
CENNÍK VSTAVANÝCH SPOTREBIČOV INDESIT
Platný od 01.04.2022

OTHER KITCHEN

Komerčný kód 12 NC

VSTAVANÉ ELEKTRICKÉ RÚRY

IFWS 3841 JH IX 859991597340

Samostatná teplovzdušná rúra s kruhovým výhrevným telesom, 71 l, A+, elektronická, displej, ovládanie 2 zasúvateľnými gombíkmi, 3 

úrovne pečenia, parné čistenie Hydro Clean; špeciálne funkcie: Turn&GO Steam - pečenie s parou, viacúrovňové pečenie, statický horný + 

dolný ohrev, gril, teplovzdušný ohrev, eko s ventilátorom, pečenie zmrazených jedál, gratinovanie, pizza, XL Cooking, udržiavanie v teple, 

elektronická minútka; ľahké čistenie dvierok Click & Clean; rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 551 mm, dvojité sklo, príslušenstvo: rošt, 

hlboký a plytký plech, teleskopické výsuvy (1 úroveň), sklopný gril; prevedenie: nerez

IFWS 4841 JH BL 859991597540

Samostatná teplovzdušná rúra s kruhovým výhrevným telesom, 71 l, A+, elektronická, displej, ovládanie 2 zasúvateľnými gombíkmi, 3 

úrovne pečenia, parné čistenie Hydro Clean; špeciálne funkcie: Turn&GO Steam - pečenie s parou, viacúrovňové pečenie, statický horný + 

dolný ohrev, gril, teplovzdušný ohrev, eko s ventilátorom, pečenie zmrazených jedál, gratinovanie, pizza, XL Cooking, udržiavanie v teple, 

elektronická minútka; ľahké čistenie dvierok Click & Clean; rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 551 mm, dvojité sklo, príslušenstvo: rošt, 

hlboký a plytký plech, teleskopické výsuvy (1 úroveň), sklopný gril; prevedenie: čierna

IFW 6841 JH IX 859991027790

Samostatná teplovzdušná rúra so zadným výhrevným telesom, 71 l, A+, elektronická, oranžový grafický displej, ovládanie 2 

zasúvateľnými gombíkmi, 3 úrovne pečenia, parné čistenie Hydro Clean, špeciálne funkcie: Turn & Cook, viacúrovňové pečenie, statický 

horný + dolný ohrev,  gril, teplovzdušný ohrev, eko s ventilátorom, pečenie zmrazených jedál, gratinovanie, pizza, XL Cooking, udržiavanie 

v teple, elektronická minútka; ľahké čistenie dvierok Click & Clean; rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 551 mm, dvojité sklo, príslušenstvo: 

rošt, hlboký a plytký plech, teleskopické výsuvy 1 úroveň, sklopný gril, prevedenie: nerez

IFW 6544 IX 859991028880

Samostatná teplovzdušná rúra, 71 l, A, elektronická, displej, ovládanie 2 otočnými gombíkmi, 2 úrovne pečenia, špeciálne funkcie: Turn 

& Cook, viacúrovňové pečenie, statický horný + dolný ohrev,  gril, eko s ventilátorom, pečenie zmrazených jedál, gratinovanie, 

elektronická minútka, spodný ohrev; ľahké čistenie dvierok Click & Clean; rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 551 mm, príslušenstvo: rošt, 

hlboký a plytký plech, sklopný gril, prevedenie: nerez

IFW 6834 IX 859991027430

Samostatná teplovzdušná rúra so zadným výhrevným telesom, 71 l, A , mechanická, ovládanie 3 otočnými gombíkmi, špeciálne funkcie: 

viacúrovňové pečenie, statický horný + dolný ohrev,  gril, teplovzdušný ohrev, ventilátor + statický horný a spodný ohrev, gratinovanie, 

pizza, spodný ohrev; rozmrazovanie, mechanická minútka; ľahké čistenie dvierok Click & Clean; rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 551 mm, 

príslušenstvo: rošt, hlboký a plytký plech, sklopný gril, prevedenie: nerez

IFW 6230 IX 859991027810
Samostatná statická rúra, 71 l, A, mechanická, ovládanie 3 otočnými gombíkmi, špeciálne funkcie: statický horný + dolný ohrev,  gril, 

spodný ohrev, mechanická minútka; ľahké čistenie dvierok Click & Clean; rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 551 mm, príslušenstvo: rošt, 1 

plech, sklopný gril, prevedenie: nerez

VSTAVANÉ MIKROVLNNÉ RÚRY

MWI 6211 IX 859991026990
Vstavaná mikrovlnná rúra, 22 l, výkon mikrovĺn: 750 W, priemer otočného taniera: 25 cm, oranžový grafický displej, digitálne tlačidlové 

ovládanie, špeciálne funkcie: Jet Start, mikrovlnný ohrev, rozmrazovanie,  elektronická minútka, detská poistka, rozmery (v x š x h): 382 x 

595 x 320 mm, prevedenie: nerez

MWI 120 GX 869991591430
Vstavaná mikrovlnná rúra s rámčekom, 20 l, priemer otočného taniera: 24,5 cm, displej, elektronická, Gril, Auto Rozmrazovanie, Auto 

Varenie, Ohrievanie nápojov, Auto čistenie, Roztápanie, Kysnutie, Jogurt; nerezový interiér, bočné otváranie/ľavé závesy, výkon 

mikrovĺn/grilu: 800/1000W, prevedenie: čierna + nerezový rám

VARNÉ DOSKY

INDUKČNÉ varné dosky

IS 83Q60 NE 869991589840
Indukčná varná doska, š. 60 cm, 4 varné zóny, dotykové ovládanie, 9 úrovní výkonu + booster pre každú zónu, časovač, detská poistka, 

kontrolka zostatkového tepla, Power Management (nastavenie max. príkonu dosky), max. príkon: 7,2 kW, prevedenie: čierna, bez rámu

SKLOKERAMICKÉ varné dosky

RI 261 X 869991043000
Sklokeramická varná doska, 60 cm, dotykové ovládanie, dvojitá kruhová zóna, 4 sálavé varné zóny (1,2kW, 1,2kW, 1,7kW, 2,1kW), 1x 

Booster, príkon 6,2 kW, ukazovateľ zostatkového tepla, detská poistka, rozmery (v x š x h): 46 x 580 x 510 mm, prevedenie: čierna + 

nerezový rámček

RI 161 C 869991042690
Sklokeramická varná doska, 60 cm, dotykové ovládanie, dvojitá kruhová zóna, 4 sálavé varné zóny (1,2kW, 1,2kW, 1,7kW, 2,1kW), príkon 

6,2 kW, ukazovateľ zostatkového tepla, detská poistka,  rozmery (v x š x h): 46 x 580 x 510 mm, prevedenie: čierna bez rámčeka

PLYNOVÉ varné dosky

ING 61 T/WH 869991590140
Plynová varná doska so skleneným povrchom, 4 plynové horáky (1kW, 2 x 1,65kW, 3kW), liatinové mriežky, integrované zapaľovanie 

horákov, ovládanie gombíkmi vpredu, bezpečnostné ventily horákov, max. výkon: 7,3 kW, rozmery (v x š x h): 33 x 590 x 510 mm, 

prevedenie: čierna

ING 61 T/BK 869991590020
Plynová varná doska so skleneným povrchom, 4 plynové horáky (1kW, 2 x 1,65kW, 3kW), liatinové mriežky, integrované zapaľovanie 

horákov, ovládanie gombíkmi vpredu, bezpečnostné ventily horákov, max. výkon: 7,3 kW, rozmery (v x š x h): 33 x 590 x 510 mm, 

prevedenie: čierna

ODSÁVAČE PÁR

H 461 IX.1/1 869991559310
Výsuvný odsávač pár, 60 cm, en. trieda D, odťah min/max: 125/304 m3/hod, hlučnosť min/max : 46/62 dB, 1 motor (115 kW), 3 stupne 

rýchlosti, ovládanie posuvným gombíkom, osvetlenie - 2 LED žiarovky (2x3W), odsávanie do komína alebo recirkulačné, tukový filter, 

prevedenie: nerez

ISLK 66 LS X 869991552500 DOPREDAJ

Závesný odsávač pár, 60 cm, en. trieda D, odťah min/max: 110/260 m3/hod, hlučnosť min/max : 52/70 dB, 1 motor (115 kW), 3 stupne 

rýchlosti, ovládanie posuvným gombíkom, osvetlenie - 2 LED žiarovky (2x3W), odsávanie do komína alebo recirkulačné, tukový filter, 

prevedenie: nerez

ISLK 66F LS W 869991558610
Závesný odsávač pár, 60 cm, en. trieda D, odťah min/max: 110/260 m3/hod, hlučnosť min/max : 52/70 dB, 1 motor (115 kW), 3 stupne 

rýchlosti, ovládanie posuvným gombíkom, osvetlenie - 2 halogénové žiarovky, odsávanie do komína alebo recirkulačné, tukový filter, 

uhlíkový recirkulačný filter, prevedenie: biela

VSTAVANÉ CHLADNIČKY

B 18 A2 D/I 2 859991613460

Kombinovaná vstavaná chladnička s mrazničkou dole, 273 l (194+79 l), energ.tr. E (226 kWh/rok), hlučnosť B (35 dB), automatické 

odmrazovanie chladničky, odmrazovanie mrazničky: LessFrost systém, mechanické ovládanie - ovládacím gombíkom, antibakteriálny 

povrch, mraziaci výkon 3,5 kg/24 h, odolnosť pri výpadku prúdu 19 hod., 4 sklenené poličky v chladničke, 3 zásuvky v mrazničke,  vx š xh: 

177 x 54 x 54,5 cm

Popis
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PRÁČKY

Práčky ZHORA PLNENÉ

BTW L60300 EE/N 859991601050
6 kg (bubon 42 l), 1000 ot. (C), energ.tr. D (64 kWh/100 cyklov), spotr.vody 42 l, hlučnosť C (78 dB), LED kontrolky, Turn&Go, 

RapidWash (5 programov), Intenzívne pranie, Extra plákanie, odložený štart; biela, 5 rokov záruka na motor

Práčky SPREDU PLNENÉ HLBOKÉ

BWE 81285X W EE N 859991637090
8 kg (bubon 62 l), 1200 ot. (B), energ.tr. B (63 kWh/100 cyklov), spotr.vody 48 l, hlučnosť C (79 dB), veľký digitálny displej, 

bezuhlíkový motor, Push&Go, Rýchly 30°C/30 min, Rýchle 20´, 45´, 60´, Vlna, Perie, Odstránenie škvŕn, odložený štart; vxšxh 

85x59,5x60,5cm, biela, 10 rokov záruka na motor

MTWE 61283 WK EE 869991588570
6 kg (bubon 52 l), 1200 ot. (B), energ.tr. D (65 kWh/100 cyklov), spotr.vody 43 l, hlučnosť B (76 dB),, veľký digitálny displej, 

bezuhlíkový motor, Rýchly 15´, Vlna, Jemné, Šport (3 programy), Odstránenie škvŕn (3 programy), Extra plákanie, odložený štart; 

vxšxh 85x59,5x60,5cm, biela + čierny rám dverí, 10 rokov záruka na motor

PRÁČKY SO SUŠIČKOU

BDE 961483X WS EU N 869991614340
pranie 9 kg  / sušenie 6 kg (bubon 58 l), 1400 ot. (B),  energ.tr. C/D (65 kWh/307 kWh/100 cyklov), spotr.vody 50 l/65 l, hlučnosť D 

(81 dB), veľký digitálny displej, bezuhlíkový motor - tichý chod, Programy: Push & Wash + Dry, Express Wash & Dry , Mix 30' , Rapid 

Cycle , Šport, Škvrny, Hodváb, Odložený štart, biela so striebornými dvierkami, 10 rokov záruka na motor

BDE 861483X WS EU N 869991614360
pranie 8 kg  / sušenie 6 kg (bubon 58 l), 1400 ot. (B),  energ.tr. C/D (63 kWh/307 kWh/100 cyklov), spotr.vody 48 l/65 l, hlučnosť D 

(81 dB), veľký digitálny displej, bezuhlíkový motor - tichý chod, Programy: Push & Wash + Dry, Express Wash & Dry , Mix 30' , Rapid 

Cycle , Šport, Škvrny, Hodváb, Odložený štart, biela so striebornými dvierkami, 10 rokov záruka na motor

BDA 761483X W EE N 869991620900
pranie 7 kg  / sušenie 6 kg (bubon 58 l), 1400 ot. (B),  energ.tr. C/D (59 kWh/307 kWh/100 cyklov), spotr.vody 45 l/65 l, hlučnosť D 

(81 dB), LED kontrolky, bezuhlíkový motor - tichý chod, Programy: Push & Wash + Dry, Wash & Dry 45´ , Wash & Dry Syntetika, Rapid 

Cycle , Šport, Bavlna, biela, 10 rokov záruka na motor

SUŠIČKY

YT M11 82K RX 869991542580
Sušička kondenzačná s tepelným čerpadlom, 8 kg, A++, bezuhlíkový motor (BPM), displej; 15 programov + Push&Go, Jemná 

bielizeň, Vlna, Osvieženie, Prikrývky, Detská bielizeň, Košele, Šport, Program Topánky + držiak, Inteligentné žehlenie, Expres 45´, 

Časové sušenie, Nekrčivá úprava (prevetrávanie po skončení), odložený štart; biela, 10 rokov záruka na motor

CHLADNIČKY

Kombinované chladničky s mrazničkou dole NO FROST

LI8 SN2E K 859991627720
Hybrid NoFrost, 328 l (230+98 l), energ.tr. F, hlučnosť 40 dB, zásuvka Freshspace, zapustená rukoväť, vxšxh: 189 x 59,5 x 65,5 cm, 

čierna, 10 rokov záruka na kompresor

LI7 SN1E X 859991629600
Hybrid NoFrost, 295 l (197+98 l), energ.tr. F, hlučnosť 40 dB, zásuvka Freshspace, zapustená rukoväť, vxšxh: 176,3 x 59,5 x 65,5 cm, 

nerez, 10 rokov záruka na kompresor

Kombinované chladničky s mrazničkou dole

LI8 S2E X 859991627940
339 l (228+111 l), energ.tr. E (241 kWh/rok), hlučnosť C (39 dB), zásuvka Freshspace, zapustená rukoväť, vxšxh: 189 x 59,5 x 65,5 

cm, nerez, 5 rokov záruka na kompresor

LI9 S1E S 859991627960
372 l (261+111 l), energ.tr. F (311 kWh/rok), hlučnosť C (39 dB),zásuvka Freshspace, zapustená rukoväť, vxšxh: 201,3 x 59,5 x 65,5 

cm, strieborná, 5 rokov záruka na kompresor

LI9 S1E W 859991628220
372 l (261+111 l), energ.tr. F (311 kWh/rok), hlučnosť C (39 dB),zásuvka Freshspace, zapustená rukoväť, vxšxh: 201,3 x 59,5 x 65,5 

cm, biela, 5 rokov záruka na kompresor

LI8 S1E W 859991627870
339 l (228+111 l), energ.tr. F (301 kWh/rok), hlučnosť C (39 dB), zásuvka Freshspace, zapustená rukoväť, vxšxh: 189 x 59,5 x 65,5 

cm, biela, 5 rokov záruka na kompresor

Jednodverové chladničky

SI6 1 S 869991606400
jednodverová monoklimatická, 323 l, energ.tr. F (142 kWh/rok), hlučnosť C (40 dB), 4 sklenené  police, vxšxh 175 x 60 x 65 cm, 

strieborná, 5 rokov záruka na kompresor

SI6 1 W 869991606390
jednodverová monoklimatická, 323 l, energ.tr. F (142 kWh/rok), hlučnosť C (40 dB), 4 sklenené  police, vxšxh 175 x 60 x 65 cm, 

biela, 5 rokov záruka na kompresor

MRAZNIČKY

Skriňové mrazničky

UI6 1 W.1 869991606660 245 l, energ.tr. F (268 kWh/rok), hlučnosť C (40 dB), 6 zásuviek, vxšxh 175x60x65 cm, biela, 5 rokov záruka na kompresor

VOĽNE STOJACE SPORÁKY

Sporáky - šírka 50 cm

IS5G8MHA/E                          

rustikálny
869991565160

Kombinovaný sporák, 57 l, A, elektrická teplovzdušná rúra s ventilátorom, 10 programov, analógový programátor, čistenie parou; 4 

plynové zóny; príslušenstvo: 1x plech, 1x mriežka, sklenený kryt, výklopná priehradka, vxšxh 85x50x60 cm, prevedenie: antracit

IS5G8MHJ/E                         

rustikálny
869991564960

Kombinovaný sporák, 57 l, A, elektrická teplovzdušná rúra s ventilátorom, 10 programov, analógový programátor, čistenie parou; 4 

plynové zóny; príslušenstvo: 1x plech, 1x mriežka, sklenený kryt, výklopná priehradka, vxšxh 85x50x60 cm, prevedenie: jasmin

IS5V4PHW/E 869991562370
Elektrický sporák, 61 l, A, elektrická statická rúra, 5 programov, Steam&Clean (čistenie parou); 4 sklokeramické zóny; 

príslušenstvo: 1x plech, 1x mriežka, vxšxh 85x50x60 cm, prevedenie: biely

IS5G5PHX/E 869991564470
Kombinovaný sporák, 59 l, A, elektrická rúra s ventilátorom, 7 programov, Steam&Clean (čistenie parou); 4 plynové zóny; 

príslušenstvo: 1x plech, 1x mriežka, vxšxh 85x50x60 cm, prevedenie: nerez

IS5G5PHW/E 869991562510
Kombinovaný sporák, 59 l, A, elektrická rúra s ventilátorom, 7 programov, Steam&Clean (čistenie parou); 4 plynové zóny; 

príslušenstvo: 1x plech, 1x mriežka, vxšxh 85x50x60 cm, prevedenie: biely
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