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Przyjazny

Wszystko, co chcielibyście
wiedzieć o produktach Amica,
ale boicie się zapytać.
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Wszystko, co chcielibyście
wiedzieć o produktach Amica,
ale boicie się zapytać.

Oto Twój przewodnik
po świecie Amica,
którym chcemy ułatwić Ci codzienną pracę.
Codziennie masz innych klientów – i codziennie korzystasz
z wielu technicznych informacji. Ale przecież nie musisz
uczyć się ich na pamięć! Wystarczy, że będziesz mieć pod
ręką nasz Przewodnik! A co w nim znajdziesz?
Dowiesz się, czym różnią się poszczególne linie
produktowe, jakie unikalne funkcje posiadają różne
modele i dla kogo są przeznaczone. Poznasz też
w pigułce historię marki Amica, nasze wartości i cele.
A wszystko to w przystępnej formie.
Mamy nadzieję, że Przewodnik będzie dla Ciebie przydatny
i że dzięki niemu z łatwością odpowiesz na pytania
i oczekiwania swoich klientów.
Zespół Amica

spis treści

Piekarniki

Piekarniki kompaktowe

06-29
Mikrofalówki do zabudowy

30-37
Płyty indukcyjne

38-43
Płyty gazowe

44-55
Okapy

56-59
Kuchnie wolnostojące

60-65
Lodówki

66-77
Zmywarki

78-85
Pralki i suszarki

86-83

94-103
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W ponad połowie polskich domów stoi minimum jedno urządzenie Amica.
Przypadek? Nie. To zaufanie do marki.
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Nasze powody do dumy
Doświadczenie

Ludzie

Lider branży AGD

Ponad 70 lat
tradycji

3000

16,1%

pracowników,
z czego

1945

2500

otwarcie fabryki
we Wronkach

w Polsce

udziałów w polskim
rynku
Źródło:
Dane GFK za 2017 rok

Efektywność
produkcji

1,6 mln

kuchni
wolnostojących
rocznie

1992

powstanie
marki Amica

Nagrody i wyróżnienia

Dowody uznania naszego designu i technologii

Grupa Amica to... nie tylko Amica
To 4 różne marki obecne i doceniane w ponad 55 krajach świata:
Amica, Gram, Hansa i CDA

CZY WIESZ, ŻE...

Od 70 lat jesteśmy
blisko klienta.
To klienci są dla na
s inspiracją
do roz woju naszych
produktów,
dzięki temu dostarcz
amy im tego,
czego NAPR AWDĘ
potrzebują.

zespó ł Amica

Rozpoznawalność

83%

Polaków zna markę
Amica

strategia

Jest potrzeba? Jest rozwiązanie!
Proste i praktyczne!

Mądre wybory
na każdym kroku!

Funkcje, które są rzeczywiście przydatne.
Wprowadzamy tylko takie innowacje, dzięki którym
codzienne życie i domowe obowiązki faktycznie
stają się prostsze. Zamiast kreować sztuczne
potrzeby, słuchamy ludzi. Po prostu.

Praktyczne rozwiązania w przystępnej cenie
zamiast rzadko używanych, windujących koszty
gadżetów. To właśnie Amica!
Amica to sprytne wybory. My, jako producent,
projektując każde urządzenie, świadomie
dopasowujemy jego funkcjonalność do potrzeb
i budżetów klientów. A konsument mądrze wybiera
to, czego naprawdę potrzebuje. W dobrej cenie.

Dlatego każda funkcja w urządzeniach
Amica się przydaje!

Dlaczego właśnie
Amica?
Zawsze można liczyć
na nasze wsparcie!

Bo jest dla ludzi!

Zwykli ludzie,
nie celebryci!

Nasza rola nie kończy się z chwilą zakupu sprzętu
w sklepie. Produkty Amica mają być trwałe i służyć
uytkownikowi jak najdłużej. Dlatego nigdy nie jest
sam – podczas ich użytkowania ma nasze wsparcie.
Jakikolwiek problem? Może na nas liczyć!

Nasze produkty testują „zwykli” ludzie,
biorąc udział w projekcie badawczym.
To oni stają się naszymi ekspertami, którzy
doradzają, jak rozwijać nasze produkty. W końcu to
oni używają sprzętów AGD na co dzień.

Najszerzej dostępna sieć serwisowa, filmy
instruktażowe w Internecie i skuteczne procesy
poprawiające jakość obsługi posprzedażowej.
To Amica.

Dowiedz się więcej na:
www.znamysieodkuchni.pl

Amica w skrócie
01.

02.

03.

UŻYTECZNE ROZWIĄZANIA
+ ELEGANCKI WYGLĄD

SOLIDNA JAKOŚĆ
+ NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

70% produkcji trafia na eksport

w przystępnej cenie

NAGRODY W TESTACH
KONSUMENCKICH

w POlsce i za granicą

Dla kogo? Dla każdego!
Dla świadomych własnych potrzeb kobiet i mężczyzn,
którzy doceniają funkcjonalność i stylowy wygląd,
a nie chcą przepłacać. Dla każdego.

II MIEJSCE W KATEGORII
AGD
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najważniejsze funkcjonalności

PIEKARNIKI
Nie ma kompletnej kuchni bez piekarnika.
A jaki powinien być piekarnik? Odpowiadający
wszystkim realnym potrzebom użytkownika.
Zobacz, jak piekarniki AMICA ułatwiają codzienne
obowiązki. Łatwo dobierz takie funkcje, których
NAPRAWDĘ potrzebuje klient!

JAK PIEC ZAWSZE IDEALNIE?
SlowCooking
Czas działa na Twoją korzyść!
Powolne pieczenie + niska temperatura = smaczniejsze,
bardziej soczyste i zdrowsze danie!
Wartości odżywcze nie giną jak w wysokiej temperaturze!

SZEROKI ZAKRES TEMPERATUR
Możesz dosłownie wszystko… upiec!
Większy zakres temperatur to większe możliwości. Od
wyrastania ciasta w 30°C do pieczenia pizzy w 280°C!

...
CZY W IESZ, ŻE
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RÓWNOMIERNE PIECZENIE
Korzystaj z wielu poziomów jednocześnie!
Wszystko dzięki stabilnej temperaturze wewnątrz piekarnika.
Przygotuj dużą porcję wypieków i miej pewność, że wszystkie
będą równomiernie zarumienione i wypieczone!

piekarniki

JAK UCZYNIĆ KUCHNIĘ BEZPIECZNĄ?
PRO BABY SYSTEM
Nie martw się o bezpieczeństwo dzieci w kuchni!
Z myślą o maluchach: blokada drzwi piekarnika, zawsze
chłodna zewnętrzna szyba i teleskopowe prowadnice
z funkcją STOP, dzięki którym blacha już nie wypadnie i nikt
się nie oparzy. Gwarancja bezpiecznej zabawy w kuchni.

PROWADNICE TELESKOPOWE
Zapomnij o kłopotliwym wyciąganiu blach
z piekarnika!
Możesz w pełni bezpiecznie, bez ryzyka poparzenia, wsunąć
i wysunąć nawet rozgrzaną i mocno obciążoną blachę.

ZIMNY FRONT 35°C
Dotykaj szyby bez obaw!
Możesz oglądać piekące się dania z bardzo bliska bez ryzyka
poparzenia, układ kanałów wentylujących w połączeniu
z wentylatorem chłodzącym zapewniają ciągły przepływ
chłodnego powietrza miedzy szybami drzwi.
Front piekarnika to tylko 35⁰C!

JAK CZYŚCIĆ BEZ WYSIŁKU?

CZY W IESZ,
ŻE...
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CZYSZCZENIE PYROLITYCZNE
Zamień zanieczyszczenia w popiół!
Piekarnik automatycznie czyści się sam! Bez detergentów, bez
wysiłku, bez niepotrzebnych wydatków – i bezpiecznie, dzięki
specjalnym zabezpieczeniom drzwi. Program wypala zabrudzenia
i zmienia je w popiół. Wystarczy zamieść na koniec, i już!

AqualyticSystem
Bez trudu! Bez brudu!
Wystarczy wlać 0,5 l wody na blachę i włączyć program,
a po jego zakończeniu usunąć zabrudzenia. Gwarantuje to
supergładka emalia AquaRealEase®, w którą nie wnikają
cząstki brudu.

CZYSZCZENIE KATALITYCZNE
Ekonomiczne i wygodnie!
Specjalne, pokryte emalią katalityczną panele dzięki
porowatej powłoce rozkładają cząsteczki zanieczyszczeń.
Godzina w temperaturze 250°C i panele znów są czyste!
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dodatkowe funkcjonalności

ŁATWIEJ
W KAŻDEJ
SYTUACJI

Niższe rachunki. :)
Z KLASĄ ENERGETYCZNĄ A+
rozliczasz nadpłatę!!!

Wiesz, co lubisz – jesz, co lubisz!
Zapisujesz swoje PROGRAMY
UŻYTKOWNIKA, a piekarnik je
pamięta!

Czas na czyszczenie?
Z EMALIĄ ŁATWOCZYSZCZĄCĄ
E ASYCLEAN jest tak łatwo,
że starczy kilka chwil!

Z SOFTOPEN & CLOSE nie ma
hałasów i trzaskania drzwiami!

piekarniki

Mało czasu? Nie trzeba więcej!
SZYBKI NAGRZEW to 150°C
w 4 minuty!

Mężczyzna sam w domu?
Z GOTOWYMI PROGRAMAMI
PIECZENIA nawet on potrafi
coś upiec!

Goście w drodze? Wrzuć coś
na ruszt! Albo na
OBROTOWY ROŻEN!

Pożegnaj książki kucharskie!
PRZEPISY są NA DRZWIACH!

Teściowa na obiedzie.
Mięso musi być idealnie dopieczone.
Z TERMOSONDĄ takie będzie!

Choćby nawet i padało!
Będzie SUPERGRILL i będzie smacznie!

Gruntowne porządki? OK!
ŁATWY DEMONTAŻ DRZWI,
parę minut i gotowe.

A wyłączyłeś piekarnik…?
Z INTOUCH możesz to zrobić nawet
poza domem – przez telefon!
/09

programatory

PROGRAMATORY

Czyli centrum sterowania kuchennym światem.
Pokrętła czy całkowicie dotykowy wyświetlacz? Intuicyjny interfejs z łatwym dostępem do wielu funkcji czy klasyczny
zegar? Każdy użytkownik piekarników Amica może wybrać programator idealny dla siebie!

Smart II (Ti)
Dzięki nowej generacji programatora – Smart II Ti – piekarnik jest naprawdę smart!
8-calowy, w pełni dotykowy kolorowy wyświetlacz.
Sterujesz nim tak łatwo, jak smartfonem. Dzięki Wi-Fi – nawet spoza domu!
Słuchasz muzyki przez wbudowane głośniki Bluetooth!
Sprawdzasz aktualną prognozę pogody… na wyświetlaczu!

Korzystasz z 37 programów gotowych, a do tego możesz zapisać
aż 20 własnych!

Smart (Tx)

Zmieniasz ustawienia muśnięciem palca! Interaktywny programator z ekranem
dotykowym typu Multi-Touch daje łatwy dostęp do wszystkich funkcji
i zachwyca wyglądem!
Port USB – wygodny sposób na wymianę danych z piekarnikiem.
Możesz np. wgrać zdjęcia i oglądać ich pokaz na wyświetlaczu!
Z multimedialną książką kucharską masz stały łatwy do przepisów
i dopasowanych do nich ustawień piekarnika.

I-Cook Timer (Tf)

Przejrzysta struktura menu i czytelna nawigacja – nie ma szans, by się pogubić.
4-calowy kolorowy wyświetlacz z 6 sensorami sterującymi.
Dowolnie zmieniasz kolor wyświetlacza i rodzaj zegara.
BEZPIECZEŃSTWO: wszystkie grzałki i wentylator wyłączają się, gdy otwierają
się drzwi piekarnika.
Korzystasz z 25 programów gotowych, a do tego możesz zapisać 10 własnych!

Funkcje programatorów
Wentylator

Opiekacz + grzejnik górny

Grzejnik dolny

Wentylator + grzejnik górny + grzejnik dolny

Wentylator + opiekacz

Szybki nagrzew

Opiekacz

Rozmrażanie

Grzejnik górny

piekarniki

Programator Tz/Ttz
W pełni dotykowy – brak pokręteł.
Monochromatyczny.
37 gotowych programów pieczenia (w tym w niskich temperaturach),
20 programów własnych i aż 12 funkcji piekarnika.
Funkcja Eco – oszczędne pieczenie z wykorzystaniem ciepła resztkowego.
Dodatkowo programator Ttz wyposażony jest w termosondę.

Programator Ty/Tty
W połowie dotykowy i bardzo łatwy w użyciu – posiada też tradycyjne pokrętła.
Monochromatyczny ze stylowym podświetleniem.
10 funkcji piekarnika, w tym Szybki nagrzew, Termosonda
i ChildLock – blokada rodzicielska.
Funkcja Eco – oszczędne pieczenie z wykorzystaniem ciepła resztkowego.
Dodatkowo programator Tty wyposażony jest w termosondę.

Programator Th/Thp
Sensorowy – bez pokręteł.
Blokada rodzicielska ChildLock chroni przed
niepożądanymi zmianami ustawień przez dzieci.
Dostęp do aż 10 funkcji grzania.
Dodatkowo programator Thp ma 15 programów parowych.

Programator Ts/Tts
Tradycja z nowoczesnością – sensory pozwalają na precyzyjne
ustawienie czasu pieczenia.
Łatwy w obsłudze, idealny dla użytkowników przyzwyczajonych
do klasycznych rozwiązań i pokręteł.
Dodatkowo programator Tts wyposażony jest w termosondę.

SZYBKA PODPOWIEDŹ
Termoobieg + grzejnik dolny

Opiekacz + grzejnik górny + rożen

Termoobieg

Grzejnik górny + opiekacz + wentylator

Rożen + opiekacz

Konwencjonalny

Sprawdź, co oznacza
dana ikonka, i dowiedz się,
jakie funkcje mają
poszczególne programatory.

INSPIRUJĄCA
INNOWACYJNA
INTELIGENTNA

ica IN.
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Sterujesz piekarnikiem nawet poza domem –
na telefonie – dzięki funkcji InTouch
(funkcja dostępna w wybranych modelach).
Wysokiej jakości szkło Vanessa Black w czarnych
modelach przyciemnia wnętrze piekarnika.
Podświetlany uchwyt
i widzisz, gdy piekarnik pracuje.
Potrójna szyba w drzwiach
i już się nie oparzysz.
Brak hałasów i trzasków dzięki
SoftOpen & Close.
A na dokładkę… prognoza pogody,
głośniki Bluetooth i cyfrowy pokaz zdjęć
w programatorze Smart.

linia Amica IN.

AMICA IN.

zachwyca pięknym wyglądem
oraz inteligentnymi rozwiązaniami.
Gdy liczy się nie tylko użyteczność, wybór to Amica IN.
Doskonałe wzornictwo, które przyciąga wzrok.
Najwyższa jakość materiałów. Połączenie specjalnego
szkła i aluminium dla nowoczesnej, eleganckiej kuchni…
Rozwiązania nie tylko dla lepszego pieczenia, ale dla
cieszenia się czasem spędzanym w kuchni.
Bo co jest praktyczne, może być też piękne i przyjemne.
Tak jak w Amica IN.

2015

Red Dot Design Award

2015

IF Design Award

design by

Dla kogo?
Dla klientów wymagajacych, nowoczesnych,
oczekujących najwyższej jakości, ceniących sobie
design produktów.
Dostępna w 3 różnych kolorach:
białym, czarnym oraz beżowym.
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linia Amica IN.

3 kolory linii IN.
W odpowiedzi na zróżnicowane potrzeby klientów linia IN. to urządzenia w trzech modnych kolorach,
idealnie dopasowanych do rozmaitych wizji aranżacji kuchni.

linia Amica IN.

design by

NAGRODZONY DESIGN

Projekty piekarników zostały
wykonane przez CODE
i docenione przez
światowych specjalistów.

BLACK magic

klasyczny

nowoczesny

elegancki

pure WHITE

manhattan BEIGE
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linia Amica IN.

Poznaj top model
EB944BA+ IN STEAM

Równomierne
pieczenie

SlowCooking

Najlepsza porcja dla każdego
– bo każdy kawałek jest
tak samo dopieczony.
Nawet gdy pieczesz na kilku
poziomach naraz.

Pieczesz w niskiej
temperaturze – więcej
smaku, więcej

Interaktywny
programator
Smart Ti

wartości odżywczych.

Szybki nagrzew
150°C w 4 minuty!
I piekarnik rozgrzany!

Płynnie sterujesz ruchem
palca po ekranie dotykowym.

Szeroki zakres
temperatur
(30°C-280°C)

16 programów
parowych
Gotujesz zdrowiej,
bo w potrawach
zostaje więcej
witamin.

Więcej możliwości –
więcej w pełni udanych
potraw.

Termosonda

AqualyticSystem

Kontrolujesz temperaturę
wewnątrz potrawy.
Będzie idealnie dopieczone.

Czysty piekarnik bez
żadnego wysiłku.
Wlej wodę i włącz
program. I już!

Zimny front 35°C
Wszyscy bezpieczni,
nawet dzieci – przy 180°C
temperatura szyby to maks. 35°C.
Nikt się nie poparzy.

Prowadnice teleskopowe
z pełnym wysuwem
z funkcją STOP
Stabilna blacha już się
przypadkiem nie wysunie.

A na dokładkę...
Klasa energetyczna A+

Zdalne sterowanie

Emalia łatwoczyszcząca EasyClean

SoftOpen & Close – miękki domyk

Prognoza pogody

Drabinki boczne

104 programy gotowe

SoftLight – stopniowe rozświetlenie

Drabinka suszarnicza

Łatwy demontaż drzwi

Podświetlany uchwyt

Dwie blachy

Głośniki Bluetooth

Funkcja Eco – oszczędne pieczenie

Pojemność 65 l

20 programów użytkownika

Cyfrowy pokaz zdjęć

Supergrill (2000 W)

Multimedialna książka kucharska

Podłączenie Wi-Fi

Podwójne oświetlenie halogenowe

Przepisy na drzwiach

linia Amica IN.

EB853BA+ IN PYROLIZA

PIECZENIE

EB833WA+ IN

PIECZENIE

EB621MA+ IN

PIECZENIE

SlowCooking

SlowCooking

SlowCooking

Równomierne pieczenie

Równomierne pieczenie

Równomierne pieczenie

Szeroki zakres temperatur

Szeroki zakres temperatur

Szeroki zakres temperatur

(30°C-280°C)

(30°C-280°C)

(30°C-280°C)

Szybki nagrzew (150°C w 4 minuty)

Szybki nagrzew (150°C w 4 minuty)

Szybki nagrzew (150°C w 4 minuty)

Termosonda

Termosonda

Termosonda

10 funkcji piekarnika

10 funkcji piekarnika

10 funkcji piekarnika

37 programów gotowych

37 programów gotowych

37 programów gotowych

Przepisy na drzwiach

Przepisy na drzwiach

Przepisy na drzwiach

Supergrill (2000 W)

Supergrill (2000 W)

Supergrill (2000 W)

CZYSZCZENIE

CZYSZCZENIE

CZYSZCZENIE

Czyszczenie pyrolityczne

Czyszczenie pyrolityczne

Czyszczenie pyrolityczne

AqualyticSystem

AqualyticSystem

AqualyticSystem

Emalia łatwoczyszcząca EasyClean

Emalia łatwoczyszcząca EasyClean

Emalia łatwoczyszcząca EasyClean

BEZPIECZEŃSTWO I WYGODA

BEZPIECZEŃSTWO I WYGODA

BEZPIECZEŃSTWO I WYGODA

Zimny front 35°C

Zimny front 35°C

Zimny front 35°C

Chłodny front (3 szyby)

Chłodny front (3 szyby)

Chłodny front (3 szyby)

Prowadnice teleskopowe z funkcją STOP

Prowadnice teleskopowe z funkcją STOP

Prowadnice teleskopowe z funkcją STOP

Prowadnice teleskopowe z pełnym

Prowadnice teleskopowe z pełnym

Prowadnice teleskopowe z pełnym

wysuwem z funkcją STOP

wysuwem z funkcją STOP

wysuwem z funkcją STOP

SoftClose (miękki domyk)

SoftClose (miękki domyk)

SoftClose (miękki domyk)

Podwójne oświetlenie halogenowe

Podwójne oświetlenie halogenowe

Podwójne oświetlenie halogenowe

Oświetlenie halogenowe

Oświetlenie halogenowe

Oświetlenie halogenowe

SoftLight (stopniowe rozświetlenie)

SoftLight (stopniowe rozświetlenie)

SoftLight (stopniowe rozświetlenie)

Podświetlane pokrętła

Podświetlane pokrętła

Podświetlane pokrętła

Podświetlany uchwyt

Podświetlany uchwyt

Podświetlany uchwyt

Funkcja Eco

Funkcja Eco

Funkcja Eco

Łatwy demontaż drzwi

Łatwy demontaż drzwi

Łatwy demontaż drzwi

Klasa energetyczna A+

Klasa energetyczna A+

Klasa energetyczna A+

Drabinki boczne

Drabinki boczne

Drabinki boczne

Drabinka suszarnicza

Drabinka suszarnicza

Drabinka suszarnicza

Ilość blach: 2

Ilość blach: 2

Ilość blach: 2

Pojemność 65 l

Pojemność 65 l

Pojemność 65 l

Wymiary (Wys./Sz./Gł.): 59,5 / 59,5 / 57,5 cm

Wymiary (Wys./Sz./Gł.): 59,5 / 59,5 / 57,5 cm

Wymiary (Wys./Sz./Gł.): 59,5 / 59,5 / 57,5 cm

TO IDEALNY MODEL DLA

TO IDEALNY MODEL DLA

TO IDEALNY MODEL DLA

nowoczesnej, dbającej
o bezpieczeństwo dzieci
rodziny!

zaradnej i lubiącej
wygodę pary!

pragmatycznych
i oszczędnych!
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DESIGN
TECHNOLOGIA
UŻYTECZNOŚĆ

To właśnie linia Integra

TouchFree
Bez tłustych śladów palców na powierzchni TouchFree.
Czysto bez przecierania.
Smukły uchwyt
Styl i wygoda dzięki zgrabnemu uchwytowi.

linia Amica Integra

AMICA Integra
Użyteczne piękno.

Nowoczesna kuchnia to elegancka kuchnia. Ale też taka,
której wykorzystywanie i utrzymanie w porządku nie
wymaga wiele czasu, energii i środków.
Przykład? Stylowa płaska powierzchnia piekarników
Integra ułatwiająca utrzymanie czystości. Integra
to niższe zużycie energii. To więcej czasu, zdrowia
i pieniędzy dla użytkownika. Pięknie!

2011

Red Dot Design Award
design by

Dla kogo?
Dla tych, którzy cenią wygodę, komfort i elegancję.
I nie chcą przepłacać.
Linia Integra jest dostępna w 3 różnych kolorach:
białym, czarnym oraz inox.
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linia Amica Integra

Poznaj top model
EB71123A+ INTEGRA STEAM

Równomierne
pieczenie
Najlepsza porcja dla każdego
– bo każdy kawałek jest
tak samo dopieczony.
Nawet gdy pieczesz na kilku
poziomach naraz.

OK

Programator
I-Cook Timer Tf

35 programów gotowych
Nie musisz nawet umieć piec.
Temperaturę, czas i sposób grzania
wybiera za Ciebie piekarnik.

4-calowy, dotykowy
wyświetlacz, którego kolory
zmieniasz, jak chcesz.

Szeroki zakres
temperatur
(30°C-280°C)

10 programów
parowych
Gotujesz zdrowiej,
bo w potrawach
zostaje więcej
witamin.

Więcej możliwości –
więcej w pełni udanych
potraw.

Termosonda

AqualyticSystem

Kontrolujesz temperaturę
wewnątrz potrawy.
Będzie idealnie dopieczone.

Czysty piekarnik bez
żadnego wysiłku.
Wlej wodę i włącz
program. I już!

Chłodny front
(3 szyby)
Nie musisz dmuchać na zimne…
drzwi! Chłodna szyba – brak
oparzeń!

TouchFree
Front… nigdy się nie brudzi!
Zanieczyszczenia nie
przywierają do powłoki –
nie ma tłustych śladów,
np. po palcach.

A na dokładkę...
Klasa energetyczna A+

Funkcja Eco – oszczędne pieczenie

Drabinka suszarniczka

Emalia łatwoczyszcząca EasyClean

Podwójne oświetlenie halogenowe

Dwie blachy

10 programów użytkownika

Przepisy na drzwiach

Pojemność 65 l

Łatwy demontaż drzwi

Drabinki boczne

Supergrill (2000 W)

linia Amica Integra

EB81064BA+ INTEGRA

PIECZENIE

EB7654A+ INTEGRA SOFT

PIECZENIE

EB8564W INTEGRA PROBABY

PIECZENIE

 Równomierne pieczenie

 Równomierne pieczenie

 Równomierne pieczenie

 Szeroki zakres temperatur

 Szeroki zakres temperatur

 Szeroki zakres temperatur

(30°C-280°C)

(30°C-280°C)

(30°C-280°C)

 Szybki nagrzew (150°C w 4 minuty)

 Szybki nagrzew (150°C w 4 minuty)

 Szybki nagrzew (150°C w 4 minuty)

 Rożen

Rożen

Rożen

 Termosonda

 Termosonda

 Termosonda

 Programator I-Cook Timer Tf

 Programator Ty

 Programator Ts

 12 funkcji

 10 funkcji

 10 funkcji

 25 programów gotowych

 25 programów gotowych

 25 programów gotowych

 Przepisy na drzwiach

 Przepisy na drzwiach

 Przepisy na drzwiach

 Supergrill (2000 W)

 Supergrill (2000 W)

 Supergrill (2000 W)

CZYSZCZENIE

CZYSZCZENIE

CZYSZCZENIE

 AqualyticSystem

 AqualyticSystem

 AqualyticSystem

 Wkłady katalityczne

 Wkłady katalityczne

 Wkłady katalityczne

 Emalia łatwoczyszcząca EasyClean

 Emalia łatwoczyszcząca EasyClean

 Emalia łatwoczyszcząca EasyClean

BEZPIECZEŃSTWO I WYGODA

BEZPIECZEŃSTWO I WYGODA

BEZPIECZEŃSTWO I WYGODA

 ProBaby System

 ProBaby System

 ProBaby System

 Zimny front 35°C

 Zimny front 35°C

 Zimny front 35°C

 Prowadnice teleskopowe

 Prowadnice teleskopowe

 Prowadnice teleskopowe

Prowadnice teleskopowe z funkcją STOP

Prowadnice teleskopowe z funkcją STOP

Prowadnice teleskopowe z funkcją STOP

SoftClose (miękki domyk)

SoftClose (miękki domyk)

SoftClose (miękki domyk)

Podświetlane pokrętła

Podświetlane pokrętła

Podświetlane pokrętła

Chowane pokrętła

Chowane pokrętła

Chowane pokrętła

Funkcja Eco

Funkcja Eco

Funkcja Eco

 Podwójne oświetlenie halogenowe

Podwójne oświetlenie halogenowe

 Podwójne oświetlenie halogenowe

 Ł atwy demontaż drzwi

 Ł atwy demontaż drzwi

 Ł atwy demontaż drzwi

 K lasa energetyczna A+

 K lasa energetyczna A+

 K lasa energetyczna A

 Drabinki boczne

 Drabinki boczne

 Drabinki boczne

 Drabinka suszarnicza

 Drabinka suszarnicza

 Drabinka suszarnicza

 Ilość blach: 1 + taca szklana Schott

 Ilość blach: 2

 Ilość blach: 2

 Pojemność 65 l

 Pojemność 65 l

 Pojemność 65 l

Wymiary (Wys./Sz./Gł.): 59,5 / 59,5 / 57,5 cm

Wymiary (Wys./Sz./Gł.): 59,5 / 59,5 / 57,5 cm

TO IDEALNY MODEL DLA

TO IDEALNY MODEL DLA

smakoszy, miłośników mięs
i pieczeni.

zapracowanych i ceniących
swój czas.

Wymiary (Wys./Sz./Gł.): 59,5 / 59,5 / 57,5 cm

TO IDEALNY MODEL DLA

stylowych młodych rodziców,
którzy lubią czasem odpocząć
w kuchni.
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EKONOMICZNA
PRAKTYCZNA
PRZYSTĘPNA

aF
Czyli linia Amic

ine

linia Amica Fine

AMICA Fine

Użyteczność jest dziś w cenie. Niskiej.
Wiesz, czego potrzebujesz, więc nie chcesz płacić za
coś, czego nie wykorzystasz. Wybierasz AMICA Fine,
proste. Proste i praktyczne.
Linia Fine to piekarniki idealne dla domowego budżetu.
To bezpieczeństwo, spokój i wygoda użytkowania
niewielkim kosztem.
Wygoda + oszczędność = AMICA Fine
Zimny front 35°C i nikt się już nie oparzy.
Wyspecjalizowane funkcje, niewielki koszt.

Dla kogo?
Dla każdego. Dla tych z mniejszym budżetem,
ale i dla znających swoje wymagania, niepotrzebujących
zbędnych gadżetów. Idealna dla par na dorobku
czy na pierwsze mieszkanie.
Dostępna w 2 różnych kolorach: czarnym oraz inox.
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linia Amica Fine

Poznaj top model
EB7521B FINE PYROLIZA

Równomierne
pieczenie
Najlepsza porcja dla każdego
– bo każdy kawałek jest
tak samo dopieczony.
Nawet gdy pieczesz na kilku
poziomach naraz.

Programator Ts
Dania się nie przypalą,
nawet jeśli o nich zapomnisz.
Bo piekarnik wyłączy
się sam.

10 funkcji piekarnika
Wszystko, czego potrzebujesz!

Czyszczenie
pyrolityczne

Szybki nagrzew
150°C w 4 minuty!
I piekarnik rozgrzany!

Włączasz program – brud
znika i zamienia się
w popiół. Po prostu go zmieć.
I odpocznij…

Zimny front 35°C
Wszyscy bezpieczni,
nawet dzieci – przy 180°C
temperatura szyby to maks. 35°C.
Nikt się nie poparzy.

A na dokładkę...
Klasa energetyczna A

Przepisy na drzwiach

Dwie blachy

Emalia łatwoczyszcząca EasyClean

Drabinki boczne

Pojemność 65 l

Łatwy demontaż drzwi

Drabinka suszarniczka

Supergrill (2000 W)

linia Amica Fine

EB7551 FINE SOFT

PIECZENIE

EB7541DB FINE

EB8541 FINE

PIECZENIE

PIECZENIE

 Równomierne pieczenie

 Równomierne pieczenie

 Równomierne pieczenie

 Szybki nagrzew (150°C w 4 minuty)

 Szybki nagrzew (150°C w 4 minuty)

 Szybki nagrzew (150°C w 4 minuty)

 Rożen

 Rożen

 Rożen

 Termosonda

 Termosonda

 Termosonda

 Programator Ts

 Programator Ts

 Programator Ts

 10 funkcji

 10 funkcji

 10 funkcji

 Przepisy na drzwiach

 Przepisy na drzwiach

 Przepisy na drzwiach

 Supergrill (2000 W)

 Supergrill (2000 W)

 Supergrill (2000 W)

CZYSZCZENIE

CZYSZCZENIE

CZYSZCZENIE

 AqualyticSystem

 AqualyticSystem

 AqualyticSystem

 Wkłady katalityczne

 Wkłady katalityczne

 Wkłady katalityczne

 Emalia łatwoczyszcząca EasyClean

 Emalia łatwoczyszcząca EasyClean

 Emalia łatwoczyszcząca EasyClean

BEZPIECZEŃSTWO I WYGODA

BEZPIECZEŃSTWO I WYGODA

BEZPIECZEŃSTWO I WYGODA

 Chłodny front (3 szyby)

 Chłodny front (3 szyby)

 Chłodny front (3 szyby)

 Prowadnice teleskopowe

 Prowadnice teleskopowe

 Prowadnice teleskopowe

z funkcją STOP

z funkcją STOP

z funkcją STOP

 SoftClose (miękki domyk)

 SoftClose (miękki domyk)

 SoftClose (miękki domyk)

 Chowane pokrętła

 Chowane pokrętła

 Chowane pokrętła

 Ł atwy demontaż drzwi

 Ł atwy demontaż drzwi

 Ł atwy demontaż drzwi

 Klasa energetyczna A

 Klasa energetyczna A

 Klasa energetyczna A

 Drabinki boczne

 Drabinki boczne

 Drabinki boczne

 Drabinka suszarnicza

 Drabinka suszarnicza

 Drabinka suszarnicza

 Ilość blach: 2

 Ilość blach: 2

 Ilość blach: 2

 Pojemność 65 l

 Pojemność 65 l

 Pojemność 65 l

Wymiary (Wys./Sz./Gł.): 59,5 / 59,5 / 57,5 cm

Wymiary (Wys./Sz./Gł.): 59,5 / 59,5 / 57,5 cm

TO IDEALNY MODEL DLA

TO IDEALNY MODEL DLA

użytkowników kuchni połączonej
z pokojem.

pragmatyków ceniących klasyczną
elegancję.

Wymiary (Wys./Sz./Gł.): 59,5 / 59,5 / 57,5 cm

TO IDEALNY MODEL DLA

miłośników chrupiącego
mięsa z rożna.

Chcesz wiedzieć więcej?
Odwiedź www.amica.pl, gdzie znajdziesz całą gamę naszych produktów!
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ELEGANCKA
NOWOCZESNA
FUNKCJONALNA

Fusion
To linia Amica

linia Amica Fusion

AMICA Fusion

Dokładnie to, czego potrzebujesz. No i pięknie.
Fuzja funkcjonalności i nowoczego designu.
Funkcje, z których naprawdę się korzysta,
w naprawdę stylowym wydaniu.
Bo przecież kuchnia musi się też odpowiednio
prezentować, by spędzany w niej czas naprawdę
sprawiał przyjemność.
Czyściej i bezpieczniej.
Blokada rodzicielska w chowanych pokrętłach.
Funkcjonalność + nowoczesność.
Inox i czarne szkło dla stylowego wyglądu.
Logo AMICA na metalowym uchwycie.
Wyspecjalizowane funkcje, niewielki koszt.

Dla kogo?
Dla ceniących elegancki wygląd bez zbędnych
„bajerów”. Dla tych, którzy z piekarnika chcą korzystać…
jak z piekarnika, nie jak z centrum sterowania światem.
Dostępna w 3 różnych kolorach:
białym, czarnym oraz inox.
/27

linia Amica Fusion

Poznaj top model
EBF 7522 AA PYRO

Równomierne
pieczenie
Najlepsza porcja dla każdego
– bo każdy kawałek jest
tak samo dopieczony.
Nawet gdy pieczesz na kilku
poziomach naraz.

10 funkcji piekarnika

Programator Ts

Kompletna funkcjonalność
urządzenia. Aż 10 funkcji czeka
na wykorzystanie!

Dania się nie przypalą,
nawet jeśli o nich zapomnisz.
Bo piekarnik wyłączy się sam.

Czyszczenie pyrolityczne

Zimny front 35°C

Włączasz program – brud
znika i zamienia się
w popiół.
Po prostu go zmieć.
I odpocznij…

Wszyscy bezpieczni,
nawet dzieci – przy 180°C
temperatura szyby to maks. 35°C.
Nikt się nie poparzy.

A na dokładkę...
Klasa energetyczna A

Przepisy na drzwiach

Pojemność 65 l

Emalia łatwoczyszcząca EasyClean

Drabinki boczne

Supergrill (2000 W)

Łatwy demontaż drzwi

Drabinka suszarniczka

Chowane pokrętła

Dwie blachy

linia Amica Fusion

EB8551 FUSION SOFT

PIECZENIE

EB7551W FUSION SOFT

PIECZENIE

EB7551B FUSION

PIECZENIE

 Równomierne pieczenie

 Równomierne pieczenie

 Równomierne pieczenie

 Szybki nagrzew (150°C w 4 minuty)

 Szybki nagrzew (150°C w 4 minuty)

 Szybki nagrzew (150°C w 4 minuty)

 Rożen

Rożen

Rożen

 Termosonda

 Termosonda

 Termosonda

 Programator Ts

 Programator Ts

 Programator Ts

 10 funkcji

 10 funkcji

 10 funkcji

 Przepisy na drzwiach

 Przepisy na drzwiach

 Przepisy na drzwiach

 Supergrill (2000 W)

 Supergrill (2000 W)

 Supergrill (2000 W)

CZYSZCZENIE

CZYSZCZENIE

CZYSZCZENIE

 AqualyticSystem

 AqualyticSystem

 AqualyticSystem

 Wkłady katalityczne

 Wkłady katalityczne

 Wkłady katalityczne

 Emalia łatwoczyszcząca EasyClean

 Emalia łatwoczyszcząca EasyClean

 Emalia łatwoczyszcząca EasyClean

BEZPIECZEŃSTWO I WYGODA

BEZPIECZEŃSTWO I WYGODA

BEZPIECZEŃSTWO I WYGODA

 Chłodny front (3 szyby)

 Chłodny front (3 szyby)

 Chłodny front (3 szyby)

 Prowadnice teleskopowe

 Prowadnice teleskopowe

 Prowadnice teleskopowe

 Prowadnice teleskopowe z funkcją STOP

 Prowadnice teleskopowe z funkcją STOP

 Prowadnice teleskopowe z funkcją STOP

 SoftClose (miękki domyk)

 SoftClose (miękki domyk)

 SoftClose (miękki domyk)

 Chowane pokrętła

 Chowane pokrętła

 Chowane pokrętła

 Ł atwy demontaż drzwi

 Ł atwy demontaż drzwi

 Ł atwy demontaż drzwi

 Klasa energetyczna A

 Klasa energetyczna A

 Klasa energetyczna A

 Drabinki boczne

 Drabinki boczne

 Drabinki boczne

 Drabinka suszarnicza

 Drabinka suszarnicza

 Drabinka suszarnicza

 Ilość blach: 2

 Ilość blach: 2

 Ilość blach: 2

 Pojemność 65 l

 Pojemność 65 l

 Pojemność 65 l

Wymiary (Wys./Sz./Gł.): 59,5 / 59,5 / 57,5 cm

Wymiary (Wys./Sz./Gł.): 59,5 / 59,5 / 57,5 cm

Wymiary (Wys./Sz./Gł.): 59,5 / 59,5 / 57,5 cm

TO IDEALNY MODEL DLA

TO IDEALNY MODEL DLA

TO IDEALNY MODEL DLA

mięsożerców
z poczuciem stylu.

pragmatyków
ceniących elegancję.

ceniących sobie prostotę obsługi,
którym niepotrzebne są
dodatkowe udogodnienia.

Chcesz wiedzieć więcej?
Odwiedź www.amica.pl, gdzie znajdziesz całą gamę naszych produktów!
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piekarniki kompaktowe

PIEKARNIKI

KOMPAKTOWE

piekarniki kompaktowe

2 w 1 – funkcjonalność
piekarnika z mikrofalą.
Mniej miejsca? Pełna funkcjonalność! Nie każdy gotuje
codziennie dla kilkuosobowej rodziny. A wiele osób,
zwłaszcza w większych miastach, nie narzeka też na
nadmiar wolnej przestrzeni w kuchni. Rozwiązanie to
piekarniki kompaktowe. Czyli wszystko, czego potrzebuje nowoczesny użytkownik… w kompaktowej
formie.
Piekarnik + mikrofala = pełna uniwersalność!
Wiele funkcji, mało potrzebnego miejsca.
Kolorystyka dla każdego wnętrza:
biel, czarny mat, beż, inox.
Szklany front. No i elegancko!
Jakość na lata dzięki wnętrzu ze stali
nierdzewnej.
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najważniejsze funkcjonalności

PIEKARNIKI

KOMPAKTOWE

ZAWSZE WYGODNIE, ZAWSZE IDEALNIE!

TERMOOBIEG
W pełni idealne pieczenie!
Nie tylko podgrzewasz – pieczesz i gotujesz!
A potrawa jest zawsze idealnie ciepła – tak na zewnątrz,
jak i w środku.

STEROWANIE ELEKTRONICZNE
Dokładniej = smaczniej!
Koniec z ustawieniami „na oko”!
Precyzyjnie ustawiaj moc i czas pracy urządzenia,
co do sekundy!

PROGRAMY GOTOWE AUTO
Nie przejmuj się ustawieniami!
Włóż potrawę, ustaw jej wagę, wybierz rodzaj, a piekarnik sam
dobierze odpowiedni program. Prosto i wygodnie.

piekarniki kompaktowe
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dodatkowe funkcjonalności

ŁATWIEJ
W KAŻDEJ
SYTUACJI

5

Spieszy mi się…
Wrzucamy większą moc!
5 POZIOMÓW MOCY się przydaje!

Rozmrozić obiad dla dzieci?
Nie wiesz jak i jak długo?
ROZMRAŻANIE WAGOWE pomoże!

Wracam za 3 godziny…
Z FUNKCJĄ OPÓŹNIENIA
STARTU wracam na gotowe.

„Rozmrażać 4 minuty…”
Z ROZMRAŻANIEM CZASOWYM
wszystko gra – co do sekundy.

piekarniki kompaktowe
Bo najważniejsze jest wnętrze…
bez odprysków i zadrapań.
WNĘTRZE ZE STALI
NIERDZEWNEJ

SZKLANY

FRONT

Wysokiej jakości FRONT SZKLANY…
I do tego łatwy w utrzymaniu
czystości.

Każdy dostanie równie
smaczny kawałek!
TALERZ OBROTOWY działa!

Dzieci same w domu –poradzą sobie.
Przecież są PROGRAMY AUTO!

Chwila na grilla! DRABINKA DO
GRILLOWANIA jak znalazł!

Dzieci bez nadzoru? Bezpieczne.
Piekarnik też – jest BLOKADA
CHILDLOCK.

Kiepska pogoda… Robimy grilla
w domu! Wrzucamy na RUSZT!
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piekarniki kompaktowe

Poznaj top model
IN AMMB44E1GCW

Termoobieg
Każda część potrawy
dopieczona w ten sam
sposób.

Sterowanie
elektroniczne
Precyzja ustawień
co do sekundy.
I nic się nie przypali.

Wnętrze ze stali
nierdzewnej

Rozmrażanie
czasowe

Nie ma emalii, nie ma
odprysków i zarysowań!
Jakość na lata!

Rozmrożone
zawsze na czas!

Rozmrażanie
wagowe

13 programów Auto
Nie zastanawiasz się,
jakie ustawienia wybrać.
Piekarnik robi to sam!

Ustawiasz wagę,
piekarnik dobiera moc.
I potrawa już się nie
przegrzeje!

5 poziomów mocy

Grill

Więcej poziomów,
więcej kulinarnych
możliwości!

No to chrup! Twoje
potrawy będą
pysznie chrupiące
na wierzchu!

Blokada włączenie przez
dzieci – ChildLock
Koniec z przypadkowymi
zmianami ustawień,
gdy piekarnik pracuje!

A na dokładkę...
Talerz obrotowy ø 36 cm

Sygnał końca pracy

Pojemność: 44 l

Funkcja opóźnienia startu

Oświetlenie halogenowe

Moc mikrofali: 900 W

Front szklany

Grill rurkowy

Drabinka do grillowania

5 poziomów mocy

piekarniki kompaktowe

IN AMMB44E1GCM

FUNKCJONALNOŚĆ

IN AMMB44E1GCB

AMMB44E1GCI

FUNKCJONALNOŚĆ

FUNKCJONALNOŚĆ

Termoobieg

Termoobieg

Termoobieg

13 programów Auto

13 programów Auto

13 programów Auto

Rozmrażanie czasowe

Rozmrażanie czasowe

Rozmrażanie czasowe

Rozmrażanie wagowe

Rozmrażanie wagowe

Rozmrażanie wagowe

Blokada włączenia przez dzieci

Blokada włączenia przez dzieci

Blokada włączenia przez dzieci

Sygnał końca pracy

Sygnał końca pracy

Sygnał końca pracy

Opóźnienie startu

Opóźnienie startu

Opóźnienie startu

WYPOSAŻENIE

WYPOSAŻENIE

WYPOSAŻENIE

Zegar elektroniczny 95 minut

Zegar elektroniczny 95 minut

Zegar elektroniczny 95 minut

Grill rurkowy 1750 W

Grill rurkowy 1750 W

Grill rurkowy 1750 W

Drabinka do grillowania

Drabinka do grillowania

Drabinka do grillowania

Talerz obrotowy ø 36 cm

Talerz obrotowy ø 36 cm

Talerz obrotowy ø 36 cm

Front szklany

Front szklany

Front szklany

Wnętrze ze stali nierdzewnej

Wnętrze ze stali nierdzewnej

Wnętrze ze stali nierdzewnej

TouchFree – bez tłustych

TouchFree – bez tłustych

TouchFree – bez tłustych

śladów palców

śladów palców

śladów palców

Oświetlenie halogenowe

Oświetlenie halogenowe

Oświetlenie halogenowe

Ruszt do grilla

Ruszt do grilla

Ruszt do grilla

5 poziomów mocy

5 poziomów mocy

5 poziomów mocy

Pojemność: 44 l

Pojemność: 44 l

Pojemność: 44 l

Moc mikrofal: 900 W

Moc mikrofal: 900 W

Moc mikrofal: 900 W

Wymiary (Wys./Sz./Gł.): 45,5 / 59,5 / 56,9 cm

Wymiary (Wys./Sz./Gł.): 45,5 / 59,5 / 56,9 cm

TO IDEALNY MODEL DLA

TO IDEALNY MODEL DLA

singla lub pary z małym
mieszkaniem.

singla lub pary z małym
mieszkaniem.

Wymiary (Wys./Sz./Gł.): 45,5 / 59,5 / 56,9 cm

TO IDEALNY MODEL DLA

lubiących czystość,
a mających dzieci.

Chcesz wiedzieć więcej?
Odwiedź www.amica.pl, gdzie znajdziesz całą gamę naszych produktów!
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mikrofalówki do zabudowy

MIKROFALÓWKI

DO ZABUDOWY

Szybkie podgrzewanie
Funkcjonalnie i elegancko – tak powinno być
w nowoczesnej kuchni! Mikrofalówki do zabudowy
łączą obie te cechy – na fali potrzeb użytkowników
żyjących w dzisiejszym, pędzącym świecie.
Wiele funkcji, mało potrzebnego miejsca.
Kolorystyka dla każdego wnętrza:
biel, czerń, inox.
Szklany front lub TouchFree.
Jakość na lata dzięki
wnętrzu ze stali nierdzewnej.

mikrofalówki do zabudowy

MIKROFALÓWKI

DO ZABUDOWY

SZYBKO I BEZ ŻADNEGO WYSIŁKU!
STEROWANIE ELEKTRONICZNE
Dokładniej = smaczniej!
Koniec z ustawieniami „na oko"! Precyzyjnie ustawiaj moc
i czas pracy urządzenia, co do sekundy!

PROGRAMY GOTOWE
Problemy z ustawieniami? Zapomnij!
Urządzenie samo podpowiada, jakie parametry
są idealne dla potrawy.

SZYBKIE PODGRZEWANIE – QuickStart
Coś na szybko?
Klikasz i… działa! Wystarczy Twój jeden ruch i potrawa
się podgrzewa!
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ŁATWIEJ
W KAŻDEJ
SYTUACJI

Z wierzchu gorące, w środku
jeszcze chłodne? Nie z…
POWERWAVE SYSTEM /
MULTIWAVE SYSTEM

Pogoda nie rozpieszcza?
Robimy GRILL w domu!

Nie mogę się zdecydować…
Wykorzystać grilla czy mikrofale?
COMBIGRILL i mam 2 w 1!

mikrofalówki do zabudowy

Już gotowe! Widzę przez szybę.
Z OŚWIETLENIEM HALOGENOWYM
jasno i wyraźnie!

„Rozmrażać 4 minuty…”
Z ROZMRAŻANIEM CZASOWYM
wszystko gra – co do sekundy!

Wracam za 3 godziny…
Z FUNKCJĄ OPÓŹNIENIA STARTU
wracam na gotowe!

Rozmrozić obiad dla dzieci?
Ale jak? Jak długo? ROZMRAŻANIE
WAGOWE pomoże!

Dzieci bez nadzoru?
Bezpieczne. Mikrofalówka też
– jest BLOKADA CHILDLOCK.
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mikrofalówki do zabudowy

Poznaj top model
AMGB20E2GB

Wnętrze ze stali
nierdzewnej

Quick Start

Sterowanie
elektroniczne

1 kliknięcie i podgrzewasz
z pełną mocą.
Nie przejmujesz się
ustawieniami!

Precyzja ustawień
co do sekundy.
I nic się nie przypali ani
nie wykipi.

Nie ma emalii, nie ma
odprysków i zarysowań!
Jakość na lata!

Rozmrażanie
czasowe
Rozmrożone
zawsze na czas!

Rozmrażanie
wagowe

9 programów Auto
Nie zastanawiasz się,
jakie ustawienia wybrać.
Mikrofalówka
robi to sama!

Ustawiasz wagę,
piekarnik dobiera moc.
I potrawa już się nie
przegrzeje!

Funkcja opóźnienia startu

Grill

Wracasz później do domu?
Wracasz na gotowe!

No to chrup!
Twoje potrawy będą
pysznie chrupiące
na wierzchu!

Blokada włączenie przez
dzieci – ChildLock
Koniec z przypadkowymi
zmianami ustawień,
gdy urządzenie pracuje!

A na dokładkę...
Talerz obrotowy ø 24,5 cm

7 poziomów mocy

Pojemność: 20 l

Front szklany

Drabinka do grillowania

Moc mikrofal: 700 W

Sygnał końca pracy

Wymiary: 38,9/59,4/32,5 cm

mikrofalówki do zabudowy

AMM 25 BI Integra

FUNKCJONALNOŚĆ

AMMB20E1GB

AMMB20E1I

FUNKCJONALNOŚĆ

FUNKCJONALNOŚĆ

8 programów Auto

8 programów Auto

8 programów Auto

Rozmrażanie czasowe

Rozmrażanie czasowe

Rozmrażanie czasowe

Rozmrażanie wagowe

Rozmrażanie wagowe

Rozmrażanie wagowe

Blokada włączenia przez dzieci

Blokada włączenia przez dzieci

Blokada włączenia przez dzieci

QuickStart

QuickStart

QuickStart

Sygnał końca pracy

Sygnał końca pracy

Sygnał końca pracy

Moc mikrofal: 900 W

Moc mikrofal: 800 W

Moc mikrofal: 800 W

WYPOSAŻENIE

WYPOSAŻENIE

WYPOSAŻENIE

Zegar elektroniczny 95 minut

Zegar elektroniczny 95 minut

Zegar elektroniczny 95 minut

Grill kwarcowy

Grill kwarcowy

Grill kwarcowy

Grill rurkowy

Grill rurkowy

Grill rurkowy

Drabinka do grillowania

Drabinka do grillowania

Drabinka do grillowania

Talerz obrotowy ø 31,5 cm

Talerz obrotowy ø 31,5 cm

Talerz obrotowy ø 31,5 cm

Talerz obrotowy ø 24,5 cm

Talerz obrotowy ø 24,5 cm

Talerz obrotowy ø 24,5 cm

Front szklany

Front szklany

Front szklany

Wnętrze ze stali nierdzewnej

Wnętrze ze stali nierdzewnej

Wnętrze ze stali nierdzewnej

TouchFree – bez tłustych śladów palców

TouchFree – bez tłustych śladów palców

TouchFree – bez tłustych śladów palców

Oświetlenie halogenowe

Oświetlenie halogenowe

Oświetlenie halogenowe

Ruszt do grilla

Ruszt do grilla

Ruszt do grilla

5 poziomów mocy

5 poziomów mocy

8 poziomów mocy

Pojemność: 25 l

Pojemność: 20 l

Pojemność: 20 l

Wymiary (Wys./Sz./Gł.): 38,8 / 59,5 / 40,0 cm

Wymiary (Wys./Sz./Gł.): 38,6 / 59,5 /34,6 cm

TO IDEALNY MODEL DLA

TO IDEALNY MODEL DLA

kilkuosobowej rodziny
(większa pojemność urządzenia).

lubiących chrupką skórkę
na potrawach.

Wymiary (Wys./Sz./Gł.): 38,8 / 59,5 / 34,3 cm

TO IDEALNY MODEL DLA

poszukujących podstawowych
funkcjonalności.

Chcesz wiedzieć więcej?
Odwiedź www.amica.pl, gdzie znajdziesz całą gamę naszych produktów!
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indukcja vs. gaz

Klient pyta:

KTÓRA PŁYTA?

Co wybrać? Jak wybrać?
Czyli INDUKCJA vs. GAZ

INDUKCJA
BEZPIECZEŃSTWO
W płycie indukcyjnej brak jest
elementów grzejnych – nagrzewa
się garnek, a nie płyta. Dopiero po
dłuższym czasie nagrzany garnek
rozgrzewa płytę, dlatego ryzyko
poparzenia jest mniejsze.
CODZIENNA OSZCZĘDNOŚĆ
Praktycznie cała energia jest
przekazywana do garnka i potrawy,
nigdzie nie ucieka. Rachunki są
niższe.
KRÓTSZY CZAS GOTOWANIA
Skoro energia nigdzie nie ucieka,
potrawy gotują się szybciej niż na
płytach gazowych.
PŁASKO = CZYSTO
Oszczędność czasu przy
czyszczeniu. Płaska, gładka
powierzchnia wymaga tylko
przetarcia szmatką, bo zabrudzenia
nie mają gdzie wnikać.
ZADZIAŁA WSZĘDZIE
Jeśli tylko masz dostęp do sieci
elektrycznej, płyta zadziała – część
modeli AMICA ma funkcję Plug&Play,
można je podłączyć do zwykłego
gniazdka 230 V!

INDUKC JA,

JEŚLI:
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płyty indukcyjne

GAZ, JEŚLI:
w okolicy zdar
zają się
awarie prądu
cenis z prawdz
iwą głębię
smak u potraw
chcesz „tradyc
yjnej”
kontroli nad og
niem

GAZ
NIEZALEŻNOŚĆ
Awaria sieci lub przerwa w dostawie
prądu to żaden problem – płyta będzie
działać. Nie musisz mieć w domu
nawet sieci gazowej – zawsze możesz
wykorzystać butlę.
SMAK
Wielu osobom potrawy z ognia smakują
po prostu lepiej. Według nich głębia
smaku jest zdecydowanie wyraźniej
wyczuwalna.
PEŁNA KONTROLA PŁOMIENIA
Widzisz płomień i niemal czujesz,
z jaką mocą gotuje się teraz potrawa.
Wielu osobom łatwiej jest kontrolować
ustawienia właśnie w ten sposób,
„na oko”.
NIEZAWODNOŚĆ
Zastąpienie „kosmicznych technologii”
znanymi i sprawdzonymi rozwiązaniami
sprawia, że w płycie gazowej niemal
nie ma się co zepsuć.
NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI
By móc gotować, nie trzeba kupować
specjalnych garnków przeznaczonych
tylko dla płyt indukcyjnych. Można
wykorzystać te, które są już w domu.
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PŁYTY

INDUKCYJNE

płyty indukcyjne

Intuicyjne płyty
indukcyjne.
Podążaj za intuicją.
Nie trzeba być instalatorem, znać wszystkich funkcji
urządzenia, a nawet… umieć gotować. Płyty AMICA
są tak intuicyjne, że można je obsłużyć praktycznie
z zamkniętymi oczami.
Stawiasz garnek, płyta robi resztę.
Łatwiej być nie może.
Podświetlana krawędź
czyli bezpieczeństwo i elegancja w jednym.
Zabudowa na lico – na równi z blatem.
Nie ma szczelin, nie ma zabrudzeń!
Okapem sterujesz wygodnie z płyty
dzięki InTouch.
Stylowa klasyka: dostępne w czerni i bieli.
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najważniejsze funkcjonalności

PŁYTY
INDUKCYJNE
INTUICYJNOŚĆ OBSŁUGI
HOB&GO
Postaw… i gotuj!
Stawiasz garnek gdziekolwiek na płycie – i nie musisz już nic
robić! Płyta sama wybierze i aktywuje pole grzejne!
A Ty po prostu gotuj...

AutoBridge
Pola się łączą… automatycznie!
I automatycznie jest wygodniej! Płyta sama wykryje,
połączy i aktywuje pola, na których postawisz duży garnek
czy brytfannę!

ActionLED
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Zawsze wiesz, które pole grzejne jest aktywne!
Podświetlenie LED wokół pól grzejnych uruchamia się,
gdy są one aktywne. A Ty możesz łatwo zauważyć,
które pola aktualnie pracują. To elegancja, styl i większe
bezpieczeństwo.

EasySelect
Sterujesz każdym polem osobno
– reagujesz szybciej!
Już nic nagle nie wykipi ani nie zacznie przywierać!
Każde pole ma swój panel sterowania, więc zareagujesz
odpowiednio szybko!

płyty indukcyjne

JAKOŚĆ GOTOWANIA
FlexiSpace
…i każdy garnek się zmieści!
Kwadratowe, a nie okrągłe pola grzejne to więcej miejsca
na garnki i większa moc grzania. Większa powierzchnia
grzania – większe możliwości!

PowerBooster
Pełna moc! Szybciej i zdrowiej!
Większa moc = krótszy czas gotowania = maksimum wartości
odżywczych w potrawie! Woda zagotowana w zaledwie 4 minuty!

TRZY PROGRAMY GOTOWE
Nie znasz się na gotowaniu? Nie szkodzi!
3 poziomy automatycznych ustawień dla potrzeb popularnych
potraw przygotowywanych w każdym domu na co dzień.
Roztapiasz czekoladę lub masło? Podgrzewasz bądź gotujesz?
Będzie idealnie i nic nie przywrze.

BEZPIECZEŃSTWO DLA CAŁEJ
RODZINY – ProBaby System

CZY W IESZ, ŻE...
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GRZANIE ZIMNE W DOTYKU
Mniejsze ryzyko poparzenia.
W płycie indukcyjnej nie ma elementów grzejnych – nagrzewa
się garnek, nie płyta. Dopiero po dłuższym gotowaniu nagrzany
garnek rozgrzewa płytę, a płyta jest o wiele chłodniejsza od
standardowych płyt elektrycznych.

HeatControl
Sygnalizacja ciepłego/gorącego pola.
Widzisz, czy po zdjęciu garnka z płyty pole indukcyjne jest
jeszcze rozgrzane. Na panelu sterowania wyświetlana jest
wielka litera H, kiedy temperatura przekracza 60⁰C, lub małe
„h”, gdy temperatura znajduje się w przedziale od 45 do 60⁰C.

BLOKADA PANELU STEROWANIA
Dziecko przypadkiem niczego nie uruchomi.
Włączając blokadę panelu sterowania, nie martwisz się
już, że Twoje dziecko niepostrzeżenie uruchomi płytę
lub zmieni jej ustawienia, a potem się oparzy. Ryzyko
ograniczone do minimum.
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ŁATWIEJ
W KAŻDEJ
SYTUACJI

Patrz, ale nie dotykaj… gdy świeci
się znacznik HEATCONTROL.
Bo pole jest gorące!

ZABUDOWA PŁYTY NA RÓWNO
Z BLATEM. Bez szczelin.
Bez przerwy… na brud!

Czy garnek nadaje się do indukcji?
Zrób test garnka z CheckPot
i już wiesz!

SCHOTT CERAN

Boisz się o trwałość?
Z technologią Schott Ceran
płyta na pewno nie pęknie.

płyty indukcyjne

-

+

Dzieci w domu to skarb…
Kiedy wiesz, że nic nie zmajstrują.
Dlatego masz PROBABY System.

Zapomniałeś składników?
Zrób PAUZĘ i spokojnie idź do sklepu!

Płynne sterowanie?
Ze SLIDEREM – w małym palcu…

„Czy wyłączyłem płytę?”
Dzięki funkcji TIMER sama się
wyłączyła! Po ustawionym czasie.
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Poznaj top model
IN 7543 ICSTK

FlexiSpace
Każdy garnek będzie
pasować!
Gwarantują to kwadratowe
cewki indukcyjne.

Sterowanie okapem
z płyty – InTouch

AUTO

Brigde
Zmieści się nawet
brytfanna – po prostu
połącz dwa pola!

Okap włączy się sam
i ustawi się sam, gdy płyta
będzie działać.
Nie musisz nic robić!

4 × PowerBooster

Pauza

Gotujesz krócej,
gotujesz zdrowiej.
Z pełną mocą!

Potrzebujesz przerwy?
Zrób ją!
Płyta zapamięta
ustawienia i wróci
do nich.

Trzy programy gotowe

Slider

I gotujesz, nawet jeśli…
nie umiesz.

Steruj dokładniej.
Płynna regulacja
ustawień płynnym
ruchem palca.

ProBaby System
Bez dostępu dzieci
do zmiany ustawień,
bez ryzyka oparzenia!
Nagrzewa się garnek,
nie płyta.

A na dokładkę...
HeatControl

Rozpoznawanie obecności i wielkości garnka

Szybki nagrzew

Pole indukcyjne ø 21 cm z funkcją PowerBooster

Minutnik

Pole indukcyjne ø 26 cm z funkcją PowerBooster

1 prostokątna strefa indukcyjna
22 x 39 cm z funkcją PowerBooster
Wymiary: 77/51,8 cm

płyty indukcyjne

PI6544ISU

FUNKCJONALNOŚĆ

PI6541S4UD

FUNKCJONALNOŚĆ

PI6544NSTK

FUNKCJONALNOŚĆ

 ActionLED – podświetlane pola

 ActionLED – podświetlane pola

 ActionLED – podświetlane pola

 EasySelect – niezależne sterowanie

 EasySelect – niezależne sterowanie

 EasySelect – niezależne sterowanie

każdym polem

każdym polem

każdym polem

 Hob&Go – postaw i gotuj

 Hob&Go – postaw i gotuj

 Hob&Go – postaw i gotuj

 AutoBridge – automatyczne

 AutoBridge – automatyczne

 AutoBridge – automatyczne

łączenie pól

łączenie pól

łączenie pól

CheckPot – test garnka

 CheckPot – test garnka

 CheckPot – test garnka

 FlexiSpace – grzanie w każdym

 FlexiSpace – grzanie w każdym

 FlexiSpace – grzanie w każdym

miejscu

miejscu

miejscu

 1 × Booster

 3 × Booster

 1 × Booster

 4 × PowerBooster

 1 × PowerBooster

 4 × PowerBooster

 2 × Bridge

 1 × Bridge

 2 × Bridge

 Rozpoznawanie wielkości

 Rozpoznawanie wielkości

 Rozpoznawanie wielkości

i obecności garnka

i obecności garnka

i obecności garnka

 HeatControl

 HeatControl

 HeatControl

 ChildLock

 ChildLock

 ChildLock

 Szybki nagrzew

 Szybki nagrzew

 Szybki nagrzew

 Funkcja Pauza

 Funkcja Pauza

 Funkcja Pauza

 3 programy gotowe

 3 programy gotowe

 3 programy gotowe

 ProBaby System

 ProBaby System

 ProBaby System

 Timer/Minutnik

 Timer/Minutnik

 Timer/Minutnik

 Możliwość zabudowy na równi z blatem

 Możliwość zabudowy na równi z blatem

 Możliwość zabudowy na równi z blatem

WYPOSAŻENIE

WYPOSAŻENIE

WYPOSAŻENIE

1 × pole indukcyjne ø 16 cm z funkcją

 1 × pole indukcyjne ø 16 cm

Booster

z funkcją Booster

Booster

 1 × pole indukcyjne ø 22 cm z funkcją

 1 × pole indukcyjne ø 22 cm

 1 × pole indukcyjne ø 22 cm z funkcją

 1 × pole indukcyjne ø 16 cm z funkcją

PowerBooster

z funkcją PowerBooster

PowerBooster

 1 × prostokątna strefa indukcyjna

 1 × prostokątna strefa indukcyjna

 1 × prostokątna strefa indukcyjna

18,5 x 38,5 cm z funkcją Booster

18,5 x 38,5 cm z funkcją Booster

18,5 x 38,5 cm z funkcją Booster

 2 prostokątne strefy indukcyjne

 2 prostokątne strefy indukcyjne

 2 prostokątne strefy indukcyjne

22 × 39 cm z funkcją PowerBooster

22 × 39 cm z funkcją PowerBooster

22 × 39 cm z funkcją PowerBooster

Wymiary (Wys./Sz.): 57,6 / 51,8 cm

Wymiary (Wys./Sz.): 57,6 / 51,8 cm

Wymiary (Wys./Sz.): 57,6 / 51,8 cm

TO IDEALNY MODEL DLA

TO IDEALNY MODEL DLA

TO IDEALNY MODEL DLA

ceniących komfort
i elegancję.

tych, którzy przede
wszystkim chcą gotować.

lubiących ułatwienia
i pełną intuicyjność.
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INSTALACJA PŁYTY?

Banalna i skuteczna w 100%!
KAŻDY SOBIE PORADZI!

INDUKCJA DLA
KAŻDEGO!!!
PowerChoice to:
Możliwość regulacji mocy
płyty tak, by każda instalacja
elektryczna „wytrzymała”.
4 poziomy ustawień,
tak dla jedno-, jak i trójfazowej sieci
(2,8 – 3,7 – 6,0 – 7,4 kW).
Brak ryzyka przeciążenia sieci!
Nawet przy korzystaniu
z wszystkich pól jednocześnie!

model
PI6540PTK

płyty indukcyjne

230 V
Plug&Play

KLIENT NIE JEST ELEKTRYKIEM?
NIE MUSI!
Z funkcją Plug&Play
znajdujesz zwykły kontakt 230 V,
podłączasz wtyczkę… i PŁYTA DZIAŁA!

model
PI6509PLU

.
NIE W IAD OMO..
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płyty gazowe

PŁYTY

GAZOWE

Bezpieczny płomień
pod kontrolą!
Z ogniem nigdy nie ma żartów. Ale dzięki zabezpieczeniom
w płytach gazowych AMICA można czuć się w kuchni
spokojnie i… absolutnie bezpiecznie. Wszelkie ryzyko
zostało ograniczone do minimum.
Bogata gama kolorów:
czarny, biały, beż, inox.
Stabilne ruszty żeliwne
dla bezpieczeństwa.
Szybciej ugotujesz, szybciej wyczyścisz
dzięki Płaskim palnikom.
Wygodna obsługa z nachylonym panelem
sterowania i ergonomicznymi pokrętłami.
Nie potrzebujesz zapałek, zapalniczek
i zapalarek – Zapalacz gazu jest w pokrętle.
Zabezpieczenie przeciwwypływowe
odcina gaz, jeśli płomień zgaśnie.
Zawsze jest bezpiecznie.

płyty gazowe

PŁYTY GAZOWE

WYGODNIE I BEZPIECZNIE
PALNIK BOOSTER
Pełna moc! Szybciej i zdrowiej!
Większa moc = krótszy czas gotowania = maksimum
wartości odżywczych w potrawie!
Moc palnika to aż 4 kW!

PALNIK WOK
Potrójny palnik, potrójna szybkość!
Dzięki trzem płomieniom cała powierzchnia naczynia
nagrzewa się równomiernie i w tym samym czasie.
Bez przywierania, bez przypalania, idealnie dla dużych
naczyń – np. woka.

PŁASKIE PALNIKI
Brud nie wnika w głąb palnika!
Ponad powierzchnię szklanej tafli wystaje jedynie górna
część palnika, a to większa estetyka i efektywność grzania
oraz łatwość utrzymania płyty w czystości.

STABILNE RUSZTY ŻELIWNE
Ruszty i garnek zawsze na swoim miejscu!
Przesuwasz garnek bez obaw, że razem z nim przesunie się
ruszt. Nic się nie wyleje, nikt się nie oparzy.
A ruszty możesz myć w zmywarce.

/57

płyty gazowe

Poznaj top model
PG6511XRD IN

Palnik Booster
Gotujesz szybciej, krócej
i zdrowiej
dzięki mocy palnika 4 kW!

Stabilne ruszy żeliwne

Płaskie palniki

Wszystko zostaje na
swoim miejscu.
Nic się nie wyleje,
nikt się nie oparzy.

Niski palnik = większa
efektywność.
I mniej brudu.

Elektroniczny zapalacz
gazu w pokrętle

Zabezpieczenie
przeciwwypływowe gazu

Zapałki, zapalniczki
i zapalarki?
Już ich nie potrzeba!

Palnik przypadkowo zgaśnie?
Płyta odcina dopływ gazu.
Bezpieczeństwo
ponad wszystko!

A na dokładkę...
Palnik Booster ø 12,9 cm o mocy 4,0 kW

Palnik średni ø 6,4 o mocy 1,0 kW

2 × palnik duży ø 8,4 cm o mocy 2,0 kW

Wymiary: 59/52 cm

Rodzaj wykończenia:
szczotkowana stal

płyty gazowe

PG6610SRW IN

PG6610SRB IN

PG6511SPR

FUNKCJONALNOŚĆ

FUNKCJONALNOŚĆ

 Płaskie palniki

 Płaskie palniki

 Płaskie palniki

 Elektryczny zapalacz gazu

 Elektryczny zapalacz gazu

 Elektryczny zapalacz gazu

w pokrętle

w pokrętle

w pokrętle

 Zabezpieczenie przeciw

 Zabezpieczenie przeciw

 Zabezpieczenie przeciw

FUNKCJONALNOŚĆ

wypływowe gazu

wypływowe gazu

wypływowe gazu

 Ruszty żeliwne

 Ruszty żeliwne

 Ruszty żeliwne

 Gaz na szkle

 Gaz na szkle

 Gaz na szkle

PALNIKI

PALNIKI

PALNIKI

 Wykończenie: szkło

 Wykończenie: szkło

 Wykończenie: szkło

 4 palniki

 4 palniki

 4 palniki

ø 4 cm pomocniczy 1,0 kW

ø 4 cm pomocniczy 1,0 kW

ø 4 cm pomocniczy 1,0 kW

 ø 6,4 średni 1,0 kW

 ø 6,4 średni 1,0 kW

 ø 6,4 średni 1,0 kW

2 × ø 6,5 cm średni 1,8 kW

2 × ø 6,5 cm średni 1,8 kW

2 × ø 6,5 cm średni 1,8 kW

 2 × ø 8,4 cm duży 2,0 kW

 2 × ø 8,4 cm duży 2,0 kW

 2 × ø 8,4 cm duży 2,0 kW

 ø 10,9 cm duży 3,0 kW

 ø 10,9 cm duży 3,0 kW

 ø 10,9 cm duży 3,0 kW

ø 13 cm Wok 2,8 kW

ø 13 cm Wok 2,8 kW

ø 13 cm Wok 2,8 kW

Wymiary (Wys./Sz.): 59 / 52 cm

Wymiary (Wys./Sz.): 59 / 52 cm

TO IDEALNY MODEL DLA

TO IDEALNY MODEL DLA

nielubiących
sprzątać.

licznej rodziny.

Wymiary (Wys./Sz.): 60 / 52 cm

TO IDEALNY MODEL DLA

miłośników elegancji
i kuchni azjatyckiej.

Chcesz wiedzieć więcej?
Odwiedź www.amica.pl, gdzie znajdziesz całą gamę naszych produktów!
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okapy

OKAPY

Mierz wysoko!
Wysoka wydajność
i wysoki poziom
estetyki w kuchni.
Okap jest po to, by nie przejmować się kuchennymi
zapachami. A w przypadku okapów Amica nie
przejmujesz się nawet ich obsługą – jeśli chcesz,
wszystko dzieje się automatycznie.
Okap zdalnie sterowany…
z płyty z funkcją InTouch.
Elegancka kolorystyka:
biel, czerń, beż.

okapy

OKAPY

CZY WIESZ, ŻE...

UŁATWIENIA Z SAMEJ GÓRY

Oświetlenie LED zastosowane
w okapach Amica zosta ło
zaprojektowane w taki sposób,
aby nie tylko równomiernie
ń
i dokładnie oświetlał o przestrze
roboczą w kuchni, ale pełniło też
funkcję ozdobną.

STEROWANIE SENSOROWE SLIDER
Czysty komfort, czysta wydajność!
Sensory umieszczone są pod powierzchnią szkła.
To więc gładka powierzchnia, którą łatwiej wyczyścić.
A ustawisz nimi aż 10 poziomów pracy wentylatora!

KLASA ENERGETYCZNA A+
Oszczędzasz i chronisz przyrodę!
Mniejsze zużycie energii = mniejsze rachunki za prąd.
Ekonomicznie i ekologicznie!

WYSOKA WYDAJNOŚĆ
W domu pachnie tak, jak chcesz!
Pełen komfort dzięki nowoczesnym i niezwykle wydajnym
turbinom, które całkowicie usuwają kuchenne zapachy.

OŚWIETLENIE LED
Jaśniej, ładniej, taniej, dłużej!
Diody LED są niezwykle żywotne oraz emitują jasne,
przyjemne światło, które nie męczy oczu. Są też
energooszczędne i działają dłużej – a to oszczędności.
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dodatkowe funkcjonalności
Sterujesz płynnie jednym ruchem
palca! STEROWANIE
SENSOROWE SLIDER

ŁATWIEJ
W KAŻDEJ
SYTUACJI

Oczy i portfel odpoczywają?
Z OŚWIETLENIEM LED – jasne!

Ulubiony serial w TV.
Nie zagłuszać i nie przeszkadzać!
CICHA PRACA się przydaje. :)

okapy

Ile można siedzieć w kuchni?
Wychodzę!
A zapachy i tak znikną dzięki
FUNKCJI CZASOWEGO
WYŁĄCZENIA!

10

Zadowolenie w najwyższym
stopniu z 10 STOPNI PRACY
WENTYLATORA!

Widocznie wszystko działa
idealnie! Widziałem na
WYŚWIETLACZU…*

!

Nowy filtr kupiony.
Dobrze, że mam WSKAŹNIK
NASYCENIA FILTRÓW*.

* Funkcja dostępna w wybranych modelach.
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okapy

Poznaj top model
OKP6651S

10

10 stopni pracy
wentylatora

Sterowanie
sensorowe Slider

Lepiej dopasujesz moc
do intensywności
zapachów.

Sterujesz płynnie,
a panel czyścisz
w sekundę!

Klasa
energetyczna A+

Oświetlenie LED
Jaśniej, ładniej, taniej, dłużej!
I bez negatywnego
wpływu na oczy.

Mniejsze rachunki
za prąd!

Wysoka wydajność

Cicha praca

Zapachy znikają
w mgnieniu oka.

Słyszysz to,
co chcesz słyszeć.
Na przykład telewizor
– okap go nie zagłuszy.

Funkcja
czasowego wyłączenia
Pełen komfort. Ustawiasz czas i… możesz
zapomnieć o okapie i wyjść z kuchni.
Wyłączy się sam.

A na dokładkę...
1 filtr tłuszczu – kaseta aluminiowa
2 filtry węglowe (FWP18)*

Maksymalna wydajność w trybie
wyciąg: 565 m3/h

* Filtry węglowe nie stanowią standardowego wyposażenia.

Wymiary: 96–134/60/39,4 cm

okapy

IN 600 BSC

DANE TECHNICZNE

IN 900 BIC

DANE TECHNICZNE

OKC 6727

DANE TECHNICZNE

 Rodzaj: kominowy

 Rodzaj: kominowy

Rodzaj: wyspowy

 Rodzaj: wyspowy

 Rodzaj: kominowy
Rodzaj: wyspowy

 Wykończenie: czarne

 Wykończenie: czarne

 Wykończenie: czarne

Wykończenie: inox + czarne szkło

Wykończenie: inox + czarne szkło

Wykończenie: inox + czarne szkło

 Tryb pracy: wyciąg/pochłaniacz

 Tryb pracy: wyciąg/pochłaniacz

 Tryb pracy: wyciąg/pochłaniacz

FUNKCJONALNOŚĆ

FUNKCJONALNOŚĆ

FUNKCJONALNOŚĆ

 InTouch – sterowanie okapem z płyty

 InTouch – sterowanie okapem z płyty

InTouch – sterowanie okapem z płyty

 Funkcja czasowego wyłączenia

 Funkcja czasowego wyłączenia

 Funkcja czasowego wyłączenia

 10 stopni pracy wentylatora

 10 stopni pracy wentylatora

10 stopni pracy wentylatora

4 stopnie pracy wentylatora

4 stopnie pracy wentylatora

4 stopnie pracy wentylatora

 Sterowanie: sensorowe

 Sterowanie: sensorowe

 Sterowanie: sensorowe

Sterowanie: dwustronne

Sterowanie: dwustronne

Sterowanie: dwustronne

Wyświetlacz elektroniczny LED

Wyświetlacz elektroniczny LED

Wyświetlacz elektroniczny LED

 Oświetlenie LED

 Oświetlenie LED

 Oświetlenie LED

 K lasa energetyczna A+

 K lasa energetyczna A

 K lasa energetyczna B

WYPOSAŻENIE

WYPOSAŻENIE

WYPOSAŻENIE

 1 filtr tłuszczu: kaseta aluminiowa

 1 filtr tłuszczu: kaseta aluminiowa

3 filtry tłuszczu: kaseta aluminiowa

3 filtry tłuszczu: kaseta aluminiowa

 1 filtr tłuszczu: kaseta aluminiowa
3 filtry tłuszczu: kaseta aluminiowa

 1 filtr węglowy*

 1 filtr węglowy*

 1 filtr węglowy*

3 filtry węglowe*

3 filtry węglowe*

3 filtry węglowe*

 Typ filtra węglowego: FWK 300*

 Typ filtra węglowego: FWK 280*

 Typ filtra węglowego: FWK 250*

* Filtry węglowe nie stanowią standardowego wyposażenia.

* Filtry węglowe nie stanowią standardowego wyposażenia.

* Filtry węglowe nie stanowią standardowego wyposażenia.

Maks. wydajność w trybie wyciąg: 677 m³/h

Maks. wydajność w trybie wyciąg: 692 m³/h

Maks. wydajność w trybie wyciąg: 670 m³/h

Wymiary (Wys./Sz./Gł.): 108–143,5/60/45,5 cm

Wymiary (Wys./Sz./Gł.): 85,2–105,2/90/59,5 cm

Wymiary (Wys./Sz./Gł.): 104,5–135,5/60/47,5 cm

TO IDEALNY MODEL DLA

TO IDEALNY MODEL DLA

nielubiących wysokich
rachunków za prąd.

poszukujących maksymalnej
wydajności wyciągu.

TO IDEALNY MODEL DLA

ceniących sobie prostotę obsługi,
którym niepotrzebne są
dodatkowe udogodnienia.

Chcesz wiedzieć więcej?
Odwiedź www.amica.pl, gdzie znajdziesz całą gamę naszych produktów!
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kuchnie wolnostojące

KUCHNIE

WOLNOSTOJĄCE

kuchnie wolnostojące

Łatwiejsze gotowanie,
przyjemniejsze pieczenie.
I zwiększony poziom
bezpieczeństwa.
Wszystko na swoim miejscu i zawsze pod ręką. Najlepsze rozwiązania i funkcje kuchennych sprzętów Amica
połączone w jednym urządzeniu. Dzięki swojej
uniwersalności kuchnie wolnostojące sprawdzą
się w każdym domu.
Uniwersalny design pasuje do każdej kuchni.
Wymiary 50 i 60 cm wkomponują się
w każdą przestrzeń.
Pełen wybór dostępnych płyt: indukcyjne,
gazowe, ceramiczne i elektryczne.
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najważniejsze funkcjonalności

KUCHNIE
WOLNOSTOJĄCE

JAK CZERPAĆ PRZYJEMNOŚĆ
Z GOTOWANIA I PIECZENIA?
POJEMNOŚĆ XXL
Dla każdego starczy!
65 litrów pojemności w kuchniach 50 cm – i jedzenia
starczy dla całej wieloosobowej rodziny!
A nawet zostanie na później. Koniec z pieczeniem na raty!

SZYBKI NAGRZEW
Szybko, szybciej, gorąco!
Piekarnik rozgrzany do 150°C w 4 minuty!
Nie trzeba już długo czekać, by włożyć potrawę.
A kto głodny, ten czekać nie lubi…

...
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kuchnie wolnostojące

JAK CZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE W KUCHNI?
ZIMNY FRONT DRZWI
4 szyby w drzwiach – i nikt się nie oparzy!
Specjalna konstrukcja drzwi piekarnika z szybami
odbijającymi ciepło sprawia, że nawet podczas pieczenia
front urządzenia pozostaje zimny.

CHŁODNY FRONT DRZWI (3 SZYBY)
3 szyby w drzwiach – bezpieczeństwo dla wszystkich!
Drzwi piekarników wyposażone zostały w 3 szyby – wewnętrzna
jest szybą refleksyjną, która odbija ciepło, zapobiegając
nadmiernemu nagrzewaniu się szyby zewnętrznej. Zapewnij
bezpieczeństwo w kuchni wszystkim domownikom.

PROWADNICE TELESKOPOWE
Zapomnij o kłopotliwym wyciąganiu blach
z piekarnika!
Możesz w pełni bezpiecznie, bez ryzyka poparzenia, wsunąć
i wysunąć nawet rozgrzaną i mocno obciążoną blachę.

JAK CZYŚCIĆ BEZ WYSIŁKU?
CZYSZCZENIE PYROLITYCZNE
Zamień zanieczyszczenia w popiół!
Piekarnik automatycznie czyści się sam! Bez detergentów,
bez wysiłku, bez niepotrzebnych wydatków – i bezpiecznie dzięki
specjalnym zabezpieczeniom drzwi. Program wypala zabrudzenia
i zmienia je w popiół. Wystarczy zamieść na koniec, i już!

CZYSZCZENIE KATALITYCZNE
Ekonomiczne i wygodnie!
Specjalne, pokryte emalią katalityczną panele dzięki
porowatej powłoce rozkładają cząsteczki zanieczyszczeń.
Godzina w temperaturze 250°C i panele znów są czyste!

EMALIA ŁATWOCZYSZCZĄCA EasyClean
Szorowanie piekarnika? Zapomnij…
Ściany piekarnika pokryte są specjalną emalią. Gładka powierzchnia
bez porów i zagłębień sprzyjających osadzaniu się brudu i tłuszczu
emalii ułatwia utrzymanie w czystości. Zanieczyszczenia się nie
przyklejają, więc nie trzeba już szorować.
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dodatkowe funkcjonalności

ŁATWIEJ
W KAŻDEJ
SYTUACJI

Zaraz będzie gotowe!
ROZMRAŻANIE W PIEKARNIKU
wszystko przyspieszy!

Jak się tym steruje…?
Dzięki PROGRAMATOROWI
ELEKTRONICZNEMU – łatwo!

kuchnie wolnostojące

Niższe rachunki
z KLASĄ ENERGETYCZNĄ A.
Lubię to!

Pożegnaj książki kucharskie!
PRZEPISY są NA DRZWIACH!

Z DRABINKAMI BOCZNYMI
możesz piec na dowolnym
poziomie.

Goście w drodze?
Wrzuć coś na ruszt! Albo na
ELEKTRYCZNY, OBROTOWY ROŻEN!

Z SOFTCLOSE nie ma hałasów
i trzaskania drzwiami*!

Nie ma się co ograniczać!
Aż 10 FUNKCJI PIEKARNIKA
czeka na wykorzystanie!

Wszystko jest pod ręką.
SZUFLADA NA NACZYNIA
się przydaje!

10

TŁOCZONE POZIOMY PIECZENIA
są naprawdę pomocne. Pozwalają łatwo
zidentyfikować poziom pieczenia.

* Funkcja dostępna w wybranych modelach.
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kuchnie wolnostojące

KUCHNIA Z PŁYTĄ
GAZOWĄ
NAKRYWA SZKLANA
LUB EMALIOWANA
Ochronna nakrywa zapewnia
bezpieczeństwo i komfort
użytkowania.
ZWIĘKSZONA POWIERZCHNIA
ROBOCZA RUSZTU
Dzięki specjalnie zaprojektowanym
rusztom powierzchnia robocza płyty
gazowej jest większa, stabilna
i wygodna w użytkowaniu.
STABILNE RUSZTY ŻELIWNE
Ruszty żeliwne są bardziej
wytrzymałe i stabilne,
a jednocześnie bardzo łatwe
do utrzymania w czystości.
Gwarantują wygodę
i bezpieczeństwo użytkowania.
PALNIK WOK
Specjalny palnik do patelni typu
WOK, którego potrójny płomień
doskonale podgrzewa zarówno dno,
jak i ściany naczynia, umożliwiając
równomierny rozkład temperatury
podczas gotowania.
ELEKTRYCZNY ZAPALACZ
GAZU W POKRĘTLE
Płyty gazowe posiadają elektryczny
zapalacz gazu. Wystarczy przekręcić
pokrętło, a wybrany palnik
automatycznie się zapali.

GAZ, JEŚLI:
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ZABEZPIECZENIE
PRZECIWWYPŁYWOWE GAZU
Kiedy palnik przypadkowo zgaśnie,
może się zrobić niebezpiecznie.
Nie w przypadku kuchni Amica,
w których zastosowano specjalny
zawór odcinający dopływ gazu.
Bezpieczeństwo ponad wszystko!

kuchnie wolnostojące

Klient pyta:

KTÓRA KUCHNIA?

Co wybrać? Jak wybrać?
Czyli GAZ vs. INDUKCJA

KUCHNIA Z PŁYTĄ
INDUKCYJNĄ
DESIGN I KSZTAŁT
Design to nie tylko elegancja, ale także
pełna ergonomia, w tym większa
powierzchnia robocza płyty i możliwość
przesuwania garnków.
TECHNOLOGIA SCHOTT CERAN
Płyty wytwarzane w technologii
przyjaznej środowisku, bez arszeniku
i metali ciężkich.
FUNKCJA BOOSTER
Zwiększa moc grzania i pozwala na
szybsze przygotowanie potraw. Krótszy
czas gotowania czy smażenia to także
mniejsza strata cennych substancji
odżywczych. Szybko i zdrowo!
BEZPIECZEŃSTWO
W płycie indukcyjnej brak jest
elementów grzejnych – nagrzewa
się garnek, a nie płyta. Dopiero po
dłuższym czasie nagrzany garnek
rozgrzewa płytę, dlatego ryzyko
poparzenia jest mniejsze.

SCHOTT CERAN

Booster
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kuchnie wolnostojące z płytą indukcyją

Poznaj top model
614IES3.374TsDpHbQ(XxL)

Booster

Szybki nagrzew
150°C w 4 minuty!
I piekarnik rozgrzany!

4 × funkcja Booster
Poczwórna moc
szybszego gotowania
– aż do 2,5 kW na pole!

Emalia łatwoczyszcząca
EasyClean

Pojemność XXL

Zanieczyszczenia się nie
przyklejają, więc nie trzeba
już szorować.

65 litrów pojemności
– upieczesz dla całej rodziny!

Klasa
energetyczna A

Rozmrażanie
Rozmrożone zawsze
na czas!

Niższe rachunki
za prąd!

Chłodny front
(3 szyby)

Prowadnice teleskopowe
Zapomnij o kłopotliwym
wyciąganiu blach
z piekarnika!

Nie ma się jak oparzyć!
Szyby odbijają ciepło
i pozostają chłodne.

10 funkcji piekarnika

Chowane pokrętła

Kompletna funkcjonalność
urządzenia. Aż 10 funkcji
czeka na wykorzystanie!

Elegancja
i ułatwienie przy
czyszczeniu frontu.

A na dokładkę...
Drabinki boczne

Szuflada na prowadnicach rolkowych

2 × pola indukcyjne 16 cm z funkcją Booster

Programator Ts

Grill elektryczny 2000 W

2 × pola indukcyjne 21 cm z funkcją Booster

Pojemność 65 l

Wymiary: 85 × 60 × 60 cm

Przepisy na drzwiach

kuchnie wolnostojące

58IES3.319HTaKDpQ(Xv)

WYPOSAŻENIE

58IES2.322HTab(Xv)

WYPOSAŻENIE

58IES3.322HTaDQ(W)

WYPOSAŻENIE

Programator Tab

Programator Tab

Programator Tab

 Programator Ta

 Programator Ta

 Programator Ta

 Pojemność XXL

 Pojemność XXL

 Pojemność XXL

 8 funkcji

 8 funkcji

 8 funkcji

 10 funkcji

 10 funkcji

 10 funkcji

 Szybki nagrzew

 Szybki nagrzew

 Szybki nagrzew

 Rozmrażanie

 Rozmrażanie

 Rozmrażanie

 Drabinki boczne

 Drabinki boczne

 Drabinki boczne

 Prowadnice teleskopowe

 Prowadnice teleskopowe

 Prowadnice teleskopowe

Emalia łatwoczyszcząca EasyClean

Emalia łatwoczyszcząca EasyClean

Emalia łatwoczyszcząca EasyClean

Wkłady katalityczne

Wkłady katalityczne

Wkłady katalityczne

 Szare wnętrze piekarnika

 Szare wnętrze piekarnika

 Szare wnętrze piekarnika

Chłodny front (3 szyby)

Chłodny front (3 szyby)

Chłodny front (3 szyby)

Przepisy na drzwiach

Przepisy na drzwiach

Przepisy na drzwiach

Szuflada na prowadnicach rolkowych

Szuflada na prowadnicach rolkowych

Szuflada na prowadnicach rolkowych

FUNKCJONALNOŚĆ PŁYTY

FUNKCJONALNOŚĆ PŁYTY

FUNKCJONALNOŚĆ PŁYTY

 Płyta kuchenna: szkło

 Płyta kuchenna: szkło

 Płyta kuchenna: szkło

 2 × pole indukcyjne ø 16 cm*

 2 × pole indukcyjne ø 16 cm*

 2 × pole indukcyjne ø 16 cm*

 1 × pole indukcyjne ø 18 cm*

 1 × pole indukcyjne ø 18 cm*

 1 × pole indukcyjne ø 18 cm*

 1 × pole indukcyjne ø 21 cm*

 1 × pole indukcyjne ø 21 cm*

 1 × pole indukcyjne ø 21 cm*

 2 × pole indukcyjne ø 21 cm*

 2 × pole indukcyjne ø 21 cm*

 2 × pole indukcyjne ø 21 cm*

* Z funkcją Booster.

PARAMETRY TECHNICZNE

* Z funkcją Booster.

PARAMETRY TECHNICZNE

* Z funkcją Booster.

PARAMETRY TECHNICZNE

Pojemność piekarnika: 62 l

Pojemność piekarnika: 62 l

Pojemność piekarnika: 62l

 Pojemność piekarnika: 65 l

 Pojemność piekarnika: 65 l

 Pojemność piekarnika: 65 l

 Klasa energetyczna A

 Klasa energetyczna A

 Klasa energetyczna A

 Grill elektryczny (2000 W)

 Grill elektryczny (2000 W)

 Grill elektryczny (2000 W)

Wymiary (Wys./Sz./Gł.): 85/50/60 cm

Wymiary (Wys./Sz./Gł.): 85/50/60 cm

Wymiary (Wys./Sz./Gł.): 85/50/60 cm

TO IDEALNY MODEL DLA

TO IDEALNY MODEL DLA

TO IDEALNY MODEL DLA

ceniącej sobie bezpieczeństwo
i wygodę rodziny.

młodego małżeństwa.

gotujących i piekących dla wielu
osób (duża powierzchnia
pól i pojemność piekarnika).

Chcesz wiedzieć więcej?
Odwiedź www.amica.pl, gdzie znajdziesz całą gamę naszych produktów!
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kuchnie wolnostojące z płytą gazowo-elektryczną

Poznaj top model
618GES3.43HZpTaPrDNA(Xx)

Czyszczenie pyrolityczne
I piekarnik czyści się sam!
Wypala zabrudzenia
i zmienia je w popiół!

Zimny front drzwi
Nie musisz dmuchać
na zimne… drzwi! 4 szyby
w drzwiach gwarantują
zimny front.

Szybki nagrzew
150°C w 4 minuty!
I piekarnik rozgrzany!

Stabilne ruszty
żeliwne
Wszystko zostaje
na swoim miejscu.
Nic się nie wyleje,
nikt się nie oparzy.

Pojemność XXL
65 litrów pojemności
– upieczesz dla całej rodziny!

Klasa
energetyczna A

Rozmrażanie
Rozmrożone zawsze
na czas!

Niższe rachunki
za prąd!

Elektryczny zapalacz gazu
w pokrętle

Przepisy na drzwiach
Książki kucharskie już
niepotrzebne.
Przepisy są na drzwiach!

10 funkcji piekarnika
Kompletna funkcjonalność
urządzenia. Aż 10 funkcji
czeka na wykorzystanie!

Rożen obrotowy

Zapałki, zapalniczki i zapalarki?
Już ich nie potrzeba!

Chrupiąca skórka
dla każdego!

A na dokładkę...
Drabinki boczne

Szuflada na prowadnicach rolkowych

1 × 4,0 cm palnik pomocniczy

Programator Ta

Zwiększona płaszczyzna robocza rusztu

2 × 6,5 cm palnik średni

Nakrywa szklana

Zabezpieczenie przeciwwywpływowe gazu

1 × 9,0 cm palnik duży

Pojemność 65 l

Wymiary: 85 × 60 × 60 cm

Grill elektryczny 2000 W

kuchnie wolnostojące

514GcED3.33ZpTsAQ(XXL)

WYPOSAŻENIE

618GE3.39HZpTaDpNAQ(Xx)

WYPOSAŻENIE

57GEH2.33HZpTaDpScAi(Xx)

WYPOSAŻENIE

Programator Ts

Programator Ts

Programator Ts

 Programator Ta

 Programator Ta

 Programator Ta

 Pojemność XXL

 Pojemność XXL

 Pojemność XXL

 8 funkcji

 8 funkcji

 8 funkcji

 10 funkcji

 10 funkcji

 10 funkcji

 Szybki nagrzew

 Szybki nagrzew

 Szybki nagrzew

SoftClose – miękkie domykanie drzwi

SoftClose – miękkie domykanie drzwi

SoftClose – miękkie domykanie drzwi

 Rozmrażanie

 Rozmrażanie

 Rozmrażanie

 Drabinki boczne

 Drabinki boczne

 Drabinki boczne

 Prowadnice teleskopowe

 Prowadnice teleskopowe

 Prowadnice teleskopowe

Emalia łatwoczyszcząca EasyClean

Emalia łatwoczyszcząca EasyClean

Emalia łatwoczyszcząca EasyClean

 Szare wnętrze piekarnika

 Szare wnętrze piekarnika

Szare wnętrze piekarnika

Chłodny front (3 szyby)

Chłodny front (3 szyby)

Chłodny front (3 szyby)

Nakrywa lakierowana

Nakrywa lakierowana

Nakrywa lakierowana

Nakrywa szklana

Nakrywa szklana

Nakrywa szklana

Przepisy na drzwiach

Przepisy na drzwiach

Przepisy na drzwiach

Szuflada na prowadnicach rolkowych

Szuflada na prowadnicach rolkowych

Szuflada na prowadnicach rolkowych

FUNKCJONALNOŚĆ PŁYTY

FUNKCJONALNOŚĆ PŁYTY

FUNKCJONALNOŚĆ PŁYTY

 Płyta kuchenna: szkło

 Płyta kuchenna: szkło

 Płyta kuchenna: szkło

Płyta kuchenna: inox

 Płyta kuchenna: inox

 Płyta kuchenna: inox

 1 × palnik pomocniczy ø 4 cm

 1 × palnik pomocniczy ø 4 cm

 1 × palnik pomocniczy ø 4 cm

 2 × palnik średni ø 6,5 cm

 2 × palnik średni ø 6,5 cm

 2 × palnik średni ø 6,5 cm

1 × palnik duży ø 9 cm

1 × palnik duży ø 9 cm

1 × palnik duży ø 9 cm

Palnik WOK

Palnik WOK

Palnik WOK

 Zabezpieczenie

 Zabezpieczenie

 Zabezpieczenie

przeciwwypływowe gazu

przeciwwypływowe gazu

przeciwwypływowe gazu

Ruszty żeliwne

Ruszty żeliwne

Ruszty żeliwne – matowe

 Zwiększona płaszczyzna robocza

 Zwiększona płaszczyzna robocza

 Zwiększona płaszczyzna robocza

rusztu

rusztu

rusztu

 Elektryczny zapalacz gazu w pokrętle

 Elektryczny zapalacz gazu w pokrętle

 Elektryczny zapalacz gazu w pokrętle

PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE

 Pojemność piekarnika: 62 l

 Pojemność piekarnika: 62 l

 Pojemność piekarnika: 62 l

 Pojemność piekarnika: 65 l

 Pojemność piekarnika: 65 l

 Pojemność piekarnika: 65 l

 Klasa energetyczna A

 Klasa energetyczna A

 Klasa energetyczna A

 Grill elektryczny (2000 W)

 Grill elektryczny (2000 W)

 Grill elektryczny (2000 W)

Wymiary (Wys./Sz./Gł.): 85/50/60 cm

Wymiary (Wys./Sz./Gł.): 85/60/60 cm

Wymiary (Wys./Sz./Gł.): 85/50/60 cm

TO IDEALNY MODEL DLA

TO IDEALNY MODEL DLA

TO IDEALNY MODEL DLA

mniejszego gospodarstwa
domowego.

miłośników kuchni azjatyckiej
(palnik WOK).

rodziców małych dzieci
(miękkie domykanie drzwi).
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lodówki

LODÓWKI

lodówki

Nie zmarnuj szansy.
Wybierz lodówkę, w której
nic się nie marnuje!
Koniec z wyrzucaniem jedzenia
i niepotrzebnymi wydatkami! W końcu lodówki
są po to, by móc przechowywać żywność jak najdłużej.
Dlatego specjalne systemy – FreshOn, VitControl Plus
czy FreshZone – maksymalnie wydłużają
trwałość produktów, szczególnie tych wrażliwych:
owoców, warzyw, mięs czy ryb. Nic się nie marnuje –
wszystko jest zawsze pod ręką. Świeże.
Sprytne rozwiązania organizacji przestrzeni w lodówce
pozwalają zaś na łatwe i mądre rozmieszczanie
produktów. Dzięki temu nie przeoczysz żadnego
produktu i widzisz, co należy zjeść w pierwszej
kolejności, więc nic się nie przeterminuje.
A do tego klasa energetyczna A++ zapewnia niższe
rachunki za prąd.
Świeżość na dłużej i oszczędność na co dzień.
Oto lodówki Amica.

/79

najważniejsze funkcjonalności

LODÓWKI

JAK ZACHOWAĆ ŚWIEŻOŚĆ NA DŁUUUŻEJ?
FILTR WĘGLOWY FreshOn
Bez etylenu = bez problemu!
Zamknięte w lodówce owoce i warzywa wytwarzają gaz etylenowy –
hormon starzenia, który powoduje, że produkty szybko tracą świeżość.
Dzięki filtrowi FreshOn pozbywasz się szkodliwego gazu z lodówki,
a jedzenie zachowuje maksymalną trwałość i się nie marnuje.

POJEMNIK VitControl Plus
ŻE...
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Do 3 × dłużej świeże owoce i warzywa!
W pojemniku VitControl Plus można regulować wilgotność do potrzeb
aktualnie przechowywanych produktów! Bo nie każdy wie, że
warzywa wymagają większej, a owoce mniejszej wilgotności. A dzięki
specjalnej tacy nie przylegają do dna szuflady.

POJEMNIK FreshZone
Dla mięso- i rybożerców! I nic się nie marnuje!
Temperatura w środku pojemnika to 0-3⁰C, czyli idealne warunki do
przechowywania szczególnie wrażliwych produktów. A te dłużej
zachowują smak, zapach i wartości odżywcze!

lodówki

JAK ORGANIZOWAĆ PRZESTRZEŃ,
BY NIC SIĘ NIE ZMARNOWAŁO?
FlexiSpace
Urządzasz lodówkę… po swojemu!
System półek, szuflad i balkoników, które możesz dowolnie regulować –
aranżujesz przestrzeń tak, jak chcesz! Dzięki temu dokładnie wiesz, gdzie co
jest – jedzenie już nigdy się nie przeterminuje. A ze składaną półką MultiFlex
znika problem przechowywania dużych garnków i wysokich butelek.

DUŻA POJEMNOŚĆ
Koniec upychania produktów na siłę!
Nie tylko schłodzisz więcej produktów, ale i bez problemu przechowasz
większe artykuły o różnych kształtach, które do tej pory nie mieściły się
w chłodziarce i zamrażarce. Nie musisz już ich kroić – w szufladzie BigBox
mrozisz w całości nawet największe produkty. Większa pojemność =
większa wygoda!

STEROWANIE SENSOROWE
Dotyk komfortu, stylu i ergonomii.
Elegancko, ale przede wszystkim funkcjonalnie. Intuicyjny panel sterujący
z czujnikami dotyku ułatwia precyzyjne sterowanie temperaturą. Łatwo
można nastawić niezależną temperaturę dla chłodziarki i zamrażarki, a do
tego wygodnie korzystać z wszystkich dodatkowych funkcji.

JAK CHŁODZIĆ…
TO OSZCZĘDNIE I KOMFORTOWO!
TECHNOLOGIA NoFrost
TECHNOLOGIA FrostControl
Nie ma szronu… nie ma rozmrażania!
Czas to pieniądz? Oszczędź go, i to sporo! Z NoFrost w ogóle nie musisz
już rozmrażać lodówki, bo nie pojawia się w niej szron.
FrostControl sprawia, że szron nie osadza się na parowniku zamrażarki.
Dlatego rozmrażasz ją tak rzadko, że możesz o tym niemal zapomnieć!

KLASA ENERGETYCZNA A++
Oszczędności w każdej sekundzie.
Lodówka to sprzęt, który pracuje bez przerwy – 24 godziny
na dobę, przez cały rok. A jeśli pobiera mniej energii, z każdą
sekundą zapewnia większe oszczędności na rachunkach za prąd.

SILNIK LogicDrive
Ciszej, taniej, na dłużej.
Cichą pracę i niższy pobór energii docenia się na co dzień. Ale silnik
LogicDrive zapewnia też dłuższą żywotność sprzętu, a to już
oszczędność w długim okresie. Jak by nie patrzeć – to się opłaca.
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dodatkowe funkcjonalności

ŁATWIEJ
W KAŻDEJ
SYTUACJI

ECO

Uwielbiam pomagać – środowisku
i domowemu budżetowi.
Z FUNKCJĄ ECO. :)

Znowu wyłączają prąd?
ALARM PODWYŻSZONEJ
TEMPERATURY da znać,
jeśli coś będzie nie tak…

Oszczędzamy na wakacjach!
FUNKCJA WAKACJE
to mniejszy pobór energii!

Tyle jedzenia… i nic się nie zmarnuje!
Z FUNKCJĄ SUPER ZAMRAŻANIE
wszystko się zamrozi!

lodówki

PÓŁKI Z HARTOWANEGO
SZKŁA utrzymają aż do 100 kg?!
Hmmm… jak by to sprawdzić… ;)

Zamknąłem drzwi w lodówce?
Na pewno! Inaczej ALARM
NIEDOMKNIĘTYCH DRZWI
dałby znać…

Nic nie przymarza do tylnej ścianki.
Jak dobrze, że jest
SYSTEM A IRFLOW!

SUPER CHŁODZENIE i kolacja dla
gości już czeka w lodówce! Super!

A niech się bawią w kuchni… I tak
nie zmienią ustawień, przecież jest
CHILDL OCK.

Przeprowadzka… Ale lodówka będzie
pasować! Najwyżej zmienimy stronę
otwierania drzwi – są przecież
UNIWERSALNE!

Uff, jak gorąco… FUNKCJA PARTY
i napoje będą zimne w kilkanaście
minut!
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lodówki

Poznaj top model
FK299.2FTZXAA

Pojemnik
VitControl Plus

Klasa energetyczna

Owoce i warzywa w pojemniku
świeże do 3 razy dłużej.

Niższe zużycie energii –
niższe rachunki!

Funkcja Super chłodzenie
Pełna wydajność kompresora –
szybko chłodzisz więcej
produktów naraz!

SafetyGlass

Technologia
NoFrost

Półki z hartowanego
szkła się nie pokruszą.
Dlatego jest
bezpieczniej.

Bez szronu,
bez potrzeby
rozmrażania!

Pojemnik FreshZone

Uniwersalne drzwi L/P

Idealne warunki dla mięsa,
ryb i wrażliwych produktów.

Lodówka pasuje do każdej
kuchni! Drzwi mają otwory
montażowe po obu stronach,
więc mogą otwierać się tak,
jak chcesz!

Sterowanie elektroniczne

Półka na butelki

Umieszczony wewnątrz panel
sterowania – łatwość obsługi,
precyzja w ustawieniach
i… elegancja!

Składana półka to
więcej przestrzeni
i bezpieczeństwo.

lodówki

FK321.4DFX

OPIS

BK3185.4NFVCAA

OPIS

FK2515.4UTXAA

OPIS

Lodówka wolnostojąca

Lodówka wolnostojąca

Lodówka wolnostojąca

Lodówka do zabudowy

Lodówka do zabudowy

Lodówka do zabudowy

Kolor: inox

Kolor: inox

Kolor: inox

Klasa energetyczna A+

Klasa energetyczna A++

Klasa energetyczna A+

Sterowanie elektroniczne

Sterowanie elektroniczne

Sterowanie elektroniczne

FUNKCJONALNOŚĆ

FUNKCJONALNOŚĆ

FUNKCJONALNOŚĆ

Technologia NoFrost w chłodziarce

Technologia NoFrost w chłodziarce

Technologia NoFrost w zamrażarce

Technologia NoFrost w zamrażarce

Technologia NoFrost w zamrażarce

Technologia FrostControl w zamrażarce

Technologia FrostControl w zamrażarce

Technologia FrostControl w zamrażarce

Filtr węglowy FreshOn

Filtr węglowy FreshOn

Filtr węglowy FreshOn

Funkcja Super chłodzenie

Funkcja Super chłodzenie

Funkcja Super chłodzenie

Funkcja Super zamrażanie

Funkcja Super zamrażanie

Funkcja Super zamrażanie

Funkcja Wakacje

Funkcja Wakacje

Funkcja Wakacje

Funkcja Eco

Funkcja Eco

Funkcja Eco

Sygnalizacja niedomkniętych drzwi

Sygnalizacja niedomkniętych drzwi

Sygnalizacja niedomkniętych drzwi

Automatyczne odszranianie

Automatyczne odszranianie

Automatyczne odszranianie

(chłodziarka)

(chłodziarka)

(chłodziarka)

SafetyGlass: 3+1

SafetyGlass: 2+1

SafetyGlass: 3+1

Półka na butelki

Półka na butelki

Półka na butelki

Szuflada na warzywa i owoce: 1

Szuflada na warzywa i owoce: 2

Szuflada na warzywa i owoce: 1

Szuflady w zamrażarce: 3

Szuflady w zamrażarce: 3

Szuflady w zamrażarce: 3

Balkoniki w chłodziarce: 4

Balkoniki w chłodziarce: 3

Balkoniki w chłodziarce: 4

Podstawka na jajka

Podstawka na jajka

Podstawka na jajka

Liczba drzwi zewnętrznych: 2

Liczba drzwi zewnętrznych: 2

Liczba drzwi zewnętrznych: 2

Uniwersalne drzwi: L/P

Uniwersalne drzwi: L/P

Uniwersalne drzwi: L/P

Wymiary (Wys./Sz./Gł.): 185,5 / 59,5 / 63,8 cm

Wymiary (Wys./Sz./Gł.): 176,6 / 54 / 54 cm

TO IDEALNY MODEL DLA

TO IDEALNY MODEL DLA

sprytnych i wygodnickich,
którzy nie chcą już nigdy
rozmrażać lodówki!

szukających sprytnej organizacji
przestrzeni przy mniejszych
wymiarach (półka na butelki
+ 2 szuflady na warzywa i owoce).

Technologia NoFrost w chłodziarce

Wymiary (Wys./Sz./Gł.): 170 / 54 / 59,5 cm

TO IDEALNY MODEL DLA

smakoszy warzyw i owoców,
wegetarian… (dłuższa świeżość
z filtrem węglowym FreshOn).

Chcesz wiedzieć więcej?
Odwiedź www.amica.pl, gdzie znajdziesz całą gamę naszych produktów!
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zmywarki

ZMYWARKI

zmywarki

Zmywarki pełne
dobrych pomysłów.
Zmywarki są po to, by wyręczać nas w codziennych
obowiązkach. Skoro nie chcesz zmywać samemu, nie
chcesz też poświęcać czasu i energii na długotrwałą
obsługę zmywarki. Dlatego rozwiązania w urządzeniach
Amica gwarantują perfekcyjne zmywanie przy
minimalnej obsłudze – włącznie z automatycznym
doborem temperatury i ilości wody do stopnia
zabrudzenia naczyń.
A to wszystko w eleganckim designie i z oszczędnością
energii oraz wody.
Maksymalne wykorzystanie przestrzeni za
każdym razem z systemem FlexiSpace.
Łagodne światło BlueDot informuje o pracy
urządzenia.
Mniej wody, mniej potrzebnej energii
i więcej oszczędności.
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ZMYWARKI

INTELIGENTNIE WYKORZYSTANA
PRZESTRZEŃ
SYSTEM Up&Down
Duże garnki i wysokie kieliszki? Zmieszczą się bez problemu!
Wygodny i efektywny załadunek – górny kosz można przesuwać
w górę i w dół, co pozwala zyskać dodatkowe miejsce. Nawet gdy
naczynia są już w środku.

MaxiSpace 3
Szybsze wyjmowanie sztućców – oszczędność czasu.
Tradycyjny kosz na sztućce został zastąpiony oddzielną, łatwo
modyfikowalną szufladą umiejscowioną na górze. Dzięki temu
pojemność zmywarki jest większa, a wkładanie sztućców
i wysokich kieliszków prostsze i szybsze.

ExtraSpace
Zmyjesz aż 14 kompletów naczyń!
Koniec z kilkukrotnym wstawianiem zmywarki – wszystko
zmieści się za jednym razem! Większa pojemność to większa
ergonomia użytkowania i większe oszczędności – na wodzie,
energii i detergentach. Na co dzień.

SKŁADANE PÓŁKI W GÓRNYM I DOLNYM KOSZU
Przestrzeń dopasowana do aktualnych potrzeb.
Możliwość aranżacji przestrzeni w zmywarce w zależności
od rozmiarów i ilości naczyń przygotowanych do zmywania.

zmywarki

POTRÓJNA SIŁA ZMYWANIA
ZMYWANIE 3D
Jeszcze dokładniejsze mycie w każdym miejscu komory.
3 poziomy natrysku i obrotowe ramię natrysznicy sprawiają,
że naczynia są myte z każdej strony. Dlatego woda
z detergentem dochodzi do wszystkich niedostępnych
wcześniej zakamarków.

EXPRESS 60°C W 60 MINUT
Skuteczność w godzinę.
Dzięki programowi Express 60 średnio zabrudzone naczynia
odzyskują blask w temperaturze 60°C, która gwarantuje
higienę zmywania oraz zużycie optymalnej ilości wody,
zaledwie w ciągu 60 minut.

PROGRAM AUTO
Program Auto automatycznie dostosuje ilość wody
i temperaturę do stopnia zabrudzenia naczyń.
Po pierwszym płukaniu elektroniczny sensor oceni stopień
zabrudzenia wody, a następnie dobierze optymalną
temperaturę w zakresie od 45 do 60°C. Nie trzeba
zastanawiać się nad wyborem odpowiedniego programu,
aby zmywanie było skuteczne i oszczędne.

OSZCZĘDNE ZMYWANIE
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KLASA ENERGETYCZNA A+++
Niższe rachunki i troska o środowisko.
Wybór właściwej klasy energetycznej to wielka oszczędność.
Można zyskać nawet do 59 darmowych cykli zmywania rocznie
w porównaniu do zmywarki z niższą klasą.

SILNIK LogicDrive
Dokładniej, ciszej, oszczędniej!
Nowoczesna technologia gwarantuje efektywną pracę
urządzenia. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom silnik
pracuje ciszej, a jego żywotność jest dłuższa.

ZMYWANIE STREFOWE
Pełnia możliwości przy niepełnym załadunku.
Funkcja działa w dolnym lub środkowym koszu i umożliwia
mycie naczyń wtedy, gdy zapełniony jest tylko jeden z nich.
Gwarantuje to oszczędność czasu i pieniędzy.
/89

dodatkowe funkcjonalności

Dla najlepszego efektu – zawsze
wiesz, kiedy dodać nabłyszczacz
dzięki WSKAŹNIKOWI BRAKU
NABŁYSZCZACZA.

Rach-ciach i ustawione!
Z WYŚWIETLACZEM
naprawdę jest wygodnie!

Zmywarkę boli… gdy brakuje soli.
Ale WSKAŹNIK BRAKU SOLI daje
znać, gdy sól trzeba uzupełnić. ;)

Skoro w nocy prąd jest tańszy…
niech zmywarka włączy się w nocy!
OPÓŹNIENIE STARTU DO 24 H
i wszystko gra!

zmywarki

Zmywarka zmywa, a ja mam
wycierać? Niedoczekanie!
Na szczęście jest suszenie
T URBODRYING!

Ulubiony serial w TV.
Nie zagłuszać i nie przeszkadzać!
CICHA PRACA się przydaje. :)

ŁATWIEJ
W KAŻDEJ
SYTUACJI

BlueDot

½ ZAŁADUNKU = ½ kosztów.
Nie w pełni załadowana zmywarka?
Możesz zmywać! I oszczędzić czas
i pieniądze!

Nie ma co czekać… aż zapełnisz
całą zmywarkę. Ze ZMYWANIEM
STREFOWYM jeden kosz wystarczy.
No i jest taniej!

Czy zmywarka jeszcze pracuje?
Przecież to widać! Dzięki światłom
BLUEDOT lub BLUESTATUS.

Bezpieczeństwo przede wszystkim!
Z AQUASTOP woda zawsze będzie
w zmywarce – nie na podłodze…
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Poznaj top model
ZIM609TBE IN

FlexiSpace
Dopasujesz przestrzeń w zmywarce do
rodzaju naczyń – i wszystko się zmieści!

System Up&Down

MaxiSpace 3

Nawet bardzo duże garnki
też się zmieszczą,
gdy zmienisz wysokość
górnego kosza nawet z pełnym
jego załadunkiem!

Z dodatkowego kosza
szybciej wyjmiesz
sztućce. I nie musisz
się schylać!

Składane elementy
w górnym koszu

Składane elementy
w dolnym koszu

Więcej szklanek niż
talerzyków? Zmieszczą się,
gdy złożysz przegródki.

Przegródki przeszkadzają,
by załadować większe garnki?
Złóż je!

Wyświetlacz LCD

TurboDrying

Widzisz, jak łatwo
obsłużyć zmywarkę!

Koniec z wycieraniem
naczyń dzięki układowi
wentylatorów!

BlueDot

Zmywanie 3D

BlueDot

Natrysk z każdej strony –
perfekcyjnie czyste naczynia.

Niebieskie światło na
podłodze? Wiesz, że
zmywarka pracuje.

Klasa energetyczna
Niższe zużycie energii –
niższe rachunki!

A na dokładkę...
Opóźnienie startu

Zabezpieczenie AquaStop

Funkcja zmywanie strefowe

Program AUTO

Program Party

Wewnętrzne oświetlenie LED

zmywarki

ZZM447E

OPIS

ZWM626IES

OPIS

ZWM436WD

OPIS

Zmywarka wolnostojąca

Zmywarka wolnostojąca*

Zmywarka wolnostojąca*

Zmywarka do zabudowy

Zmywarka do zabudowy

Zmywarka do zabudowy

Typ: 45

Typ: 45

Typ: 45

Typ: 60

Typ: 60

Typ: 60

Klasa energetyczna A++

Klasa energetyczna A++

Klasa energetyczna A++

Wyświetlacz LED

Wyświetlacz LED

Wyświetlacz LED

Wskaźnik postępu programu

Wskaźnik postępu programu

Wskaźnik postępu programu

6 programów zmywania

6 programów zmywania

6 programów zmywania

7 programów zmywania

7 programów zmywania

7 programów zmywania

FUNKCJONALNOŚĆ

FUNKCJONALNOŚĆ

FUNKCJONALNOŚĆ

Funkcja mycie strefowe

Funkcja mycie strefowe

Funkcja mycie strefowe

Funkcja 3 w 1

Funkcja 3 w 1

Funkcja 3 w 1

Opóźnienie startu do 24 h

Opóźnienie startu do 24 h

Opóźnienie startu do 24 h

FlexiSpace

FlexiSpace

FlexiSpace

System Up&Down

System Up&Down

System Up&Down

Składane elementy w dolnym koszu

Składane elementy w dolnym koszu

Składane elementy w dolnym koszu

Składane elementy w górnym koszu

Składane elementy w górnym koszu

Składane elementy w górnym koszu

MaxiSpace 3

MaxiSpace 3

MaxiSpace 3

Zmywanie 3D

Zmywanie 3D

Zmywanie 3D

AquaStop

AquaStop

AquaStop

HotAirDrying

HotAirDrying

HotAirDrying

Wewnętrzne oświetlenie LED

Wewnętrzne oświetlenie LED

Wewnętrzne oświetlenie LED

Pojemność: 10 kompletów naczyń

Pojemność: 10 kompletów naczyń

Pojemność: 9 kompletów naczyń

Pojemność: 14 kompletów naczyń

Pojemność: 14 kompletów naczyń

Pojemność: 14 kompletów naczyń

Zużycie wody w programie referencyjnym Eco: 8,5 l
Poziom hałasu: 45 dB

Wymiary (Wys./Sz./Gł.): 81,5/44,8/57 cm

Zużycie wody w programie referencyjnym Eco: 10 l
Poziom hałasu: 45 dB

Zużycie wody w programie referencyjnym Eco: 9 l
Poziom hałasu: 49 dB

Wymiary (Wys./Sz./Gł.): 84,5/59,8/60 cm

Wymiary (Wys./Sz./Gł.): 84,5/44,8/60 cm

TO IDEALNY MODEL DLA

TO IDEALNY MODEL DLA

lubiących elegancję i maksymalną
funkcjonalność.

licznej rodziny
(większa pojemność urządzenia).

TO IDEALNY MODEL DLA

ceniących sobie prostotę obsługi,
którym niepotrzebne są
dodatkowe udogodnienia.

Chcesz wiedzieć więcej?
Odwiedź www.amica.pl, gdzie znajdziesz całą gamę naszych produktów!

* Możliwość zabudowy pod blat.
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PRALKI/
SUSZARKI

pralki/suszarki

Funkcjonalność
i wygoda idą w parze.
Dzięki technologii
SteamTouch.
Z praniem parowym wszystko staje się proste i gładkie.
Tak gładkie, że nie wymaga już nawet dalszego
prasowania! Pralki i suszarki Amica mają wszystko,
co potrzebne, by ułatwić i uprzyjemnić proces prania.
Jest szybciej, wygodniej i oszczędniej.
Oszczędzasz pieniądze, ale przede wszystkim własny
czas i energię. Skoro pralka jest automatyczna, niech
automatycznie robi wszystko za Ciebie! Nie musisz już
nawet dodawać detergentów za każdym praniem…
A najlepszy efekt daje zestawienie pralki i suszarki.
Efekt synergii: większą wydajność i mniejsze koszty
każdego dnia.
SteamTouch – programy parowe, po których
pranie nie wymaga prasowania.
Dopasowanie funkcjonalne
i spójny design pralek i suszarek.
Maksymalne uproszczenie obsługi
przy zwiększonej efektywności.
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PRALKI
I SUSZARKI
ŚWIEŻE, SUCHE, WYPRASOWANE.
BEZ WYSIŁKU I W MGNIENIU OKA.
SteamTouch

suszarki/pralki

Pranie i suszenie programem parowym.
I nie ma prasowania!
Para użyta podczas prania wnika we włókna, rozluźnia je
i dezynfekuje. Zagniecenia znikają, a ubrania stają się miękkie
i delikatne. Są doskonale czyste i pachnące dzięki usunięciu bakterii
gnilnych i roztoczy odpowiedzialnych za niepożądane zapachy.
Znikają nie tylko same zapachy, ale i ich przyczyna. Doskonała opcja
dla alergików i dla tych, którzy…
nie lubią prasować.

FUNKCJA GOTOWE ZA…

suszarki/pralki

Wyprane i suche dokładnie o tej godzinie,
o której chcesz.
Cykl prania lub suszenia zakończy się o wskazanej przez
użytkownika godzinie. Nie trzeba zastanawiać się, ile trwa
dany program, zrobi to pralka. A gotowe pranie będzie czekać,
gdy wrócisz do domu.

PROGRAM CODZIENNE 58’

suszarki/pralki

Najszybszy pełny program prania na rynku.
Pełne, skuteczne pranie lub suszenie w niecałą godzinę.
Codzienna wygoda i oszczędność czasu. 58 minut wystarczy,
by pranie było czyste. Podobnie z suszeniem – stabilna i niska
temperatura ok. 50°C przy bardzo dobrym poziomie dosuszenia
nie nadwyręża włókien, więc ubrania służą dłużej.

58 min

pralki/suszarki

ŁATWIEJ BYĆ NIE MOŻE
ADD+

pralki

O czymś zapomniałeś? Dodaj ubrania… podczas prania!
Przez ok. 70-80% trwania programu możesz jeszcze dołożyć
pranie do pracującej pralki. I to nie tylko skarpetki – nawet
większe ubrania! Jest komfortowo i wygodnie.

OptiDose

pralki

Automatyczny dobór ilości płynnego detergentu
do rodzaju i ilości pranej odzieży.
Wygodniej i oszczędniej. Uzupełniasz dozownik raz na ponad
20 cykli prania – pralka sama dostosowuje parametry prania
do aktualnych potrzeb i dozuje detergent.

AquaDose

suszarki

Dedykowany dozownik wody dla suszarki.
Precyzyjniej i wygodniej.
Wygodny dozownik ze specjalnym kształtem szyjki
pozwala na łatwy dostęp do otworu wlewowego suszarki,
a dodatkowy odpowietrznik zapobiega efektowi
bąblowania i rozlewania wody.

OSZCZĘDNOŚCI NA KAŻDYM KROKU
KLASA ENERGETYCZNA A+++

suszarki/pralki

Mniej zużywanej energii, więcej oszczędności!
Dlatego klasa energetyczna A+++ pozwala na roczne
oszczędności, dzięki którym zyskamy 3344 zblendowanych
koktajli malinowych, 88 darmowych cykli prania lub
2090 minut bezpłatnego odkurzania.

SILNIK LogicDrive 2.0
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suszarki/pralki

Tak cicho, tak tanio na co dzień.
Nowoczesny silnik LogicDrive nie tylko zapewnia cichą pracę,
ale cechuje się też wydłużoną żywotnością oraz niższym
zużyciem energii elektrycznej. To czysta przyjemność
użytkowania. I czysta oszczędność.

SYSTEM SENSORÓW DrySensor

suszarki

Automatyczne dopasowanie temperatury suszenia.
System czujników wilgotności i temperatury sam dopasuje
warunki do rodzaju ubrań, skróci czas programu w trakcie jego
trwania, gdy wyczuje taką potrzebę. To optymalne zużycie
energii i gwarancja bezpieczeństwa Twojej odzieży.
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ŁATWIEJ
W KAŻDEJ
SYTUACJI

Dzieci bez nadzoru?
Bezpieczne. Pranie też – jest
BLOKADA CHILDL OCK.

Mniej czasu na pranie? To niech pierze
się krócej! SKRÓĆ CZAS aż o ⅓!

Masz mocno wybrudzoną odzież
i nie wiesz czy program, który chcesz
zastosować sobie z tym poradzi?
Wybierasz POZIOM ZABRUDZENIA,
a pralka sama dopasuje parametry!

Kichanie albo… dobre pranie.
Czyli PRANIE ANTYALERGICZNE!

pralki/suszarki

Czasem trzeba delikatnie…
I wtedy korzystasz
z SUSZENIA CZASOWEGO
ZIMNYM POWIETRZEM.

Suche pranie potrzebne na szybko?
SZYBKIE SUSZENIE i gotowe!

Ciepło, cieplej… Sucho!
SUSZENIE CZASOWE CIEPŁYM
POWIETRZEM idealne dla grubych
koców albo butów!

Niższa temperatura suszenia
= większe bezpieczeństwo ubrań!
Dzięki POMPIE HEATP UMP.

Rach-ciach i ustawione!
Z WYŚWIETLACZEM
naprawdę jest wygodnie!

Suche… i co dalej?
POZIOMY SUSZENIA „na wieszak”,
„do szafy” i „do prasowania” to różny
stopień wilgotności tkanin.

Miło, gdy nic nie trzeba robić.
A pralka z AUTOSENSOREM
dobierze za Ciebie optymalną ilość
wody.

Ile proszku albo płynu użyć? Tyle, ile
zmieści się w dozowniku OPTICUP!
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Poznaj top model
PRALKA DAW 8143 DSiBTO

Program Antyalergiczny
Dodatkowe płukanie
w podgrzanej wodzie –
alergeny, roztocza
i bakterie usunięte.

SteamTouch

Gotowe za…

Pranie parowe – miękkie,
gładkie, zdezynfekowane.
I nie trzeba już praktycznie
prasować.

Pranie gotowe
dokładnie wtedy,
gdy chcesz.

58 min

Program
Codzienne 58’

OptiDose
Pralka sama dobiera
ilość detergentu.
Pełna wygoda.

Pełne i skuteczne
pranie w niecałą
godzinę.

Skróć czas

Add+

Czas prania krótszy
nawet o ⅓.
Więcej czasu i oszczędności,
taka sama skuteczność.

Ubrania dokładasz podczas
trwania cyklu prania.
Wygodnie, przez
główne drzwi.

MaxLoad

LogicDrive 2.0

Widzisz na wyświetlaczu,
jeśli przekroczony został
maksymalny załadunek.

Cichsza praca,
oszczędności,
zwiększona
żywotność pralki.

A na dokładkę...
AutoSensor

Autoczyszczenie bębna

Program Koszule

SoftDrum

ChildLock

Program Outdoor

Program Fitness

OptiCup

Pojemność 8 kg

pralki/suszarki

Poznaj top model
SUSZARKA AWD 83 LCIBT

Klasa energetyczna
Mniej zużytej energii –
niższe rachunki za prąd!

SteamTouch

Gotowe za…

Delikatne, zdezynfekowane i…
niepogniecione!
I praktycznie
nie musisz już prasować!

Pranie suche
dokładnie wtedy,
gdy chcesz.

58 min

System sensorów
DrySensor

Program
Codzienne 58’

Automatyczne dopasowanie
temperatury suszenia.
Wygoda, oszczędność
i gwarancja
bezpieczeństwa odzieży.

Pełen cykl suszenia
w niecałą godzinę.

Wyświetlacz LED

Dozownik AquaDose

Stały dostęp
do potrzebnych
informacji
i aktualnych
parametrów.

Dedykowany dozownik
wody dla suszarki.
Precyzyjniej
i wygodniej.

HeatPump

LogicDrive 2.0

Lepsza efektywność przy
niższej temperaturze
suszenia. I aż 4-krotna
oszczędność energii!

Cichsza praca,
oszczędności,
zwiększona
żywotność suszarki.

A na dokładkę...
Program Outdoor

Poziom Suszenia

Suszenie Czasowe – zimne powietrze

Program Fitness

Program Odświeżanie

Suszenie Czasowe – ciepłe powietrze

ChildLock

Autoczyszczenie

Pojemność 8 kg
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pralki/suszarki

TAW 8143 DCiBTO
PRALKA

OPIS

TAW 6123 DCiWT
PRALKA

OPIS

AWD 83 LCiBT
SUSZARKA

OPIS

Wyświetlacz LCD

Wyświetlacz LCD

Wyświetlacz LED

Klasa energetyczna A+++

Klasa energetyczna A+++

Klasa energetyczna A+++

FUNKCJONALNOŚĆ

FUNKCJONALNOŚĆ

FUNKCJONALNOŚĆ

16+7 programów

16+7 programów

16+7 programów

Navigator System

Navigator System

Gotowe za…

SteamTouch

SteamTouch

SteamTouch

Add+

Add+

Szybkie suszenie

OptiDose

OptiDose

Czujnik wilgotności

OptiCup

OptiCup

Wskaźnik zapełnienia zbiornika

Silnik LogicDrive 2.0

Silnik LogicDrive 2.0

Silnik LogicDrive 2.0

Funkcja MaxLoad

Funkcja MaxLoad

Wskaźnik informujący

Bęben SoftDrum

Bęben SoftDrum

o zakończeniu trwania programu

Funkcja Skróć czas

Funkcja Skróć czas

Sygnalizacja świetlna w bębnie,

Pranie deszczowe

Pranie deszczowe

po zakończeniu cyklu suszenia

Wymienne łożyska

Wymienne łożyska

Pauza

Pojemność 8 kg

Pojemność 8 kg

ChildLock

Pojemność 6 kg

Pojemność 6 kg

Pojemność 8 kg

Maks. szybkość wirowania 1200

Maks. szybkość wirowania 1200

Sygnalizacja dźwiękowa

Maks. szybkość wirowania 1400

Maks. szybkość wirowania 1400

Wymiary (Wys./Sz./Gł.): 85 / 59,5 / 56,5 cm

Wymiary (Wys./Sz./Gł.): 85 / 59,5 / 49,5 cm

Wymiary (Wys./Sz./Gł.): 84,5 / 59,5 / 64 cm

TO IDEALNY MODEL DLA

TO IDEALNY MODEL DLA

TO IDEALNY MODEL DLA

tych, którzy piorą dużo
– np. większej rodziny.

pary lub kilkuosobowego
gospodarstwa domowego.

poszukujących wygody
przy suszeniu prania.

Chcesz wiedzieć więcej?
Odwiedź www.amica.pl, gdzie znajdziesz całą gamę naszych produktów!

pralki/suszarki
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Na każdym Twoim kroku pomocna – AMICA w sieci

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ
WSPARCIA?
W centrum serwisowym:
Zgłosisz naprawę gwarancyjną
i pogwarancyjną;
Uzyskasz profesjonalną pomoc w zakresie
doboru i sprzedaży części zamiennych
oraz eksploatacji sprzętów Amica;
Masz pewność terminowej i fachowej
realizacji zleceń.

I pamiętaj, że łatwo
możesz
skontaktować się z na
szym

CENTRUM SE

RWISOW Y M!

Zadzwoń pod numer 801 801 800
lub 672 546 500
(od pn. do pt. w godz. 8:00 – 16:00),
pod którym znajdziesz naszych
profesjonalnych doradców.

Pomożemy!

Chcesz wiedzieć więcej? Znajdź nas w sieci!
youtube.com/amicaagd

instagram.com/amicaagd/

Zobacz filmy
z prezentacjami funkcjonalności
naszych produktów!

Polajkuj nasze
lajfstajlowe zdjęcia
i zainspiruj klientów
do zmiany!

pl.pinterest.com/amicaagd/

facebook.com/amicaagd/

Zainspiruj się i sprawdź,
jakie cuda możesz osiągnąć
dzięki naszym urządzeniom!

Polub nasz profil,
by być zawsze na bieżąco
i porozmawiać z nami,
kiedy zechcesz!

INFOLINIA:
CENTRUM SERWISOWE:
801 801 800
Amica S.A.
ul. Mickiewicza 52
64-510 Wronki
+48 67 25 46 100
+48 67 25 40 320
kontakt@amica.com.pl

672 546 500
amica.pl
facebook.com/amicaagd
instagram.com/amicaagd
youtube.com/amicaagd
pinterest.com/amicaagd

2018 Producent zastrzega sobie prawo do zmian danych technicznych, wzornictwa oraz kolorystyki poszczególnych urządzeń bez wcześniejszego poświadczenia.
UWAGA! Pełne informacje dotyczące sposobu montażu sprzętów znajdują się w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.

