2018/1
Vstavané spotrebiče
pre kuchynské štúdiá
Darček ku každému setu rúry
a varnej dosky

IFW 6230 IX
Statická rúra

•Farba: nerez
•Mechanické ovládanie
•Počet programov: 4
•Mechanický časovač
•Dvojité celosklenené dvere
•Energetická trieda: A
•Objem rúry: 71 litrov
•Príslušenstvo: 1 rošt + 1 plech
•V x Š x H: 595 x 595 x 551 mm

AMOC: 179 €

IFW 6834 IX
Rúra so zadným ohrevom

•Počet programov: 8
•Mechanický časovač
•Viacúrovňové pečenie
•Dvojité celosklenené dvere
•Energetická trieda: A
•Objem rúry: 71 litrov
•Príslušenstvo: 1 rošt + 2 plechy
•V x Š x H: 595 x 595 x 551 mm

AMOC: 199 €
Obj. kód: F102781

IFW 6544 IX
Teplovzdušná rúra

•Farba: nerez
•Počet programov: 8
•Digitálny displej
•Elektronický časovač
•Dvojité celosklenené dvere
•Energetická trieda: A
•Objem rúry: 71 litrov
•Príslušenstvo: 1 rošt, 1 plech
•V x Š x H: 595 x 595 x 551 mm

AMOC: 219 €

Obj. kód: F102743

IFW 5834 IX
Teplovzdušná rúra

Teplovzdušná rúra
so zadným ohrevom

•Farba: nerez
•Počet programov: 11
•Viacúrovňové pečenie
•Digitálny displej
•Elektronický časovač
•Dvojité celosklenené dvere
•Katalytické čistenie
•Energetická trieda: A+
•Vnútorný objem rúry: 71 litrov
•Príslušenstvo: 1 rošt, 2 plechy
•V x Š x H: 595 x 595 x 551 mm

AMOC: 249 €

Obj. kód: F102913

IFW 6841 JH IX
Teplovzdušná rúra
so zadným ohrevom

AMOC: 269 €
Obj. kód: F102834

IFW 5844 JH IX
Teplovzdušná rúra
so zadným ohrevom

•Farba: nerez
•Počet programov: 8
•Mechanický časovač
•Samočistenie Hydroclean
•Dvojité celosklenené dvere
•Energetická trieda: A
•Objem rúry: 71 litrov
•Príslušenstvo: 1 rošt, 1 plech
•V x Š x H: 595 x 595 x 551 mm

AMOC: 229 €
Obj. kód: F102888

IFW 6844 C IX

•Farba: nerez
•Mechanické ovládanie

MWI 122.2 X

•Farba: nerez

•Počet programov: 11

Mikrovlnná rúra s grilom

•Viacúrovňové pečenie
•Digitálny displej
•Gombíky Push pull
•Elektronický časovač
•Samočistenie Hydroclean
•Dvojité celosklenené dvere
•Energetická trieda: A+
•Objem rúry: 71 litrov
•Príslušenstvo: 1 rošt, 2 plechy
•V x Š x H: 595 x 595 x 551 mm

AMOC: 279 €

•Farba: nerez
•Počet programov: 11
•Viacúrovňové pečenie
•Digitálny displej
•Gombíky Push pull
•Elektronický časovač
•Samočistenie rúry: Hydroclean
•Dvojité celosklenené dvere
•Výsuvné koľajničky
•Energetická trieda: A+
•Vnútorný objem rúry: 71 litrov
•Príslušenstvo: 1 rošt, 2 plechy
•V x Š x H: 595 x 595 x 551 mm
Obj. kód: F102779

•Farba: nerez
•Digitálny displej
•Počet programov: 3
•Nerezový interiér
•Objem rúry: 20 litrov
•Výkon mikrovl. ohrevu: 800 W
•Výkon grilu: 1000 W
•Otváranie do boku, ľavé závesy
•Príslušenstvo: otočný tanier
grilovací rošt
•V x Š x H: 388 x 594 x 344 mm

AMOC: 159 €
Obj. kód: F102920

Obj. kód: F102857

IFW 6834 WH
Teplovzdušná rúra
so zadným ohrevom

•Farba: biela
•Počet programov: 8
•Mechanický časovač
•Viacúrovňové pečenie
•Dvojité celosklenené dvere
•Vyhotovenie:
sklenené dvere + kovový panel
•Energetická trieda: A
•Vnútorný objem rúry: 71 litrov
•Príslušenstvo: 1 rošt, 2 plechy
•V x Š x H: 595 x 595 x 551 mm

AMOC: 199 €

IFW 6834 BL
Teplovzdušná rúra
so zadným ohrevom

AMOC: 199 €
Obj. kód: F102889

PAA 642 /I(WH) EE
Plynová varná doska
s kovovým povrchom

•Farba: biela
•4 plynové horáky
•Bezpečnostné ventily

Obj. kód: F102744

PAA 642 /I(BK) EE
Plynová varná doska
s kovovým povrchom

•2 oceľové mriežky
•Integrované zapaľovanie
horákov v gombíkoch
•Max. výkon horákov: 7,8 kW
•Výrez Š x H: 560 x 475 mm
•V x Š x H: 33 x 580 x 510 mm

AMOC: 119 €

AMOC: 119 €

Obj. kód: F102202

Obj. kód: F100512

PR 642 I(WH) EE

•Farba: čierna
•4 plynové horáky
•Bezpečnostné ventily

všetkých horákov

všetkých horákov
•2 oceľové mriežky
•Integrované zapaľovanie
horákov v gombíkoch
•Max. výkon horákov: 7,8 kW
•Výrez Š x H: 560 x 475 mm
•V x Š x H: 33 x 580 x 510 mm

Plynová varná doska
s povrchom
z tvrdeného skla

•Farba: čierna
•Počet programov: 8
•Mechanický časovač
•Viacúrovňové pečenie
•Dvojité celosklenené dvere
•Vyhotovenie:
sklenené dvere + kovový panel
•Energetická trieda: A
•Vnútorný objem rúry: 71 litrov
•Príslušenstvo: 1 rošt, 2 plechy
•V x Š x H: 595 x 595 x 551 mm

•Farba: biela
•4 plynové horáky
•Bezpečnostné ventily

všetkých horákov

PR 642 I(BK) EE
Plynová varná doska
s povrchom
z tvrdeného skla

•Biele tvrdené sklo
•4 oceľové hniezda
•Integrované zapaľovanie
horákov v gombíkoch
•Max. výkon horákov: 7,3 kW
•Výrez Š x H: 555 x 475 mm
•V x Š x H: 44 x 600 x 510 mm

AMOC: 209 €

•Farba: čierna
•4 plynové horáky
•Bezpečnostné ventily

všetkých horákov
•Čierne tvrdené sklo
•4 oceľové hniezda
•Integrované zapaľovanie
horákov v gombíkoch
•Max. výkon horákov: 7,3 kW
•Výrez Š x H: 555 x 475 mm
•V x Š x H: 44 x 600 x 510 mm

AMOC: 199 €
Obj. kód: F100635

Obj. kód: F100632

MWI 6211 IX
Mikrovlnná rúra pre
ohrev a rozmrazovanie

•Farba: nerez
•Elektronické ovládanie
•Digitálny displej
•Počet programov: 2
•Objem rúry: 22 litrov
•Výkon mikrovl. ohrevu: 750 W
•Otváranie do boku, ľavé závesy
•Lakovaný interiér
•Príslušenstvo: otočný tanier
•V x Š x H: 382 x 595 x 320 mm

AMOC: 209 €

MWI 5213 IX
Mikrovlnná rúra s grilom

AMOC: 249 €
Obj. kód: F102699

PAAI 642 /IX/I
Plynová varná doska
s kovovým povrchom

•Farba: nerez
•4 plynové horáky
•Bezpečnostné ventily

Obj. kód: F102696

THP 641 W/P/IX/IEE
Plynová varná doska
s kovovým povrchom

všetkých horákov

AMOC: 119 €

•Farba: čierna
•Dotykové ovládanie
•Funkcia časovač
•Fazetka
•Príkon: 6,2 kW
•Ukazovateľ zvyšk. tepla
•Funkcia zámok tlačidiel
•Odporúčané pripojenie
k el. sieti: 400V 3N~
•Výrez Š x H: 560 x 490 mm
•V x Š x H: 46 x 580 x 510 mm

AMOC: 169 €

Obj. kód: F100649

RI 261 X
Sklokeramická varná
doska

VIA 640.1 C

AMOC: 279 €

•Farba: čierna
•Dotykové ovládanie
•Funkcia časovač
•Nerezový rám
•Príkon: 6,2 kW
•Ukazovateľ zvyšk. tepla
•Funkcia zámok tlačidiel
•Odporúčané pripojenie
k el. sieti: 400V 3N~
•Výrez Š x H: 560 x 490 mm
•V x Š x H: 46 x 580 x 510 mm

AMOC: 209 €
Obj. kód: F104269

Indukčná varná
doska

+ 1 dvojkorunkový

AMOC: 159 €
Obj. kód: F100517

RI 161 C

•Farba: nerez
•3 plynové horáky
•Bezpečnostné ventily
všetkých horákov
•2 liatinové mriežky
•Integrované zapaľovanie
horákov v gombíkoch
•Max. výkon horákov: 7,8 kW
•Výrez Š x H: 560 x 480 mm
•V x Š x H: 51 x 580 x 510 mm

•2 oceľové mriežky
•Integrované zapaľovanie
horákov v gombíkoch
•Max. výkon horákov: 7,8 kW
•Výrez Š x H: 560 x 475 mm
•V x Š x H: 33 x 580 x 510 mm

Sklokeramická varná
doska

•Farba: nerez
•Elektronické ovládanie
•Digitálny displej
•Počet programov: 3
•Objem rúry: 22 litrov
•Výkon mikrovl. ohrevu: 750 W
•Výkon grilu: 700 W
•Otváranie do boku, ľavé závesy
•Lakovaný interiér
•Príslušenstvo: otočný tanier
grilovací rošt
•V x Š x H: 382 x 595 x 320 mm

•Farba: čierna
•4 indukčné platne,

každá s Booster ohrevom
•Dotykové ovládanie
•Detská poistka
•Funkcia časovač
•Rozpoznanie veľkosti hrnca
•Príkon: 7,2 kW
•Rovné hrany
•Odporúčané pripojenie
k el. sieti: 400V 3N~
•Výrez Š x H: 560 x 490 mm
•V x Š x H: 52 x 580 x 510 mm
Obj. kód: F104087

Obj. kód: F104300

VIS 640 C
Indukčná varná
doska

AMOC: 319 €

•Farba: čierna
•4 indukčné platne,

každá s Booster ohrevom
•Dotykové ovládanie - slider
•Detská poistka
•Funkcia časovač
•Rozpoznanie veľkosti hrnca
•Príkon: 7,2 kW
•Rovné hrany
•Odporúčané pripojenie
k el. sieti: 400V 3N~
•Výrez Š x H: 560 x 490 mm
•V x Š x H: 52 x 580 x 510 mm
Obj. kód: F104107

DISR 16M19 A EU
Plne integrovaná
umývačka riadu - 45 cm

•6 programov
•10 obedových súprav
•Príborový košík
•Spot. vody: 10 l/cyklus
•Energetická trieda: A+
•Účinnosť umývania a
sušenia: A/A
•Spot. energie: 0,80 kWh/cyklus
•Hlučnosť pri umývaní: 49 dB
•V x Š x H: 820 x 445 x 555 mm

AMOC: 269 €

DISR 57M19 CA EU
Plne integrovaná
umývačka riadu - 45 cm

AMOC: 299 €
Obj. kód: F086839

DISR 57H96 Z
Plne integrovaná
umývačka riadu - 45 cm

• 5 programov + 2 senzorové
•10 obedových súprav
•Podložka na príbory
•Príborový košík
•Energetická trieda: A++
•Účinnosť umývania a
sušenia: A/A
•Spot. vody: 9 l/cyklus
•Spot. energie: 0,7 kWh/cyklus
•Hlučnosť pri umývaní: 46 dB
•V x Š x H: 820 x 445 x 555 mm

AMOC: 389 €

Obj. kód: F086770

DIF 14B1 A EU
Plne integrovaná
umývačka riadu - 60 cm

DIFP 8T94 Z

•4 programy
•13 obedových súprav
•Príborový košík
•Spot. vody: 11 l/cyklus
•Energetická trieda: A+
•Účinnosť umývania a
sušenia: A/A
•Spot. energie: 1,0 kWh/cyklus
•Hlučnosť pri umývaní: 49 dB
•V x Š x H: 820 x 595 x 570 mm

AMOC: 299 €
Obj. kód: F105530

Plne integrovaná
umývačka riadu - 60 cm

•7 programov
•10 obedových súprav
•Príborový košík
•Spot. vody: 10 l/cyklus
•Energetická trieda: A+
•Podložka na príbory
•Účinnosť umývania a
sušenia: A/A
•Spot. energie: 0,80 kWh/cyklus
•Hlučnosť pri umývaní: 49 dB
•V x Š x H: 820 x 445 x 555 mm

•6 programov + 2 senzorové
•14 obedových súprav
•Spot. vody: 9 l/cyklus
•Príborový košík
•Energetická trieda: A++
•Účinnosť umývania a
sušenia: A/A
•Program BabyCare
•Spot. energie: 0,93 kWh/cyklus
•Hlučnosť pri umývaní: 44 dB
•V x Š x H: 820 x 595 x 570 mm

AMOC: 359 €

Obj. kód: F084314

DIFP 28T9 A EU
Plne integrovaná
umývačka riadu - 60 cm

•6 programov + 2 senzorové
•14 obedových súprav
•Spot. vody: 9 l/cyklus
•Príborový košík
•Energetická trieda: A++
•Účinnosť umývania a
sušenia: A/A
•Spot. energie: 0,93 kWh/cyklus
•Hlučnosť pri umývaní: 42 dB
•V x Š x H: 820 x 595 x 570 mm

AMOC: 379 €
Obj. kód: F105233

Obj. kód: F083255

ISLK 66 AS W
Závesný odsávač pár

AMOC: 69 €

ISLK 66 AS X

•Farba: biela
•3 rýchlosti odsávania
•Osvetlenie 2 x 28 W
•Energetická trieda: E
•Hluk max/min: 67/48 dB
•Nominálny výkon: 156 W

Závesný odsávač pár

•Farba: nerez
•3 rýchlosti odsávania
•Osvetlenie 2 x 28 W
•Energetická trieda: E
•Hluk max/min: 67/48 dB
•Nominálny výkon: 156 W

•Príkon motora: 100 W
•Ø príruby odsávacej rúry: 125 mm
•Príslušenstvo: 2 x alu. tukový ﬁlter
•V x Š x H : 132 x 599 x 510 mm

•Príkon motora: 100 W
•Ø príruby odsávacej rúry: 125 mm
•Príslušenstvo: 2 x alu. tukový ﬁlter
•V x Š x H : 132 x 599 x 510 mm

•Možno dokúpiť: uhlíkový ﬁlter
pre recirkuláciu AMC 037-1 (1 ks)
AMOC: 12,00 €

•Možno dokúpiť: uhlíkový ﬁlter
pre recirkuláciu AMC 037-1 (1 ks)
AMOC: 12,00 €

AMOC: 79 €

Obj. kód: F103813

Obj. kód: F103828

H 461 IX.1
Výsuvný odsávač pár

•Farba: nerez
•3 rýchlosti odsávania
•Osvetlenie 2 x 28 W
•Energetická trieda: E

IHPC 6.5 AM X
Komínový odsávač pár

•Energetická trieda: C
•Hluk max/min: 66/47 dB
•Nominálny výkon: 215 W

•Hluk max/min: 57/46 dB
•Nominálny výkon: 156 W
•Príkon motora: 100 W
•Ø príruby odsávacej rúry: 120 mm
•Príslušenstvo: 2 x alu. tukový ﬁlter
•V x Š x H : 180 x 598 x 300 mm

AMOC: 109 €

•Možno dokúpiť: uhlíkový ﬁlter
pre recirkuláciu AKB 000-1 (2 ks)
AMOC: 27,00 €

•Farba: nerez
•3 rýchlosti odsávania
•Osvetlenie 2 x 20 W

•Príkon motora: 175 W
•Ø príruby odsávacej rúry: 150 mm
•Príslušenstvo: 2 x alu. tukový ﬁlter
•V x Š x H : 870-590 x 600 x 400 mm

AMOC: 169 €

•Možno dokúpiť: uhlíkový ﬁlter
pre recirkuláciu CHF 57 (2 ks)
AMOC: 30,00 €

Obj. kód: F088214

B 18 A1 D/I
Kombinovaná
chladnička

•Mechanické ovládanie
•Antibakteriálny povrch
•Nízkonámrazové riešenie

Obj. kód: F095061

B 18 A2 D/I
Kombinovaná
chladnička

LessFrost

LessFrost

•Čistý objem: chladnička: 195 l
mraznička: 80 l
•Energetická trieda: A+
•Spotreba energie: 299 kWh/rok
•Hlučnosť: 35 dB
•Zameniteľné otváranie dverí
•Koľajničkové uchytenie

•Čistý objem: chladnička: 195 l
mraznička: 80 l
•Energetická trieda: A++
•Spotreba energie: 235 kWh/rok
•Hlučnosť: 35 dB
•Zameniteľné otváranie dverí
•Koľajničkové uchytenie

dekoratívnych dverí

AMOC: 399 €

•V x Š x H: 1770 x 540 x 545 mm

dekoratívnych dverí

AMOC: 429 €

•V x Š x H: 1770 x 540 x 545 mm
Obj. kód: F093237

INSZ 1801 AA

•Elektronické ovládanie
•Antibakteriálny povrch
•Čistý objem: chladnička: 262 l
mraznička: 30 l
•Energetická trieda: A+
•Spotreba energie: 280 kWh/rok
•Hlučnosť: 35 dB
•Zameniteľné otváranie dverí
•Automatické odmrazovanie chl.
•Ručné odmrazovanie mrazničky
•Koľajničkové uchytenie

Obj. kód: F093230

INS 1801 AA
Vstavaná chladnička
monoklimatická

•Mechanické ovládanie
•Antibakteriálny povrch
•Nízkonámrazové riešenie

•Elektronické ovládanie
•Antibakteriálny povrch
•Čistý objem: 318 l
•Energetická trieda: A+
•Spotreba energie: 147 kWh/rok

Vstavaná chladnička
s mrazničkou hore

•Hlučnosť: 35 dB
•Automatické odmrazovanie
•Zameniteľné otváranie dverí
•Koľajničkové uchytenie

dekoratívnych dverí
•V x Š x H: 1771 x 540 x 545 mm

dekoratívnych dverí

AMOC: 409 €

AMOC: 439 €
Obj. kód: F100926

•V x Š x H: 1771 x 540 x 545 mm
Obj. kód: F100925

AKCIOVÝ SET
•Farba: nerez
•Počet programov: 5
•Digitálny displej
•Gombíky Push pull
•Elektronický časovač
•Samočistenie rúry: Hydroclean
•Dvojité celosklenené dvere
•Energetická trieda: A
•Vnútorný objem rúry: 71 litrov
•Príslušenstvo: 1 rošt, 1 plechy
•V x Š x H: 595 x 595 x 551 mm

IFW 3544 JH IX
Teplovzdušná rúra

+
MWI 122.2 X
Mikrovlnná rúra s grilom

+

•Farba: nerez
•Digitálny displej
•Počet programov: 3
•Nerezový interiér
•Objem rúry: 20 litrov
•Výkon mikrovl. ohrevu: 800 W
•Výkon grilu: 1000 W
•Otváranie do boku, ľavé závesy
•Príslušenstvo: otočný tanier
grilovací rošt
•V x Š x H: 388 x 594 x 344 mm

+

+

PAAI 642 /IX/I

RI 161 C

VIA 640.1 C

Plynová varná doska
s kovovým povrchom

Sklokeramická varná
doska

Indukčná varná
doska

o

aleb

o

aleb
•Farba: nerez
•4 plynové horáky
•Bezpečnostné ventily
všetkých horákov
•2 oceľové mriežky
•Integrované zapaľovanie
horákov v gombíkoch

•Farba: čierna
•Dotykové ovládanie
•Funkcia časovač
•Ukazovateľ zvyšk. tepla
•Funkcia zámok tlačidiel

•Farba: čierna
•4 indukčné platne,
každá s Booster ohrevom
•Dotykové ovládanie
•Detská poistka
•Funkcia časovač

SET 1

SET 2

SET 3

507€

557€

667€

AMOC:449 €

AMOC:499 €

AMOC:559 €

JR Tronic s.r.o.
Výčapy – Opatovce 295
951 44 Výčapy - Opatovce
Nitra, Slovenská republika
tel.: +421 911 222 485
e-mail: objednavka@jr-tronic.sk
web: www.jr-tronic.sk
Vaše otázky nám môžete poslať aj na e-mailovú adresu:
zakaznicke.centrum@jr-tronic.sk

Informácie o výrobkoch nájdete na webovej stránke
www.jr-tronic.sk
Spoločnosť JR-Tronic s.r.o. dodáva výrobky uvedené v platných cenníkoch a vyhradzuje si právo na zmeny v letáku bez predchádzajúceho
upozornenia v súvislosti s technickým vývojom počas roka. Niektoré fotograﬁe a informácie môžu mať len ilustratívny charakter.
Zmeny cien, dizajnu a technických parametrov sú vyhradené. Za tlačové chyby neručíme. Všetok tovar je na objednávku a jeho dodanie
je závislé na aktuálnej dostupnosti. Ceny sú uvedené vrátane RP (recyklačného poplatku) a DPH.

Váš predajca elektrospotrebičov:

