,10

0,68

2200

▪ Statický ▪ Spodní ohřev + Horní ohřev + Ventilátor  
▪ Gril, Gril + ventilátor ▪ Spodní ohřev ▪ Spodní ohřev + 
ventilátor ▪ Multifunkce (pravý horký vzduch) 
▪ Parní: Těstoviny & Pečivo (Pravý horký vzduch+Pára), 
Maso (Statický+Ventilátor+Pára), Ryby (Spodní ohřev + 
Ventilátor + Pára), Zelenina (Grill+Ventilátor+Pára)  
▪ Rozmrazování ▪ Postranní osvětlení

▪ ClimaTech: funkce Soft+, Dvojitý gril, Chef panel, 
Aktivní ventilace ▪ Tailor Bake – program pro přípravu 
uvnitř měkkých a na povrchu křupavých pokrmů  
▪ Cook with me – umožňuje spravovat, ukládat a hledat 
nové recepty v aplikaci

▪Wi-Fi + Bluetooth

▪240

▪ Katalytické čištění ▪ H2O čištění

▪ Postranní osvětlení pro viditelnost 360° ▪ Nerezové 
pojezdy na vedení plechů ▪ Teleskopický výsuv (1x) 
▪ Soft Close – pomalé dovírání dvířek

▪ 2 bezpečnostní skla

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

MOC  38 990 Kč Akční cena  29 990 Kč

43,2
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A

EAN  8059019025759

MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBA  
S PRAVÝM HORKÝM VZDUCHEM
SERIES 6 I-MESSAGE STEAM
HWO60SM6S5BH - 33703234
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Ovládání

Kapacita (l)

Energetická třída

Spotřeba en. statický program (kWh)

Spotřeba en. nucená ventilace (kWh)

Příkon (W)

Programy 
 
 

Technologie 
 
 
 

Konektivita

Max. teplota (°C)

Čištění

Konstrukce 
 

Bezpečnost

Příslušenství

Dotykový TFT displej

70

A+

1,10

0,68

3400

▪ Statický ▪ Statický + ventilátor ▪ Multilevel (pravý 
horký vzduch) ▪ Gril (variabilní), Gril + ventilátor  
▪ Spodní ohřev ▪ Spodní ohřev + ventilátor ▪ Speciální 
funkce: Rozmrazování, Kynutí, Chléb, Paella

▪ ClimaTech: funkce Soft+, Dvojitý gril, Chef panel, 
Aktivní ventilace ▪ Tailor Bake – program pro přípravu 
uvnitř měkkých a na povrchu křupavých pokrmů  
▪ Cook with me – umožňuje spravovat, ukládat a 
hledat nové recepty v aplikaci

▪ Wi-Fi + Bluetooth

▪ 280

▪ Pyrolytické čištění (430˚C)

▪ Postranní osvětlení pro viditelnost 360° ▪ Nerezové 
pojezdy na vedení plechů ▪ Teleskopický výsuv (1x)  
▪ Soft Close – pomalé dovírání dvířek

▪  4 bezpečnostní skla

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

MOC  37 990 Kč Akční cena  28 990 Kč

MULTIFUNKČNÍ TROUBA  
S PRAVÝM HORKÝM VZDUCHEM
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

Ovládání

Kapacita (l)

Energetická třída

Příkon (W)

Programy 
 
 

Technologie 
 
 
 
 

Konektivita

Max. teplota (°C)

Čištění 

Konstrukce 
 
 

Bezpečnost

Příslušenství

Dotykový displej s centrálním knoflíkem

70

A+

3400

▪ Statický + ventilátor ▪ Multilevel (pravý horký 
vzduch) ▪ Gril, Gril + ventilátor, Supergril ▪ Spodní 
ohřev ▪ Spodní ohřev + ventilátor ▪ Speciální 
funkce: Chléb, Ryby, Bílé maso/Červené maso

▪ ClimaTech: funkce Soft+, Dvojitý gril, Chef panel, 
Aktivní ventilace 
▪ Tailor Bake – program pro přípravu uvnitř 
měkkých a na povrchu křupavých pokrmů 
▪ Cook with me – umožňuje spravovat, ukládat a 
hledat nové recepty v aplikaci

▪ Wi-Fi + Bluetooth

▪ 280

▪ Pyrolytické čištění (430˚C) 
▪ H2O čištění

▪ Postranní osvětlení pro viditelnost 360°  
▪ Nerezové pojezdy na vedení plechů  
▪ Teleskopický výsuv (1x) ▪ Soft Close – pomalé 
dovírání dvířek

▪ 4 bezpečnostní skla

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

MOC  27 490 Kč Akční cena  20 990 Kč
EAN 8059019055992

MULTIFUNKČNÍ TROUBA  
S PRAVÝM HORKÝM VZDUCHEM
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

Ovládání

Kapacita (l)

Energetická třída

Spotřeba en. statický program (kWh)

Spotřeba en. nucená ventilace (kWh)

Příkon (W)

Programy 
 
 

Technologie 
 
 
 

Konektivita

Max. teplota (°C)

Čištění

Konstrukce 
 

Bezpečnost

Příslušenství

Dotykový displej TAD s textovým rozhraním

70

A+

1,10

0,68

2200

▪ Statický ▪ Spodní ohřev + Horní ohřev + Ventilátor 
▪ Multifunkce (pravý horký vzduch) ▪ Gril ▪ Gril + 
Ventilátor ▪ Spodní ohřev ▪ Spodní ohřev + Ventilátor 
▪ Kynutí ▪ Světlo

▪ ClimaTech: funkce Soft+, Dvojitý gril, Chef panel, 
Aktivní ventilace ▪ Tailor Bake – program pro 
přípravu uvnitř měkkých a na povrchu křupavých 
pokrmů ▪ Cook with me – umožňuje spravovat, 
ukládat a hledat nové recepty v aplikaci

▪ Wi-Fi + Bluetooth

▪ 240

▪ Katalytické čištění ▪ H2O čištění

▪ Postranní osvětlení pro viditelnost 360° 
▪ Nerezové pojezdy na vedení plechů ▪ Teleskopický 
výsuv (1x) ▪ Soft Close – pomalé dovírání dvířek

▪ 2 bezpečnostní skla

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

MOC  24 990 Kč Akční cena  18 990 Kč
EAN  8059019010953

A

MULTIFUNKČNÍ TROUBA  
S PRAVÝM HORKÝM VZDUCHEM
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

Ovládání

Kapacita (l)

Energetická třída

Spotřeba en. statický program (kWh)

Spotřeba en. nucená ventilace (kWh)

Příkon (W)

Programy 
 
 

Technologie 
 
 
 

Konektivita

Max. teplota (°C)

Čištění

Konstrukce 
 
 

Bezpečnost

Příslušenství

Dotykový displej s centrálním knoflíkem

70

A+

1,10

0,68

2600

▪ Statický ▪ Spodní ohřev + Horní ohřev + Ventilátor 
▪ Pravý horký vzduch ▪ Gril ▪ Gril + Ventilátor  
▪ Super Gril ▪ Spodní ohřev ▪ Spodní ohřev + 
Ventilátor ▪ Rozmrazování ▪ Světlo

▪ ClimaTech: funkce Soft+, Dvojitý gril, Chef panel, 
Aktivní ventilace ▪ Tailor Bake – program pro 
přípravu uvnitř měkkých a na povrchu křupavých 
pokrmů ▪ Cook with me – umožňuje spravovat, 
ukládat a hledat nové recepty v aplikaci

▪ Wi-Fi + Bluetooth

▪ 240

▪ Katalytické čištění ▪ H2O čištění

▪ Postranní osvětlení pro viditelnost 360°  
▪ Nerezové pojezdy na vedení plechů  
▪ Teleskopický výsuv (1x) ▪ Soft Close – pomalé 
dovírání dvířek

▪ 2 bezpečnostní skla

▪ 2x plech (35 mm, 50 mm), ▪ 1x rošt

MOC  21 990 Kč Akční cena  16 990 Kč 

A

EAN  8059019025940

MULTIFUNKČNÍ TROUBA  
S PRAVÝM HORKÝM VZDUCHEM
SERIES 4  I-TURN
HWO60SM5F5BH - 33703236
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Ovládání

Kapacita (l)

Energetická třída

Spotřeba en. statický program (kWh)

Spotřeba en. nucená ventilace (kWh)

Příkon (W)

Programy 
 
 

Technologie 
 
 
 

Konektivita

Max. teplota (°C)

Čištění

Konstrukce 
 
 

Bezpečnost

Příslušenství

Dotykový displej s centrálním knoflíkem

70

A+

1,10

0,68

2600

▪ Statický ▪ Statický + ventilátor ▪ Multilevel (pravý 
horký vzduch) ▪ Gril (variabilní), Supergril, Gril  
+ ventilátor ▪ Spodní ohřev ▪ Spodní ohřev + 
ventilátor

▪ ClimaTech: funkce Soft+, Dvojitý gril, Chef  
panel, Aktivní ventilace ▪ Tailor Bake – program pro 
přípravu uvnitř měkkých a na povrchu křupavých 
pokrmů ▪ Cook with me – umožňuje spravovat, 
ukládat a hledat nové recepty v aplikaci

▪ Wi-Fi + Bluetooth

▪ 240

▪ Katalytické čištění ▪ H2O čištění

▪ Postranní osvětlení pro viditelnost 360° 
▪ Nerezové pojezdy na vedení plechů 
▪ Teleskopický výsuv (1x) ▪ Soft Close – pomalé 
dovírání dvířek

▪ 2 bezpečnostní skla

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

MOC  19 490 Kč Akční cena  14 990 Kč 
EAN 8059019026633

MULTIFUNKČNÍ TROUBA  
S PRAVÝM HORKÝM VZDUCHEM
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

Ovládání

Kapacita (l)

Energetická třída

Spotřeba en. statický program (kWh)

Spotřeba en. nucená ventilace (kWh)

Příkon (W)

Programy 
 
 

Technologie 
 
 
 

Konektivita

Max. teplota (°C)

Čištění

Konstrukce 
 
 

Bezpečnost

Příslušenství

Dotykový displej s centrálním knoflíkem

70

A+

1,10

0,68

2600

▪ Statický ▪ Statický + ventilátor ▪ Multilevel (pravý 
horký vzduch) ▪ Gril (variabilní), Supergril, Gril  
+ ventilátor ▪ Spodní ohřev ▪ Spodní ohřev + 
ventilátor

▪ ClimaTech: funkce Soft+, Dvojitý gril, Chef 
panel, Aktivní ventilace ▪ Tailor Bake – program  
pro přípravu uvnitř měkkých a na povrchu 
křupavých pokrmů ▪ Cook with me – umožňuje 
spravovat, ukládat a hledat nové recepty v aplikaci

▪ Wi-Fi + Bluetooth

▪ 280

▪ Pyrolytické čištění (430˚C) ▪ H2O čištění

▪ Postranní osvětlení pro viditelnost 360° 
▪ Nerezové pojezdy na vedení plechů 
▪ Teleskopický výsuv (1x) ▪ Soft Close – pomalé 
dovírání dvířek

▪ 4 bezpečnostní skla

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

MOC  21 990 Kč Akční cena  16 990 Kč

A

EAN 8059019026626

MULTIFUNKČNÍ TROUBA  
S PRAVÝM HORKÝM VZDUCHEM
SERIES 2  I-TURN
HWO60SM2F9XH - 33703245
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Kompaktní trouby nabídnou ty nejlepší technologie vaření v kombinaci s homogenními tvary, elegantním 
a minimalistickým stylem a úplným zarovnáním v kompaktních prostorech.

Začněte doma využívat profesionální techniku k uchování jídla a vařte jako pravý šéfkuchař.

KOMPAKTNÍ TROUBY ZÁSUVKY

DOKONALÉ SLADĚNÍ S VESTAVNÝMI TROUBAMI

Při vývoji a návrhu designu spotřebičů jsme věnovali 
mimořádnou pozornost tomu, abychom vám nabídli 
jedinečné detaily a to nejlepší řemeslné zpracování. Díky 
tomu dokážeme uživatelům zároveň zajistit dokonalé 
sladění s vestavnou troubou stejné řady pro výrazný 
a rozpoznatelný styl, který dokonale padne do vaší 
kuchyně. Náš vysoce kvalitní sortiment si dává záležet na 
dokonalém zarovnání a nabízí všestrannost - spotřebiče 
můžete nainstalovat vertikálně či horizontálně.

PROFESIONÁLNÍ TECHNOLOGIE U VÁS DOMA

Naše kompaktní trouby zvládnou i složitější techniky 
vaření:

• Steam Pure pro vaření při nízkých teplotách,
• Steam Warm pro zachování delší čerstvosti jídla 

spolu se zachováním jeho nutričních hodnot,
• Steam Crisper pro dosažení křupavých pokrmů díky 

kombinaci páry a ventilátoru bez použití oleje.

* Technologie dostupné u kompaktních trub I-Message Steam a 
I-Touch Steam

OBSAH NAVÍC

V aplikaci hOn je možné nahlédnout do seznamu tipů a 
receptů věnovaných kompaktním troubám*, které vám 
pomohou uvařit vaše pokrmy tím nejlepším způsobem.

* Kompaktní trouby nejsou připojeny k aplikaci: není na nich k 
dispozici dálkové ovládání.

U_CREATE

Tento program je dostupný na ovládacím panelu 
kompaktní trouby a umožňuje do něj uživateli nastavit 
a uložit vícekrokové recepty. Získejte přístup k vašim 
receptům jediným kliknutím.

UCHOVÁVEJTE VAŠE JÍDLO

Díky 3 úrovním výkonu vakuovací zásuvky můžete vaše uvařené jídlo uložit do plastových sáčků či sklenic a odstraněním 
vzduchu zajistit pokrmům delší životnost. Díky této profesionální technice můžete udělat ale i opak: vařit uzavřené 
potraviny v kompaktním parním hrnci. Vakuově uzavřené a skladované potraviny mají bohatší chuť, je tedy potřeba méně 
soli a oleje. Pokud připravované jídlo okořeníte a zavakuujete za pomoci speciální funkce k tomu určené, nebudete muset 
k získání více chuti používat tuky a oleje, a tím pádem docílíte zdravějšího pokrmu.

UDRŽTE PŘÍBORY A JÍDLO V TEPLE

Teplota v ohřívací zásuvce se pohybuje od 30°C až 70°C, což nabídne uživatelům mnoho možností použití. Zásuvka je tak 
ideální pro nízkoteplotní vaření, kynutí těsta, rozmrazování, předehřívání, výrobu jogurtu či udržování teploty čerstvě 
uvařeného jídla. Využít ji můžete ale i k ohřátí nádobí.

VAKUOVACÍ ZÁSUVKY

OHŘÍVACÍ ZÁSUVKY



26 2790° MAX

388376.5

379.5

20

560

380

500

69

50

595

515

Ovládání 

Kapacita (l)

Průměr otočného skleněného talíře (mm)

Příkon mikrovlnného ohřevu (W)

Příkon grilu (W)

Výkon mikrovlnného ohřevu (W)

Programy 
 
 
 

Funkce 
 

Konstrukce 

Bezpečnost

Příslušenství

Dotykové ovládání včetně otevírání dvířek, 
bíle podsvícený LED displej

28

315

1450

1100

900

▪ Mikrovlny, Gril, Mikrovlny + Gril, 
Rozmrazování, Automatické programy  
▪ 8 automatických programů – Pizza, 
Brambory, Maso, Ryba, Zelenina, Horké 
nápoje, Těstoviny, Popcorn ▪ 8 úrovní výkonu

▪ Elektronická minutka se zvukovou  
signalizací 
▪ Digitální hodiny

▪ LED osvětlení 
▪ Nerezový interiér

▪ Dětský zámek

▪ 1x grilovací mřížka  
▪ 1x skleněný talíř

MOC  15 590 Kč Akční cena  11 990 Kč
EAN  8059019020761

Ovládání 
 

Kapacita (l)

Průměr otočného skleněného talíře (mm)

Příkon mikrovlnného ohřevu (W)

Příkon grilu (W)

Výkon mikrovlnného ohřevu (W)

Programy 
 
 
 

Funkce 

Konstrukce 

Bezpečnost

Příslušenství

Dotykové ovládání včetně otevírání  
dvířek, otočný knoflík, bíle podsvícený LCD 
displej

25

315

1450

1100

900

▪ Mikrovlny, Gril, Mikrovlny + Gril, 
Rozmrazování, Automatické programy  
▪ 8 automatických programů – Pizza, 
Brambory, Maso, Ryba, Zelenina, Horké 
nápoje, Těstoviny, Popcorn ▪ 5 úrovní výkonu

▪ Elektronická minutka 
▪ Digitální hodiny

▪ Halogenové osvětlení 
▪ Nerezový interiér

▪ Dětský zámek

▪ 1x skleněný talíř 
▪ 1x grilovací mřížka

MOC  15 590 Kč Akční cena  11 990 Kč
EAN  8059019057903

MIKROVLNNÁ TROUBA S GRILEM
SERIES 2
HWO38MG2HXB - 38900733

MIKROVLNNÁ TROUBA S GRILEM
SERIES 4
HOR38G5FT - 38900671

dostupné od 09/2022

90° MAX

382359.6

383

20

560

380

550

69

50

594

553
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Ovládání

Kapacita (l)

Energetická třída

Max. výkon grilu (W)

Max. výkon horkého vzduchu (W)

Max. výkon parního ohřevu (W)

Max. výkon (W)

Programy 
 
 
 
 
 

Funkce 
 

Čištění 

Konstrukce 
 
 

Bezpečnost

Příslušenství

Dotykový displej TAD s textovým rozhraním

34

A++

1500

1530

800

3200

▪ Statický ▪ Parní: Steam 100 – parní pečení, 
přednastavená teplota 100 °C, Steam 130 – parní pečení, 
přednastavená teplota 130 °C, Steam & Ring  
(kruhové topné těleso) – parní pečení, přednastavená 
teplota 165 °C ▪ Spodní ohřev + Horní ohřev + Gril  
▪ Gril + Ventilátor ▪ Spodní ohřev + Horní ohřev + parní  
▪ Připařování

▪ Dotykové ovládání 
▪ Elektronická minutka se zvukovou signalizací 
▪ Digitální hodiny

▪ Clean Steam Oven – čištění párou, 15 min, 
přednastavená teplota 100 °C

▪ Boční prolisy pro vedení plechu 
▪ Halogenové osvětlení 
▪ Nádoba na vodu pro parní ohřev 1 l 
▪ Nerezový interiér

▪ Dětská pojistka – zablokování tlačítek ovládání

▪ 1x nerezový plech ▪ 1x děrovaný plech  
▪ 1x grilovací mřížka

MOC 51 990 Kč  Akční cena  39 990 Kč
EAN  8059019030029

KOMPAKTNÍ PEČICÍ  
PARNÍ TROUBA
SERIES 6 I-MESSAGE STEAM COMPACT
HWO45NM6SXB1 - 33703272

455

446

546

22

110

560

450

560

542

596

50

50

Ovládání

Kapacita (l)

Průměr otočného skleněného talíře (mm)

Max. výkon mikrovlnného ohřevu (W)

Max. výkon horkého vzduchu (W)

Max. výkon (W)

Programy 
 
 
 
 
 

Funkce 
 

Konstrukce 

Bezpečnost 

Příslušenství

Dotykový TFT displej

34

320

900

1500

3200

▪ Multifunkce (pravý horký vzduch),  
Gril + ventilátor + kr. topné těleso, 
Gril + ventilátor, Gril, Rozmrazování 
podle času, Mikrovlny, Gril + mikrovlny, 
Mikrovlny + kr. topné těleso, Světlo 
▪ 12 automatických programů 
▪ 6 úrovní výkonu

▪ Zvukový signál při konci vaření 
▪ Digitální hodiny 
▪ Digitální časovač

▪ Boční prolisy pro vedení plechu 
▪ Halogenové osvětlení

▪ Dětská pojistka 
▪ Dvířka z tvrzeného skla

▪ 1x grilovací mřížka 
▪ 1x mřížka s odkapávačem

MOC  51 990 Kč Akční cena  39 990 Kč
EAN  8059019030067

KOMPAKTNÍ TROUBA  
S PRAVÝM HORKÝM VZDUCHEM
SERIES 6  I-TOUCH COMPACT
HWO45NB6T0B1 - 38900689

455

446

546

22

110

560

450

560

542

596

50

50
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Ovládání 

Kapacita (l)

Průměr otočného skleněného 
talíře (mm)

Max. výkon mikrovlnného 
ohřevu (W)

Max. výkon grilu (W)

Max. výkon horkého vzduchu 
(W)

Max. výkon (W)

Programy 
 
 

Funkce 
 
 
 
 
 
 

Konstrukce 
 

Příslušenství

Dotykový displej TAD s 
textovým rozhraním

34

320 

900

1500 

1500 

3200

▪ Mikrovlny, Gril, Horký 
vzduch, Rozmrazování 
▪ 12 automatických programů 
▪ 6 úrovní výkonu

▪ Dotykové ovládání  
▪ Elektronická minutka se 
zvukovou signalizací  
▪ Digitální hodiny ▪ Zvuková 
signalizace na konci programu 
▪ Funkce My taste – rychlý 
přístup k oblíbeným receptům 
a programem přes aplikaci

▪ Halogenové osvětlení 
▪ Otevírání dvířek výklopem  
▪ Nerezový interiér

▪ 1x grilovací mřížka 
▪ 1x skleněný talíř

MOC  42 990 Kč Akční cena  32 990 Kč
EAN  8059019030036

42
28

88°

455

446

546

22

110

560

450

560

542

596

50

50

KOMPAKTNÍ TROUBA S GRILEM A 
HORKÝM VZDUCHEM
SERIES 4  I-MESSAGE COMPACT
HWO45NB4B0B1 - 38900686

Ovládání 

Kapacita (l)

Průměr otočného skleněného 
talíře (mm)

Max. výkon mikrovlnného 
ohřevu (W)

Max. výkon grilu (W)

Max. výkon horkého vzduchu 
(W)

Max. výkon (W)

Programy 
 
 

Funkce 
 
 
 
 
 
 

Konstrukce 
 

Příslušenství

Dotykový displej TAD s 
textovým rozhraním

34

320 

900

1500 

1500 

3200

▪ Mikrovlny, Gril, Horký 
vzduch, Rozmrazování  
▪ 12 automatických programů 
▪ 6 úrovní výkonu

▪ Dotykové ovládání 
▪ Elektronická minutka se 
zvukovou signalizací  
▪ Digitální hodiny ▪ Zvuková 
signalizace na konci programu 
▪ Funkce My taste – rychlý 
přístup k oblíbeným receptům 
a programem přes aplikaci

▪ Halogenové osvětlení 
▪ Otevírání dvířek výklopem 
▪ Nerezový interiér

▪ 1x grilovací mřížka 
▪ 1x skleněný talíř

MOC  42 990 Kč Akční cena  32 990 Kč
EAN 8059019030043

KOMPAKTNÍ TROUBA S GRILEM A 
HORKÝM VZDUCHEM
SERIES 6  I-MESSAGE COMPACT
HWO45NB6B0B1 - 38900687

dostupné od 09/2022

Ovládání

Kapacita (l)

Max. výkon mikrovlnného 
ohřevu (W)

Max. výkon grilu (W)

Max. výkon horkého vzduchu 
(W)

Max. výkon (W)

Programy 
 
 

Funkce 
 
 
 
 

Konstrukce 
 

Příslušenství

Dotykový LED displej bílý

44

900 

1750

1750 

3350

▪ Mikrovlny, Gril, Horký 
vzduch, Rozmrazování  
▪ 13 automatických programů 
▪ 5 úrovní výkonu

▪ Dotykové ovládání 
▪ Elektronická minutka se 
zvukovou signalizací 
▪ Digitální hodiny 
▪ Zvuková signalizace na konci 
programu

▪ LED osvětlení 
▪ Otevírání dvířek výklopem 
▪ Nerezový interiér

▪ 2x grilovací mřížka 
▪ 1x smaltovaný talíř

MOC  28 990 Kč Akční cena  21 990 Kč
EAN  8059019030081

KOMPAKTNÍ TROUBA S GRILEM  
A HORKÝM VZDUCHEM
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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Ovládání 
 

Kapacita (l)

Rozmezí teploty (°C)

Celkový příkon (W)

Programy

Push & Pull - systém 
otevírání a zavírání 
zatlačením na zásuvku

20

30-70

420

Odmrazování 
Kynutí 
Ohřívač jídla 
Pomalé vaření

MOC  16 990 Kč Akční cena  12 990 Kč
EAN  8059019029924

OHŘEVNÁ ZÁSUVKA
SERIES 6
HWO15NWD6XB1 - 36000650

50

50

596550

142
136

590

560

510
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INDUKČNÍ A PLYNOVÉ 
VARNÉ DESKY

Společnost Haier vám pomůže najít takovou 
varnou desku, která se dokonale hodí nejen do 
vaší kuchyně, ale i k vašemu stylu vaření.

TECH FLEX
Díky technologiím Tech Flex společnosti Haier jsou 
naše varné desky flexibilní a přizpůsobitelné všem 
vašim potřebám v kuchyni.

MULTIZONE
Použijte pro vaše vaření hrnec jakékoliv velikosti, 
malé či velké, a užijte si záruku homogenního vaření 
na spojené velké varné zóně.

VARYCOOK
1 velká zóna rozdělená na 3 části s vysokým, středním a 
nízkým ohřevem. Hrncem tak stačí pohybovat nahoru 
a dolů, aniž byste ručně měnili nastavení výkonu desky.

SUPER VÝKONNÉ HOŘÁKY
Výkonné hořáky nabízí vynikající výsledky vaření v 
rekordním čase. Dvojité hořáky obslouží i ty největší 
hrnce a pánve, a tím uvolní zbývající prostor desky 
pro další přípravu jídla.

ELEGANTNÍ DESIGN
Ať preferujete tradičnější plyn na kovu, modernější 
plyn na skle či inovativní technologie našich indukčních 
varných desek, o design se nikdy bát nemusíte - u 
všech varných desek jsme si na něm dali skutečně 
záležet.

INDUKČNÍ VARNÉ DESKY
Objevte špičkový design, díky kterému bude vaše 
kuchyně ještě elegantnější a opravdu věrná vašemu 
vlastnímu stylu. Intuitivní sítotisk a pokročilé ovládání 
vám pomůže s nastavením správných parametrů.

PLYNOVÉ VARNÉ DESKY NA SKLE A KOVU
• 2 kvalitní designové zpracování: sklo či kov
•  Celočerné hořáky pro prémiové zpracování a 

povrchovou úpravu
• Prémiový design knoflíků
• Ergonomické a robustní mřížky

PRECI COOK
Díky technologiím Preci Cook je dosáhnutí a udržování 
přesné teploty pokrmů velmi snadné!

PRECI FLAME
Díky devíti přednastaveným úrovním ohřevu budete 
vždy vařit při správné teplotě.

DOTYKOVÉ SLIDER OVLÁDÁNÍ
Dotykové slider ovládání vám pomůže jednoduše 
určit a měnit výkon jednotlivých varných zón.

VAŘENÍ SOUS-VIDE
Díky sondě Preci Probe a jejímu příslušenství můžete 
využít metodu pomalého vaření vycházející ze světa 
profesionální kuchyně k přípravě zdravého a chutného 
jídla.

COOK WITH ME
Díky našim chytrým technologiím, příslušenství a 
pomocí virtuálního šéfkuchaře nebylo dosažení 
perfektních výsledků při vaření nikdy tak jednoduché.

PRECI PROBE
Díky naší bezdrátové sondě Preci Probe propojené 
s aplikací hOn a varnou deskou můžete pokrmy vždy 
vařit při té nejvhodnější teplotě.

KUCHAŘKA A OBSAH NAVÍC V APLIKACI hOn
• Až 100 receptů
• 30 přednastavených režimů vaření
• 5 speciálních funkcí: udržování teploty, rozmrazování, 

vaření táhnutím, vaření při bodu varu a smažení
• U-Create pro ukládání vlastních receptů
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Počet varných zón

Ovládání

Celkový příkon (W)

Provedení

Jištění (A) L/230V

Jištění (A) L1, L2 / 400V~

Jištění (A) L1, L2 / 400V~

Jištění (A) L1, L2 / 400V~

Kmitočet sítě (Hz)

Varné zóny 
 

Funkce 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezpečnost

4 / 8

Dotykové ovládání 4x Individual Slider

7200

Rovné hrany

16A při 2,5kW až 3,5kW

10A při 4,5kW

16A při 5,5kW

16A při 7,2kW - bez omezení výkonu

50 až 60

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

▪ 15 úrovní výkonu ▪ Booster (4x) ▪ Power 
Management ▪ Funkce Pauza ▪ Časovač  
▪ Cook with me – připojení přes Bluetooth & 
Wi-Fi a kompatibilita s aplikací hOn  
▪ VaryCook – možnost přesunu mezi zónami s 
rozdílnou silou ohřevu bez nutnosti manuální 
úpravy nastavení; vyhrazena oblast se třemi 
tepelnými zónami ▪ Multizone –  možnost 
umístění nádobí na libovolnou část zóny, 
detekce velmi malého nádobí (10 cm)

▪ Dětská pojistka ▪ Ukazatel zbytkového tepla  
▪ Bezpečnostní automatické vypnutí v případě 
dlouhodobé nečinnosti ▪ Ochrana před 
přehřátím ▪ Ochrana při vylití tekutiny

MOC  25 990 Kč Akční cena  19 990 Kč
EAN  8059019035314

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA  
ŠÍŘKA 60 CM
SERIES 6  I-MOVE
HA2MTSJ68MC - 33803006

HIGH

MEDIUM

LOW

650520

4

565

485
600

30

50

50

50

58

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA  
ŠÍŘKA 80 CM
SERIES 6  I-MOVE
HAMTSJ86MC/1 - 33803056

Počet varných zón

Ovládání

Celkový příkon (W)

Provedení

Jištění (A) L/230V

Jištění (A) L1, L2 / 400V~

Jištění (A) L1, L2 / 400V~

Jištění (A) L1, L2 / 400V~

Kmitočet sítě (Hz)

Varné zóny 
 
 
 
 

Funkce 
 
 
 
 
 

Bezpečnost

6

Dotykové ovládání 4x Individual Slider

7400

Rovné hrany

16A při 2,5kW až 3,5kW

10A při 4,5kW

16A při 5,5kW

16A při 7,4kW - bez omezení výkonu

50 až 60

▪ 4x 195×90 mm 2000 (B3200) W, Flexi & VaryCook 3000 
(B3600) W - Min/Max Ø varné nádoby levé varné zóny  
80/200 mm ▪ 1x Ø 280 mm 3000 (B3600) W - Min/Max Ø 
varné nádoby prostřední varné zóny 180/280 mm ▪ 1x Ø 150 
mm 1400 (B2000) W -Min/Max Ø varné nádoby pravé varné 
zóny 80/140 mm

▪ 15 úrovní výkonu ▪ Booster (6x) ▪ Power Management ▪ Funkce  
Pauza ▪ Časovač ▪ Cook with me – připojení přes Bluetooth 
& Wi-Fi a kompatibilita s aplikací hOn ▪ VaryCook – možnost 
přesunu mezi zónami s rozdílnou silou ohřevu bez nutnosti 
manuální úpravy nastavení; vyhrazená oblast se třemi 
tepelnými zónami ▪ Multizone – možnost umístění nádobí na 
libovolnou část zóny, detekce velmi malého nádobí (10 cm)

▪ Dětská pojistka ▪ Ukazatel zbytkového tepla 
▪ Bezpečnostní automatické vypnutí v případě dlouhodobé 
nečinnosti ▪ Ochrana před přehřátím ▪ Ochrana při vylití 
tekutiny

MOC  32 490 Kč Akční cena  24 990 Kč
EAN  8059019041247

HIGH

MEDIUM

LOW

800520

4

755

485
600

30

50

50

50

58
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INDUKČNÍ VARNÁ DESKA 
ŠÍŘKA 60 CM
SERIES 4
HAFRSJ64MC - 33802772

Počet varných zón

Ovládání

Celkový příkon (W)

Provedení

Jištění (A) L/230V

Jištění (A) L1, L2 / 400V~

Jištění (A) L1, L2 / 400V~

Jištění (A) L1, L2 / 400V~

Kmitočet sítě (Hz)

Varné zóny 
 
 
 
 
 

Funkce 
 
 
 
 

Bezpečnost

4

Dotykové ovládání 4x Individual Slider

7200

Rovné hrany

16A při 2,5kW až 3,5kW

10A při 4,5kW

16A při 5,5kW

16A při 7,2kW - bez omezení výkonu

50 až 60

▪ Levá přední a zadní 200 × 220 mm, 2,0 kW/ Booster 
3,0 kW - Min/Max Ø dna varné nádoby pro levé zóny 
140/220 mm ▪ Flexi & VaryCook: V/Š 405 x 220 mm, 
3,0 kW/ Booster 4,0 kW - Min/Max Ø dna varné 
nádoby pro Flexi & Varycook 220/400 mm ▪ Pravá 
přední a zadní: Ø 180 mm, 1,8 kW/ Booster 2,3 kW - 
Min/Max Ø varné nádoby 140/180 mm

▪ 9 úrovní výkonu ▪ Booster (4x) ▪ Power Management 
▪ Funkce Pauza ▪ Časovač ▪ Cook with me – připojení 
přes Bluetooth & Wi-Fi a kompatibilita s aplikací hOn  
▪ VaryCook – vyhrazená oblast se třemi tepelnými 
zónami, které lze variabilně využít během celého 
procesu vaření, stačí posunout hrnec na vybranou zónu

▪ Dětská pojistka ▪ Ukazatel zbytkového tepla 
▪ Bezpečnostní automatické vypnutí v případě 
dlouhodobé nečinnosti ▪ Ochrana před přehřátím 
▪ Ochrana při vylití tekutiny

MOC  20 990 Kč Akční cena  15 990 Kč
EAN  8059019003481

590520
4

565

495

600

30

50

50

50

56

HIGH

MEDIUM

LOW

Počet varných zón

Ovládání

Celkový příkon (W)

Provedení

Jištění (A) L/230V

Jištění (A) L1, L2 / 400V~

Jištění (A) L1, L2 / 400V~

Jištění (A) L1, L2 / 400V~

Kmitočet sítě (Hz)

Varné zóny 

Funkce 
 
 
 
 
 
 
 

Bezpečnost 
 
 

Příslušenství

4

Dotykové ovládání 4x Individual Slider

7000

Rovné hrany

16A při 2,5kW až 3,5kW

10A při 4,5kW

16A při 5,5kW

16A při 7,0kW - bez omezení výkonu

50 až 60

4x zóna Ø 180 mm 1500 (B2000) W - Min/Max Ø 
dna varné nádoby pro všechny zóny 140/180 mm

▪ 9 úrovní výkonu ▪ Booster (4x) ▪ Power 
Management ▪ Funkce Pauza ▪ Časovač ▪ Cook 
with me – Wi-Fi + Bluetooth připojení k aplikaci 
hOn a možnost rozšíření základních možností o 
bohatý obsah včetně receptů a tipů na vaření  
▪ Teplotní sonda Preci Probe – sonda, pomocí 
které můžete změřit aktuální teplotu masa, ale i 
polévky nebo omáčky, teplotu je možné sledovat 
také v aplikaci hOn

▪ Dětská pojistka ▪ Ukazatel zbytkového tepla 
▪ Bezpečnostní automatické vypnutí v případě 
dlouhodobé nečinnosti ▪ Ochrana před přehřátím 
▪ Ochrana při vylití tekutiny

▪ 1x masová sonda Preci Probe ▪ 1x lopatka

MOC  19 490 Kč Akční cena  14 990 Kč
EAN  8059019003467

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA 
ŠÍŘKA 60 CM
SERIES 4
HAIPSJ64MC - 33802770

590520
4

565

495

600

30

50

50

50

56
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211 

475
565

6050

807

492

50

50

510 830

210

4

600

30

Počet varných zón

Ovládání

Celkový příkon (W)

Provedení

Jištění (A) L/230V

Jištění (A) L1, L2 / 400V~

Jištění (A) L1, L2 / 400V~

Kmitočet sítě (Hz)

Varné zóny 
 

Funkce 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezpečnost

4

Dotykové ovládání 4x Individual Slider

7400

Rovné hrany

16 při 3,1kW

10 při 4,5kW

16 při 7,4kW - bez omezení výkonu

50 až 60

4x zóna – 2100 (B3000) W 
- Min/Max Ø varné nádoby pro všechny zóny 
110/210 mm

Varná deska: ▪ 9 úrovní výkonu ▪ Booster (4x) 
▪ Power Management ▪ Funkce Pauza ▪ Časovač  
▪ Bridge Zones – možnost přepnutí varných zón 
do kombinovaného fungování ▪ Pot Detector – 
automatická detekce hrnců ▪ Automatic Heat Up – 
automatické zahřátí umožňuje uvést režim rychleji 
do nastaveného režimu ▪ Keep warm – udržuje 
stálou teplotu ohřívaného pokrmu 
Integrovaná digestoř: ▪ 8 úrovní výkonu ▪ Booster 
▪ Recirkulace ▪ Časovač ▪ Tukový filtr a uhlíkový filtr

▪ Dětská pojistka ▪ Ukazatel zbytkového tepla  
▪ Safe Activation – ohřev se přeruší v případě 
nepřítomnosti hrnců ▪ Bezpečnostní automatické 
vypnutí v případě dlouhodobé nečinnosti ▪ Ochrana 
před přehřátím ▪ Ochrana při vylití tekutiny

MOC  84 490 Kč Akční cena  64 990 Kč
EAN  8059019039121

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA  SE ZABUDOVANÝM 
ODSAVAČEM PAR - ŠÍŘKA 80 CM
SERIES 6  I-DUAL
HAIH8IFMCE - 33803038

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA SE ZABUDOVANÝM 
ODSAVAČEM PAR - ŠÍŘKA 80 CM
SERIES 6  I-DUAL
HAIH8IFMCF - 33803037

Počet varných zón

Ovládání

Celkový příkon (W)

Provedení

Jištění (A) L/230V

Jištění (A) L1, L2 / 400V~

Jištění (A) L1, L2 / 400V~

Kmitočet sítě (Hz)

Varné zóny 
 

Funkce 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezpečnost

4

Dotykové ovládání 4x Individual Slider

7400

Rovné hrany

16 při 3,1kW

10 při 4,5kW

16 při 7,4kW - bez omezení výkonu

50 až 60

4x zóna – 2100 (B3000) W 
- Min/Max Ø varné nádoby pro všechny zóny 
110/210 mm

Varná deska: ▪ 9 úrovní výkonu ▪ Booster (4x)  
▪ Power Management ▪ Funkce Pauza ▪ Časovač  
▪ Bridge Zones – možnost přepnutí varných zón 
do kombinovaného fungování ▪ Pot Detector – 
automatická detekce hrnců ▪ Automatic Heat Up – 
automatické zahřátí umožňuje uvést režim rychleji 
do nastaveného režimu ▪ Keep warm – udržuje 
stálou teplotu ohřívaného pokrmu 
Integrovaný odsavač par: ▪ 8 úrovní výkonu ▪ Booster 
▪ Odtah ▪ Časovač ▪ Tukový filtr a uhlíkový filtr

▪ Dětská pojistka ▪ Ukazatel zbytkového tepla  
▪ Safe Activation – ohřev se přeruší v případě 
nepřítomnosti hrnců ▪ Bezpečnostní automatické 
vypnutí v případě dlouhodobé nečinnosti ▪ Ochrana 
před přehřátím ▪ Ochrana při vylití tekutiny

MOC  84 490 Kč Akční cena  64 990 Kč

EAN  8059019039145

211 

475
565

6050

807

492

50

50

510 830

210

4

600

30
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Počet hořáků

Ovládání

Celkový příkon (W)

Standardní typ média

Alternativní typ média

Kmitočet sítě (Hz)

Hořáky 
 
 

Funkce 

Bezpečnost

Konstrukce

5

Knoflíky

11700

Metan (G20)

LPG (G30) – nutno přetryskovat

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 – precizní nastavení síly plamene 
Elektrické zapalování v knoflíku

Bezpečnostní pojistka plynu

Litinové podpěry hrnců (3x) 
Trysky na propan butan součástí balení

MOC  24 990 Kč Akční cena  18 990 Kč
EAN  8059019057590

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

Počet hořáků

Ovládání

Celkový příkon (W)

Standardní typ média

Alternativní typ média

Kmitočet sítě (Hz)

Hořáky 
 
 

Funkce 

Bezpečnost

Konstrukce

5

Knoflíky

12200

Metan (G20)

LPG (G30) – nutno přetryskovat

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 – precizní nastavení síly plamene 
Elektrické zapalování v knoflíku

Bezpečnostní pojistka plynu

Litinové podpěry hrnců (3x) 
Trysky na propan butan součástí balení

MOC  24 990 Kč Akční cena  18 990 Kč
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 hořáků

Ovládání

Celkový příkon (W)

Standardní typ média

Alternativní typ média

Kmitočet sítě (Hz)

Hořáky 
 
 

Funkce 
 

Bezpečnost

Konstrukce

4

Knoflíky

9650

Metan (G20)

LPG (G30) - nutno přetryskovat

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 – precizní nastavení síly 
plamene 
Elektrické zapalování v knoflíku

Bezpečnostní pojistka plynu

Litinové podpěry hrnců (2x) 
Trysky na propan butan součástí 
balení

MOC  12 990 Kč Akční cena  9 990 Kč
EAN  8059019022093

PLYNOVÁ VARNÁ DESKA 
ŠÍŘKA 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 DESKA 
ŠÍŘKA 65 CM
SERIES 6  GAS ON GLASS
HAVG5D4HB - 33802996

Počet hořáků

Ovládání

Celkový příkon (W)

Standardní typ média

Alternativní typ média

Kmitočet sítě (Hz)

Hořáky 
 
 

Funkce 
 

Bezpečnost

Konstrukce

4

Knoflíky

9650

Metan (G20)

LPG (G30) - nutno přetryskovat

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 – precizní nastavení síly 
plamene 
Elektrické zapalování v knoflíku

Bezpečnostní pojistka plynu

Litinové podpěry hrnců (2x) 
Trysky na propan butan součástí  
balení

MOC  14 490 Kč Akční cena  10 990 Kč
EAN  8059019033730
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SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA 
ŠÍŘKA 60 CM
SERIES 4
HAH64EXCP - 33803015

Počet varných zón

Ovládání

Celkový příkon (W)

Provedení

Jištění (A) L/230V

Jištění (A) L1, L2 / 400V~

Jištění (A) L1, L2 / 400V~

Jištění (A) L1, L2 / 400V~

Kmitočet sítě (Hz)

Varné zóny 
 
 
 
 

Funkce 
 
 
 

Bezpečnost

4

Dotykové ovládání

6500

Rovné hrany

16A při 2,5kW až 3,5kW

10A při 4,5kW

16A při 5,5kW

16A při 6,5kW - bez omezení výkonu

50 až 60

Levá přední: Ø 155 mm; 1200 W 
Pravá zadní: Ø 155 mm; 1200 W 
Levá zadní: 1x zóna Ø 257×190 mm;  
1500 + 900 W (oválná) 
Pravá přední: 1x zóna Ø 0-190 mm; 1000 
+ 700 W (dvojitá zóna)

11 úrovní výkonu 
Dotykové ovládání 
Power Management 
Dvojitá zóna 
Časovač

▪ Dětská pojistka ▪ Ukazatel zbytkového 
tepla ▪ Upozornění při rozlití 
▪ Ochrana před přehřátím

MOC  11 990 Kč Akční cena  8 990 Kč
EAN  8059019036298

590520

4

560

490
600

30

50

50

50

46,5
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Naše digestoře I-Link Series 6 vám umožní dýchat čistý vzduch ve vaší kuchyni díky účinnému čistícímu 
systému trojitého filtru. Digestoře poháněné umělou inteligencí lze ovládat na dálku pomocí aplikace hOn.

DIGESTOŘE

WI-FI 
PŘIPOJENÍ A 
KOMPATIBILITA 
S APLIKACÍ hOn

Díky Wi-Fi připojení 
a kompatibilitě s hOn 
vám aplikace umožní na 
dálku upravit fungování 
digestoře: zapnout 
světlo, upravit úroveň 
výkonu či celkově 
vypnout!

IDEÁLNÍ 
VÝKON DÍKY 
PRECI SYNCH

Digestoř intuitivně zapne 
odsávání podle toho, 
co se zrovna vaření na 
desce. Úroveň výkonu 
se automaticky upravuje 
podle úrovně výkonu 
varné desky. Kompatibilní 
s chytrou indukční 
varnou deskou Haier s 
připojením k Wi-Fi.

TROJITÝ 
ČISTÍCÍ 
SYSTÉM*

Systém čištění vzduchu 
zamezí šíření mastnoty, 
kouře a pachů ve 
vaší kuchyni díky 
trojkombinaci tukového, 
plazmového a uhlíkového 
filtru.

* Trojitý čistící systém je 
dostupný u digestoří ve tvaru 
písmene T a šířkou 90 cm

SILNÉ 
MOTORY PRO 
VÝBORNOU 
EFEKTIVITU
Naše výkonné digestoře 
zaručují vysoký sací 
výkon vzduchu pro vyšší 
účinnost (až 900 m3/h) 
a nižší spotřebu energie 
(A++ energetická třída 
digestoří Decor/A+ 
ve tvaru písmene T) 
díky našemu tichému 
motoru (62 dB).

NEJEN EFEKTIVNÍ, ALE I ELEGANTNÍ

Špičkový design, který dokonale zapadne v každém 
prostředí.

Vyberte si elegantní a minimalistický design s homogenními tvary ve 
tvaru typu Decor či písmene T. Sladění stejných odstínů barev a rám z 
nerezové oceli dodávají digestoři punc vysoce kvalitního zpracování, 
a navíc dokonale zapadne mezi vaše zbylé kuchyňské spotřebiče.

Všechny naše digestoře jsou vybaveny příslušenstvím v podobě 
uhlíkových filtrů, zpětné klapky a deflektoru vzduchu. Ideální pro to, 
aby vaše kuchyň zůstala svěží a bez mastnoty.
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580 - 880

115

max 335

718

115 492-792

Ø150

88 69

260

260

60

VÝSUVNÝ ODSAVAČ PAR - ŠÍŘKA 88 CM
SERIES 6  I-DESIGN
HADD9SS6B - 36901697

Energetická třída

Roční spotřeba energie (kWh/annum)

Třída účinnosti proudění tekutin

Třída účinnosti osvětlení

Třída účinnosti tukové filtrace

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

Hlučnost min/max/Booster (dB(A))

Funkce 
 
 
 
 

Konstrukce 
 
 
 

Příslušenství

B

50

B

A

F

234/605 

53/74

Odtah 
4 rychlostní stupně 
Časovač 
Dotykové ovládání 
Perimetrální (obvodové) sání 
Zpětná klapka

Vestavný do pracovní desky  
(výsuvný směrem nahoru) 
Motor 1x 230 W (AC) 
Osvětlení 1x LED 5 W 
Sací potrubí Ø 150 mm

Tukový hliníkový filtr (1x) 
Pachový uhlíkový filtr je součástí 
balení (CF152)

MOC  38 990 Kč Akční cena  29 990 Kč
EAN  8059019037226

B

925 - 1305

925

525

900

626

450
172

170,5

222

220

Energetická třída

Roční spotřeba energie (kWh/annum)

Třída účinnosti proudění tekutin

Třída účinnosti osvětlení

Třída účinnosti tukové filtrace

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

Hlučnost min/max/Booster (dB(A))

Funkce 
 
 
 
 
 
 
 

Konstrukce 
 

Příslušenství

A++

33

A

C

D

307/589/912 

56/63/74

Odtah a recirkulace 
Preci Synch – ovládání pomocí 
chytrého telefonu a připojení k 
Wi-Fi/Bluetooth 
5 rychlostních stupňů 
Booster 
Časovač 
Dotykové ovládání 
Vzduchový deflektor a zpětná klapka

Motor 1x 270 W (DC-1000) 
Osvětlení 2x 1,5W LED 
Sací potrubí Ø 150 mm

Tukový hliníkový filtr (2×) 
Pachový uhlíkový filtr FCR17 je 
součástí balení (2 ks/balení)

MOC  20 990 Kč Akční cena  15 990 Kč
EAN  8059019040028

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR - ŠÍŘKA 90 CM
SERIES 6  I-LINK
HADG9CS46BWIFI - 36901711

A
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KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR - ŠÍŘKA 60 CM
SERIES 6  I-LINK
HADG6DS46BWIFI - 36901712

Energetická třída

Roční spotřeba energie (kWh/annum)

Třída účinnosti proudění tekutin

Třída účinnosti osvětlení

Třída účinnosti tukové filtrace

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

Hlučnost min/max/Booster (dB(A))

Funkce 
 
 
 
 
 
 
 

Konstrukce 
 
 
 

Příslušenství

A++

33

A

C

D

307/589/912 

56/63/74

Odtah a recirkulace 
Preci Synch – ovládání pomocí 
chytrého telefonu a připojení k 
Wi-Fi/Bluetooth 
5 rychlostních stupňů 
Booster 
Časovač 
Dotykové ovládání 
Vzduchový deflektor a zpětná klapka

Motor 1x 270 W (DC-1000) 
Osvětlení 2x 1,5 W bílé LED lampy – 
7000 K 
Sací potrubí Ø 150 mm 
Redukce 120 mm

Tukový hliníkový filtr (2x) 
Pachový uhlíkový filtr FCR17 je součástí 
balení  (2ks/balení)

MOC  19 490 Kč Akční cena  14 990 Kč
EAN  8059019040035

A

925 - 1305

925

525

600

626

450
172

170,5

222

220

Energetická třída

Roční spotřeba energie (kWh/annum)

Třída účinnosti proudění tekutin

Třída účinnosti osvětlení

Třída účinnosti tukové filtrace

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

Hlučnost min/max/Booster (dB(A))

Funkce 
 
 
 
 
 
 
 

Konstrukce 
 
 
 

Příslušenství

A+

46

A+

D

D

318/571/852

56/63/74

Odtah a recirkulace 
Preci Synch – ovládání pomocí 
chytrého telefonu a připojení k Wi-Fi/
Bluetooth 
5 rychlostních stupňů 
Booster 
Časovač 
Dotykové ovládání 
Vzduchový deflektor a zpětná klapka

Motor 1x 270 W (DC-1000) 
Osvětlení 50 cm bílý LED pásek – 
6000 K: 1x 8 W 
Sací potrubí Ø 150 mm 
Redukce 120 mm

Tukový hliníkový filtr (3x) 
Pachový uhlíkový filtr FCR17 je součástí 
balení (2ks/balení)

MOC  19 490 Kč Akční cena  14 990 Kč
EAN  8059019040011

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR - ŠÍŘKA 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 třída

Roční spotřeba energie (kWh/annum)

Třída účinnosti proudění tekutin

Třída účinnosti osvětlení

Třída účinnosti tukové filtrace

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

Hlučnost min/max/Booster (dB(A))

Funkce 
 
 
 
 

Konstrukce 
 
 

Příslušenství

B

69

B

A

D

255/550/650 

49/65/68

Odtah a recirkulace 
3 rychlostní stupně 
Booster 
Časovač 
Indikátor nasycení filtru 
Zpětná klapka

Motor 1x 250 W 
Osvětlení 7W LED 
Sací potrubí Ø 150 mm 
Redukce Ø 120-150 mm

Tukový filtr (1x) 
Pachový uhlíkový filtr je součástí 
balení (CFC0038668 KIT FC GRA 
MOD.57 SING (2ks/balení))

MOC  16 990 Kč Akční cena  12 990 Kč
EAN  8059019037516

ZABUDOVANÝ ODSAVAČ PAR - ŠÍŘKA 71,4 CM
SERIES 6  I-DESIGN
HAPY72ES6X - 36901700

B

260

303

693

282

714

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR - ŠÍŘKA 60 CM
SERIES 6  I-LINK
HATS6DS46BWIFI - 36901709

Energetická třída

Roční spotřeba energie (kWh/annum)

Třída účinnosti proudění tekutin

Třída účinnosti osvětlení

Třída účinnosti tukové filtrace

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

Hlučnost min/max/Booster (dB(A))

Funkce 
 
 
 
 
 
 
 

Konstrukce 
 
 
 

Příslušenství

A+

46

A

D

D

318/571/852-891 

56/63/74

Odtah a recirkulace 
Preci Synch – ovládání pomocí 
chytrého telefonu a připojení k 
Wi-Fi/Bluetooth 
5 rychlostních stupňů 
Booster 
Časovač 
Dotykové ovládání 
Vzduchový deflektor a zpětná klapka

Motor 1x 270 W (DC-1000) 
Osvětlení 26 cm bílý LED pásek – 
6000 K: 1x 8 W 
Sací potrubí Ø 150 mm 
Redukce 120 mm

Tukový hliníkový filtr (2x) 
Pachový uhlíkový filtr FCR17 je součástí 
balení (2ks/balení)

MOC  17 990 Kč Akční cena  13 990 Kč
EAN  8059019040004

A

547 - 1027

547

279,5

60

281,5 322,5

319,5

600

504
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PROAKTIVNÍ SPRÁVA TEPLOTY
Technologie umělé inteligence Artificial Intelligence Inside™ 
a aplikace hOn rozpoznávají vaše nákupní zvyky a proaktivně 
předvídají vaše potřeby čerstvosti potravin: inteligentně 
přizpůsobí teplotu v lednici podle ročního období či denní 
okolní teploty.

DRINK ASSISTANT (NÁPOJOVÝ ASISTENT)
Vychutnejte si dokonale vychlazené nápoje díky funkci 
nápojového asistenta Drink Assistant. Uložte lahve do mrazáku 
a spolehněte se na aplikaci, která vše načasuje a upozorní vás, 
jakmile budou vaše nápoje připravené ke konzumaci.

HUMIDITY ZONE S HCS (SYSTÉM ŘÍZENÍ VLHKOSTI): 
UCHOVÁVAJTE ČERSTVÉ POTRAVINY DVAKRÁT DÉLE*
Prostor Humidity Zone je perfektním místem pro skladování 
ovoce a zeleniny díky tomu, že udržuje vlhkost na správné 
úrovni 90 % a výrazně snižuje kondenzaci vody. 
Tato funkce zajišťuje optimální podmínky pro uchování 
potravin po co nejdelší dobu a pro minimalizaci plýtvání.

* Certifikováno VDE N° ID.40046454.

Zachovejte chuť potravin s naší kompletní řadou vestavných lednic dotahujících elegantní a prémiový 
design kuchyně do posledního detailu. Naše lednice jsou vybaveny nejlepšími konzervačními 
technologiemi, jsou také plně propojeny a poháněny technologií umělé inteligence Artificial Intelligence 
Inside™. Naše revoluční technologie Fresher Techs® jsou technologickými inovace,o s jediným cílem: 
udržet vaše potraviny chutnější, čerstvější a zdravější po co nejdelší dobu.

ZÁŽITEK ŠITÝ NA MÍRU DÍKY APLIKACI hOn

ŠPIČKOVÝ DESIGN A VYSOKÁ KAPACITA
Řadu vestavného chlazení jsme navrhli s důrazem na detaily, jasný důkazem je například výběr kvalitního tmavého 
hliníkového provedení polic. Pozice polic ve dveřích lednice je zcela přizpůsobitelná tak, aby bylo možné uložit 
i sebevíc neskladné předměty. Plochá chromovaná police na víno umožňuje uskladnit 5 až 7 lahví – v závislosti 
na modelu lednice. Řada vestavného chlazení nabízí několik velikostních variant – až 3 různé velikosti, které se 
perfektně hodí do každého druhu kuchyně.

FRESHER TECHS®
AIR SURROUND: UCHOVEJTE CHUŤ, KONZISTENCI A 
ŠŤAVŇATOST AŽ NA 99%**
Zachovejte kvalitu a čerstvost vašich potravin s touto technologií 
Fresher Techs®, která umožňuje vzduchu proudit uvnitř prostoru 
lednice tím nejjemnějším a nejšetrnějším způsobem. Díky 
postranním otvorům se chladný vzduch rozšíří rovnoměrně na 
každé polici a ochladí vaše potraviny homogenním způsobem. 
Tato funkce prodlouží dobu skladování potravin a zabrání jejich 
vysušování či připálení mrazem.

* Test vydaný nezávislou externí technickou laboratoří, porovnávající 
technologii AIR SURROUND s technologií DIRECT FLOW (modely skupiny 
Haier: CFE735CSJ a CVBN6184WBF/S1).

INVENTÁŘ POTRAVIN A VÍNA
Díky spolupráci společností Haier a Vivino získáte kompletní 
inventář vín uložených ve vaší lednici či kuchyňské spíži. K 
dispozici vám budou také relevantní informace o historii 
vašeho vína a jeho vhodné kombinaci s jídlem.

VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ
Přesuňte ovládací panel lednice do vaší kapsy za pomoci 
funkce dálkového ovládání, která vám umožní ovládat všechny 
následující funkce na dálku.

VESTAVNÉ 
LEDNICE
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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 třída

Objem chladničky/mrazničky (l)

Roční spotřeba energie (kWh/rok)

Úroveň hlasitosti (dB(A))

Emisní třída hluku

Klimatická třída

Hvězdičkové označení mrazničky

Doba skladování při výpadku proudu (hod)

Vlastnosti 
 
 
 
 
 

Chladnička 
 
 
 

Mraznička

Konstrukce

E

285/86

242

37

C

ST

****

22

▪ Artificial Intelligence InsideTM – Fresher 
Techs (Air Surround – rovnoměrné rozložení 
vzduchu), aplikace hOn ▪ Připojení přes Wi-Fi 
– kompatibilita s aplikací hOn ▪ Total No Frost  
▪ Super Cooling & Super Freezing ▪ Prázdninový  
režim, Eko režim ▪ Elektronické ovládání  
▪ Akustický signál otevřených dvířek

▪ 3+1 polic, 2+4 přihrádek ve dveřích 
chladničky ▪ 1x zásuvka na ovoce/zeleninu s 
HCS (Humidity Control System) ▪ 1x zásuvka 
Chiller Area (0 až 3°C) ▪ Police na víno 
(chromovaná) ▪ Držák na vajíčka

▪ 3 zásuvky ▪ Zásobník na led (manuální)

▪ Reverzibilní dvířka – výměnné panty dveří 
▪ LED osvětlení ▪ Invertorový kompresor

MOC  36 490 Kč Akční cena  27 990 Kč

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA 
VÝŠKA 193 CM
SERIES 6  2D 70
HBW5719E - 34901386

E

EAN  8059019031330

EA
G

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA 
VÝŠKA 193 CM
COMBI BUILT-IN
HBW5519E - 34901387

Energetická třída

Objem chladničky/mrazničky (l)

Roční spotřeba energie (kWh/rok)

Úroveň hlasitosti (dB(A))

Emisní třída hluku

Klimatická třída

Hvězdičkové označení mrazničky

Doba skladování při výpadku proudu (hod)

Vlastnosti 
 
 
 
 
 

Chladnička 
 
 
 

Mraznička

Konstrukce

E

218/61

214

37

C

ST

****

16

▪ Artificial Intelligence InsideTM – Fresher 
Techs (Air Surround – rovnoměrné rozložení 
vzduchu), aplikace hOn ▪ Připojení přes Wi-Fi – 
kompatibilita s aplikací hOn ▪ Total No Frost  
▪ Super Cooling & Super Freezing ▪ Prázdninový 
režim, Eko režim ▪ Elektronické ovládání  
▪ Akustický signál otevřených dvířek

▪ 3+1 polic, 2+4 přihrádek ve dveřích  
chladničky ▪ 1x zásuvka na ovoce/zeleninu s 
HCS (Humidity Control System) ▪ 1x zásuvka 
Chiller Area (0 až 3 °C) ▪ Police na víno 
(chromovaná) ▪ Držák na vajíčka

▪ 3 zásuvky ▪ Zásobník na led (manuální)

▪ Reverzibilní dvířka – výměnné panty dveří 
▪ LED osvětlení ▪ Invertorový kompresor

MOC  28 990 Kč Akční cena  21 990 Kč
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 
CHLADNIČKA - VÝŠKA 177 CM
SERIES 6  2D 55
HBW5518E - 34901388

Energetická třída

Objem chladničky/mrazničky (l)

Roční spotřeba energie (kWh/rok)

Úroveň hlasitosti (dB(A))

Emisní třída hluku

Klimatická třída

Hvězdičkové označení mrazničky

Doba skladování při výpadku proudu (hod)

Vlastnosti 
 
 
 
 
 

Chladnička 
 
 

Mraznička

Konstrukce

E

186/62

216

37

C

ST

****

9

▪ Artificial Intelligence InsideTM – Fresher 
Techs (Air Surround – rovnoměrné rozložení 
vzduchu), aplikace hOn ▪ Připojení přes Wi-Fi 
– kompatibilita s aplikací hOn ▪ Total No Frost 
▪ Super Cooling & Super Freezing  
▪ Prázdninový režim, Eko režim ▪ Elektronické 
ovládání ▪ Akustický signál otevřených dvířek

▪ 2+1 polic, 2x zásuvka na ovoce/zeleninu 
s HCS (Humidity Control System) ▪ 2+3 
přihrádek ve dveřích chladničky ▪ Police na 
víno (chromovaná) ▪ Držák na vajíčka

▪ Zásuvky ▪ Zásobník na led (manuální)

▪ Reverzibilní dvířka – výměnné panty dveří  
▪ LED osvětlení ▪ Invertorový kompresor

MOC  25 990 Kč Akční cena  19 990 Kč
EAN  8059019031354

E

EA
G

Energetická třída

Objem chladničky (l)

Roční spotřeba energie (kWh/rok)

Úroveň hlasitosti (dB(A))

Emisní třída hluku

Klimatická třída

Vlastnosti 

Chladnička 
 
 

Konstrukce

F

316

143

39

C

ST

▪ Automatické odmrazování 
▪ Elektronické ovládání

▪ 5 přihrádek + 2 zásuvky  
▪ Police na víno (chromovaná) 
▪ 4+1 přihrádek ve dvířkách 
▪ Držák na vajíčka

▪ LED osvětlení ▪ Reverzibilní 
dvířka - výměnné panty

MOC  28 490 Kč Akční cena  21 990 Kč

MONIKLIMATICKÁ 
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
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ŠUPLÍKOVÁ MRAZNIČKA 
VÝŠKA 177 CM
SERIES 6  UP 55
HFE 172 NF DE - 37900572

Energetická třída

Objem mrazáku (l)

Roční spotřeba energie (kWh/rok)

Úroveň hlasitosti (dB(A))

Emisní třída hluku

Klimatická třída

Hvězdičkové označení mrazničky

Doba skladování při výpadku proudu 
(hod)

Vlastnosti 

Mraznička 
 

Konstrukce

F

200

289

41

C

ST-N

****

11 

▪ Automatické odmrazování s No Frost 
▪ Elektronické ovládání

▪ 7 zásuvek 
▪ Super Freezing 
▪ Zásobník na led (manuální)

▪ Reverzibilní dvířka - výměnné panty

MOC  30 990 Kč Akční cena  23 990 Kč
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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MYČKY NÁDOBÍ

Prozkoumejte novou řadu inovativních myček nádobí zahrnující ty nejpokročilejší technologické funkce 
a prvotřídní povrchovou úpravu. Řada byla navržená tak, aby vám nabídla ta nejlepší řešení přesně 
podle vašich představ.

Využijte konektivitu vaší myčky na 100 % díky aplikaci hOn. Aplikace nabízí uživateli na míru šitý zážitek 
od dálkového ovládání v reálném čase až po obsáhlou sadu inteligentních a adaptivních funkcí pro 
naplnění všech jeho potřeb.

VÍCE NEŽ 30 ADAPTIVNÍCH MYCÍCH PROGRAMŮ dokáže 
umýt veškeré vaše nádobí, dokonce i to nejchoulostivější. Vaše 
oblíbené programy lze kdykoli znovu přizpůsobit, protřídit či 
plně zrušit.

FUNKCE DISH-PLACER PRO SPRÁVNÉ UMÍSTĚNÍ NÁDOBÍ 
vám poradí s optimálním umístěním nádobí pro nejefektivnější 
umytí. Objevte další dostupné tipy a informace navíc přímo v 
aplikaci.

FUNKCE PERSONAL INVENTORY vám umožní kdykoli 
zkontrolovat množství potřebných přípravků uvnitř myčky a 
zároveň vám zašle upozornění, jakmile začnou docházet.

PROGRAM ADAPTIVNÍ ÚDRŽBY vás bude informovat o 
způsobech maximalizace výkonu, o životnosti spotřebiče a 
bude se spolu s vámi snažit zabránit jakýmkoli předvídatelným 
poruchám.

WASHING LENS
Díky schopnosti zanalyzovat naplnění vaší myčky nádobí vám tato funkce dokáže navrhnout ten nejvíce vhodný mycí cyklus.
Vyfoťte koš myčky a technologie umělé inteligence Artificial Intelligence InsideTM zanalyzuje její obsah a úroveň naplnění, 
typologii a materiál nádobí a nadefinuje nejvhodnější program.ENERGETICKÁ 

ÚSPORNOST

Díky inovativnímu 
invertorovému (BLDC) 
motoru dosáhnou 
myčky nádobí až na 
energetickou třídu B dle 
nového energetického 
štítku. Jde zároveň o 
jedno z nejvýkonnějších 
a nejúčinnějších 
technologických řešení 
na trhu prodlužující 
životností myček nádobí.

NEJVĚTŠÍ 
KAPACITA

Naše standardní 
60cm myčky nádobí 
mají zároveň jednu z 
nejvyšších kapacit na 
trhu – pojmou až 16 sad 
nádobí.

FLEXIBILITA

Nový třetí koš s možností 
variabilního rozložení 
a uspořádání zaručuje 
maximální míru 
flexibility. Spodní koš, 
vybavený 8 sklopnými 
přihrádkami, se rovněž 
dokáže přizpůsobit 
rozdílným typům 
kuchyňského nádobí.

VYSOKÁ 
EFEKTIVITA

Teplota uvnitř myčky 
dosahuje během parního 
programu Steam Plus 
až 75°C. Při této teplotě 
myčka účinně změkčí 
a následně odstraní 
zaschlé nečistoty a 
bakterie s vysokou 
účinností, zcela bez 
nutnosti předmytí.

POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČŮ NA MÍRU VAŠIM POTŘEBÁM DÍKY APLIKACI 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

Ovládání

Energetická třída

Kapacita (soupravy nádobí)

Spotřeba energie (kWh/100 cyklů)

Trvání programu Eco (h:min)

Úroveň hlasitosti (dB(A))

Emisní třída hluku

Technologie 
 
 
 

Programy 
 
 

Funkce 
 

Konstrukce 
 
 

Bezpečnost

Digitální displej

B

16

66

3.45

42

B

▪ Konektivita Wi-Fi + Bluetooth – možnost připojení k Wi-Fi a ovládání 
myčky přes aplikaci hOn (stahování nových funkcí a cyklů) ▪ Kontrolní 
cyklus ▪ Ovládání pomocí hlasu (Kompatibilní s Google Assistant a 
Alexa (v angličtině)) ▪ Vedení statistik mytí a čerpání energie ▪ Průvodce 
chybovými hláškami a uživatelský návod

12 programů základních: Eco 45°C, Steam Plus 75°C, Univerzální 50- 
60°C, Rychlý 39min 60°C, Rychlý 29min 50°C, Předmytí 5min, Hygiene 
+ 75°C, Intenzivní rychlý 65°C, Univerzální Plus 65-75°C, Auto Sensor 
45-55°C, Ultra tichý 55°C, Sklo 45°C

▪ Odložený start až 24 hod. ▪ Ukazatel délky cyklu ▪ Ukazatel nedostatku 
soli ▪ Automatická detekce množství nádobí a úrovně zašpinění  
▪ Automatické otevření dveří na konci programu

▪ Digitální displej ▪ Antibakteriální samočisticí trojitý systém ▪ Elektronická 
regenerace změkčovače vody – nižší spotřeba soli ▪ 3 koše ▪ Možnost 
polohování horního koše ▪ Sklopitelné držáky talířů ve spodním koši a 
sklopitelné držáky šálků v horním koši ▪ Invertorový (BLDC) motor

▪ Ochrana proti přetečení Aquastop

MOC  25 990 Kč Akční cena  19 990 Kč
EAN  8059019025261

VESTAVNÁ MYČKA NÁDOBÍ - ŠÍŘKA 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 

Ovládání
Energetická třída (praní a sušení)
Energetická třída (praní)
Spotřeba energie (kWh/100 cyklů, praní a sušení)
Spotřeba energie (kWh/100 cyklů, praní)
Kapacita (kg, praní a sušení)
Kapacita (praní)
Spotřeba vody na Eco cyklus (l, praní a sušení)
Spotřeba vody na Eco cyklus (l, praní)
Trvání programu Eco (praní a sušení, h:min)
Trvání programu Eco (praní, h:min)
Třída účinnosti odstřeďování a sušení
Úroveň hlasitosti (dB(A))
Emisní třída hluku
Otáčky při odstřeďování (ot./min)
Programy 
 
 

Funkce 
 

Konstrukce
Bezpečnost

Dotykové ovládání přes digitální displej + manuální ovladač
D
A
266
49
5
9
75
46
9.10
3.48
B
76
B
1600
15 programů: Rychlý 14’, Rychlý mix (bavlna + syntetika) 59’, 
Syntetika, Hygienický, 20°C, Eco 40-60 (Eco 40-60 Praní a sušení), 
Odčerpání/Odstřeďování, Máchání, Sušení vlny, Sušení mix, Sušení 
bavlny, Refresh, Vlna/Hedvábí, Mix (bavlna + syntetika), Bavlna
▪ i-Time - výběr ze 3 úrovní intenzity pracího programu (jeho délky) v 
závislosti na znečištění prádla ▪ Nastavení teploty praní 
▪ Nastavení otáček odstřeďování ▪ Přídavné máchání ▪ Odložený start
▪ Invertorový (BPM) motor ▪ Nerezový buben
▪ Bezpečnostní zámek dveří ▪ Ochrana proti úniku vody Antioverflow

MOC  29 990 Kč Akční cena  22 990 Kč

Ovládání 

Energetická třída
Kapacita (kg)
Spotřeba energie (kWh/100 cyklů)
Trvání programu Eco (h:min)
Spotřeba vody na Eco cyklus (l)
Úroveň hlasitosti (dB(A))
Emisní třída hluku
Otáčky při odstřeďování (ot./min)
Třída účinnosti odstřeďování
Programy 
 
 
 
 
 

Funkce 
 
 
 

Konstrukce
Bezpečnost

Dotykové ovládání přes digitální displej + 
manuální ovladač
A
9
49
3.48
46
76
B
1600
B
15 + 1 programů: Jemné prádlo, Rychlý, 
Expres 14’, Rychlý mix (bavlna + syntetika) 
59’, Vlna/Hedvábí, Sportovní oblečení, 
Odčerpání/Odstřeďování, Máchání, Eco 40- 
60, 20°C, Hygienický (parní), Dětské prádlo  
(parní), Mix (bavlna + syntetika) (parní), 
Syntetika (parní), Bavlna (parní)
▪ i-Time - výběr ze 3 úrovní intenzity pracího 
programu (jeho délky) v závislosti na 
znečištění prádla ▪ Nastavení teploty praní  
▪ Nastavení otáček odstřeďování  
▪ Přídavné máchání ▪ Odložený start ▪ Pára
▪ Invertorový (BPM) motor ▪ Nerezový buben
▪ Bezpečnostní zámek dveří 
▪ Ochrana proti úniku vody Antioverflow

MOC  25 990 Kč Akční cena  19 990 Kč
EAN  8059019040134 EAN 8059019040851

VESTAVNÁ PRAČKA SE  
SUŠIČKOU - HLOUBKA 53 CM
SERIES 4
HWDQ90B416FWBB-S - 31801018

VESTAVNÁ PRAČKA S PŘEDNÍM 
PLNĚNÍM - HLOUBKA 53 CM
SERIES 4
HWQ90B416FWBB-S - 31801014

DA
GAA

G

820 až 840 podle 
nastavení výšky 
s nožičkami 
spotřebiče

820 až 840 podle 
nastavení výšky 
s nožičkami 
spotřebiče
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TROUBY

Konektivita hOn aplikace
Možnost připojení k aplikaci hOn a ovládání chytré trouby jako na dlani! Multitasking - všechny naše 
chytré spotřebiče propojeny aplikací hOn. Aplikace umožňuje přístup k programům, receptům, tipům a 
radám kdykoli během vaření. Propojte vaši domácnost, žijte Smart!

Program Soft+ Díky kombinaci dvou různých funkcí vaření a dvou různých rychlostí ventilátoru můžete perfektně upéct 
všechny pokrmy, které potřebují kynutí včetně dortů, bagelů, croissantů a různého pečiva.

Teleskopické výsuvy
Teleskopický výsuv byl navržen tak, aby vytahování plechů bylo snazší než kdy dříve, takže můžete 
kdykoli zkontrolovat průběh vaření a vyměnit plechy, aniž byste nechali dvířka otevřená déle než je 
nutné.

Viditelnost 360° Dokonalá viditelnost jídla uvnitř trouby s novým osvětlením 360°. Kombinace boční lampy a nového 
čistějšího skla s hladším povrchem vám zajistí dokonalou viditelnost vašeho jídla po celou dobu vaření.

H2O čisticí funkce
H2O čištění - Přirozená cesta k čisté troubě - rychlé ekologické čištění pomocí vody. Čištění trouby vodou 
je hydrolytický systém, který umožňuje čištění trouby jednoduchým, rychlým a také ekonomickým 
způsobem.

Dvojitý gril Dvojitá topná spirála pro rovnoměrné pečení a grilování velkého množství jídla.

Automatické programy
Svět receptů na lahodná jídla. Díky našim nejnovějším inovacím můžete získat maximum ze všech 
produktů a snadno dosáhnout profesionálních výsledků při vaření u vás doma. Stačí si vybrat recept, 
postupovat podle kroků přípravy a trouba automaticky vybere nejvhodnější nastavení, aby se vaše 
vaření a jídlo stalo opravdu úžasným.

Masová sonda Preci Probe Sonda Preci Probe s Wi-Fi je ideálním pomocníkem při pečení. Stupeň propečení masa můžete snadno 
sledovat ve vašem chytrém telefonu s pomocí aplikace hOn.

CHEF panel Speciální tvar ventilátoru pro optimální rozložení vzduchu a rychlý ohřev

COOK WITH ME

Recepty v aplikaci. Díky inovativním technologiím Haier můžete své recepty nahrát přímo do 
ovládacího panelu trouby, a to každý s vlastním nastavením pečicích programů. V aplikaci hOn 
najdete vždy aktuální katalog až s 300 recepty a 50 videorecepty s postupem natočeným skutečně 
krok za krokem. Můžete je dokonce nastavit na troubě dálkově prostřednictvím Wi-Fi za pomoci 
aplikace hOn.

Full touch
Dotykové ovládání zajišťuje poutavé uživatelské prostředí díky flexibilnímu, mimořádně intuitivnímu 
a uživatelsky přívětivému dotykovému rozhraní. Široká škála dostupných funkcí a receptů dodávají 
dokonalost stylu vaření každého uživatele. Uživatel si může vybrat z manuálních programů, speciálních 
funkcí a automatických receptů.

Parní funkce

Naše trouby s parní funkcí vám umožní vařit jako profesionál, a to tím nejzdravějším způsobem. S 
funkcí Steam Pure budete vařit při nízké teplotě s plným parním výkonem. S funkcí Steam Warm 
se můžou pokrmy regenerovat (zahřívání již dříve tepelně zpracovaného pokrmu) při zachování 
veškerých důležitých živin. A s funkcí Steam Crisper, která kombinuje výkon páry s ventilátorem, 
dosáhnete křupavých jídel bez tuku.

Pyrolytické čištění Pyrolytický čisticí systém automaticky vyčistí silně znečištěnou troubu. Stačí vybrat funkci a všechny 
tukové usazeniny a zbytky pokrmů se odstraní spálením při teplotě téměř 430°!

MIKROVLNNÉ TROUBY

Full touch
Dotykové ovládání zajišťuje poutavé uživatelské prostředí díky flexibilnímu, mimořádně intuitivnímu 
a uživatelsky přívětivému dotykovému rozhraní. Široká škála dostupných funkcí a receptů dodávají 
dokonalost stylu vaření každého uživatele. Uživatel si může vybrat z manuálních programů, speciálních 
funkcí a automatických receptů. 

Automatické programy
Svět receptů na lahodná jídla. Díky našim nejnovějším inovacím můžete získat maximum ze všech 
produktů a snadno dosáhnout profesionálních výsledků při vaření u vás doma. Stačí si vybrat recept, 
postupovat podle kroků přípravy a trouba automaticky vybere nejvhodnější nastavení, aby se vaše 
vaření a jídlo stalo opravdu úžasným.

VARNÉ DESKY

Konektivita hOn aplikace
Možnost připojení k aplikaci hOn a ovládání varné desky jako na dlani! Multitasking - všechny naše 
chytré spotřebiče propojeny aplikací hOn. Aplikace umožňuje přístup k programům, receptům, tipům a 
radám kdykoli během vaření. Propojte vaši domácnost, žijte Smart!

COOK WITH ME
Vařte se mnou: váš osobní kuchařský asistent. Svět receptů na dosah! V naší aplikaci Haier hOn si můžete 
vybrat ze 100 receptů s asistovaným vařením a ze 30 speciálních programů rozdělených do různých 
kategorií pokrmů a typů přípravy.

Teplotní sonda Preci Probe Sonda Preci Probe s ovládáním přes Wi-Fi, pomocí které můžete změřit aktuální teplotu masa, ale i 
polévky nebo omáčky, teplotu lze sledovat i v aplikaci hOn

Slider Intuitivní a stylový způsob ovládání indukčních varných desek. Multislider ovládání naší indukce je 
nejpokročilejší a nejintuitivnější uživatelské rozhraní, které snadno řídí průběh vaření.

Booster Rychlé dosažení maximálního výkonu.

VARYCOOK
Vařte při správné teplotě pouhým pohybem hrnce. Není třeba se pouštět do složitých nastavení, stačí 
jen posunout hrnec nebo pánev. Pokud chcete dosáhnout vyšší nebo nižší teploty, stačí posunout hrnec 
nebo pánev nahoru nebo dolů a úroveň výkonu se automaticky změní. Tato technika pocházející z 
profesionálního světa je ideální pro přípravu omáček nebo dezertů.

MULTIZONE Moderní technologie Multizone umožňuje posazení nádobí na libovolnou část varné zóny s detekcí i 
velmi malého nádobí (průměr 10 cm).

Litinové podpěry hrnců

Výkonný hořák Dvojitý oheň výkonného hořáku zaručuje rovnoměrnější rozložení tepla pod hrncem nebo pánví, tedy i 
konzistentnější teplotu uvnitř pánve. 

Preci Flame Preci Flame je počet různých nastavení výkonu, která si můžete vybrat, což vám zajistí výběr přesného 
tepelného výkonu, který potřebujete k dosažení dokonalých výsledků v kuchyni. 

ODSAVAČE PAR

Booster Zvýšení výkonu na maximum pro zajištění příjemného domácího prostředí.

LED osvětlení LED osvětlení.

Prémiové příslušenství Hliníkové i uhlíkové filtry uvnitř balení.

Tichý provoz Naše digestoře byly navrženy tak, aby svou tichostí respektovaly klid a pohodu vašeho domova.

Konektivita hOn aplikace
Možnost připojení k aplikaci hOn a ovládání odsavače jako na dlani! Multitasking - všechny naše chytré 
spotřebiče propojeny aplikací hOn. Aplikace umožňuje přístup k programům, receptům, tipům a radám 
kdykoli během vaření. Propojte vaši domácnost, žijte Smart!

Dotykové ovládání Elegantní dotykový ovládací panel.

LEGENDA
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CHLAZENÍ

LED osvětlení LED osvětlení vnitřního prostoru.

Konektivita hOn aplikace
Možnost připojení k aplikaci hOn a ovládání chlazení jako na dlani! Multitasking - všechny naše chytré 
spotřebiče propojeny aplikací hOn. Aplikace umožňuje přístup k programům, receptům, tipům a radám 
kdykoli během vaření. Propojte vaši domácnost, žijte Smart!

Reverzibilita dvířek Možnost otočení dvířek na levou či pravou stranu přesně podle možností vaší kuchyně.

MYČKY NÁDOBÍ

Počet sad nádobí
Umístěte do myčky až 16 jídelních souprav, a to při rozměru pouhých 60 cm. Díky výjimečnému a 
flexibilnímu vnitřnímu prostoru mohou myčky nádobí Haier pojmout a umýt až 16 sad nádobí či až 184 
samostatných kusů. Jedná se o nejvyšší kapacitu na trhu u standardních 60 cm myček nádobí.

Konektivita hOn aplikace

Připojte se k nejlepšímu zážitku z mytí - chytré funkce v aplikaci hOn.
Klepnutím na mycí čočku v aplikaci hOn získáte vynikající výsledky s maximální účinností. Tato funkce 
automaticky rozpozná množství, typ, materiál a polohu vašeho nádobí prostřednictvím fotografie koše 
myčky. Poté navrhne přizpůsobené parametry praní na základě náplně, aby bylo dosaženo dokonalého 
mycího cyklu.

Automatické otvírání 
dvířek Automatické otvířání dvířek po ukončení mycího programu. 

Aquastop Technologie Aquastop brání proti přetečení.

Třetí zásuvka Největší a nejflexibilnější prostor pro vaše kuchyňské nádobí. Třetí zásuvka na příbory zaručuje lepší 
umytí příborů a kuchyňského náčiní.

Odložený start Odložený start mytí pro pohodlné nastavení mycího cyklu přesně podle vašich představ.

PRANÍ

Odložený start Odložený start praní pro pohodlné nastavení pracího cyklu přesně podle vašich představ.

Invertorový motor
Vestavené pračky využívají pro svůj provoz kvalitní invertorový motor, který zajistí nejen výkonný provoz, 
ale také velmi tichý chod. Motor funguje na principu permanentních magnetů, díky čemuž šetří energii 
a vaši peněženku. Prát tak můžete klidně i v noci!

Funkce I-Time Funkce I-TIme umožňuje upravit délku pracího cyklu podle vašich časových potřeb, takže můžete zkrátit 
nebo prodloužit čas praní, tak jak zrovna potřebujete.
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Objevte více na WWW.HAIER.CZ

HAIER EUROPE
Candy Hoover ČR s.r.o. - Sokolovská 651/136a - 186 00 Praha 8




