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SENCOR  
JE NEUSTÁLE S VÁMI
VŠECHNO, CO POTŘEBUJETE PRO 
VAŘENÍ A PŘÍPRAVU JÍDLA 
Jídlo má pro nás zvláštní význam. Je to příležitost 
být s rodinou během pracovních dní, třeba u snídaně 
a večeře. O víkendech nás všechny potěší společný 
domácí oběd. Je logické, že vaření 
je jednou z nejstarších domácích 
prací. Předznamenalo také rozmach 
mezinárodního obchodu, v tomto 
případě s kořením. 

Minulé století pak ovládla technická revoluce, která do 
našich domácností přinesla elektrické spotřebiče. Od té doby 
nám nejrůznější domácí pomocníci šetří čas a usnadňují 
přípravu jídla. V poslední době si vaření a nejrůznější 
kulinářské přístupy získávají velkou popularitu. Setkáváme 
se s vegetariánskou nebo veganskou kuchyní, objevují se 
novinky jako slow food nebo molekulární kuchyně. Zkoušíme 
nevšední propojení různých mezinárodních kuchyní, ale 
zároveň se vracíme k tradičním receptům. 

Všechny tyto trendy se odráží i ve spotřebičích. V SENCOR 
pro vás navrhujeme a vyrábíme stylové kuchyňské přístroje, 
které jsou praktické, spolehlivé a bezpečné. A zároveň 
uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky. 
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SE SENCOR OD SNÍDANĚ 
DO VEČEŘE 
Perfektní snídaně?  
Vstupte do nového dne s čerstvou kávou nebo čajem, které pro vás 
připraví překapávače, automatická espressa nebo varné konvice 
SENCOR. Když máte chuť na teplou snídani – třeba palačinky, ovesnou 
kaši nebo míchaná vajíčka – poslouží vám moderní indukční varné desky 
a toastery. Chutnou svačinku, jako je například ovocné a zeleninové 
smoothie, pak snadno vykouzlíte silným tyčovým mixérem SENCOR.

Rychlý a snadný oběd 
Naše rýžovary jsou vybavené napařovacím košíkem, díky kterému 
připravíte kompletní oběd v páře, například rybu se zeleninou nebo 
masové knedlíčky s rýží. Rychlá jídla snadno orestujete na indukční 
desce, zatímco moderních kontaktní nebo stolní grily se postarají 

o grilované maso a zeleninu. A pokud opravdu spěcháte, 
spolehněte se na mikrovlnné trouby SENCOR. Ty pro vás ohřejí 

jídlo během pár vteřin. Hodit se jistě budou naše tipy na vaření 
v mikrovlnce. 

Večeře pro celou rodinu i uprostřed týdne  
V elektrické troubě SENCOR jednoduše upečete dýni a připravíte z ní 
dokonalé pyré nebo krémovou polévku. Zapékat můžete i těstoviny, 
musaku nebo slaný koláč. Díky vestavěné jehle bude kuře vždycky 
dokonale propečené. Naše indukční desky jsou pak ideální na 
smažení, přípravu silných omáček, chilli nebo dušených jídel. 

Existuje mnohem víc možností, 
jak vám domácí spotřebiče 
SENCOR usnadní život 
a vnesou do něj další chutě 
a zábavu. 

Prohlédněte si následujících 
146 stran, kde najdete užitečné 
produkty, tipy, doporučení i 
recepty.

PROČ SI VYBRAT 
SENCOR  
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VŠECHNO, CO POTŘEBUJETE 
Vaření je stále populárnějším koníčkem, 
zábavou i příležitostí potkat se s přáteli. 
SENCOR se k tomuto fenoménu 
rád připojuje a vyvíjí všechny druhy 
spotřebičů, které můžete v kuchyni 
potřebovat. 

NEJVĚTŠÍ NA TRHU 
Jako lídr na trhu domácích spotřebičů bedlivě sledujeme technologické trendy. 
V přístrojích pak vždy využíváme nejnovější inovace. Pečujeme o kvalitu 
a pracujeme výhradně s bezpečnými materiály. To vše v inspirativním designu 
a za příjemnou cenu, kterou si mohou dovolit miliony domácností po celém 
světě. 

INOVACE 
V SENCOR milujeme inovace! 
Každý náš krok ve vývoji a výrobě se 
pojí s novými materiály a neustálým 
zlepšováním. Naši odborníci navrhují 
přístroje do posledního detailu 
tak, aby splnily náročné evropské 
standardy. 

TECHNOLOGIE A 
MATERIÁLY 
Spotřebiče vyvíjíme a vyrábíme 
za použití pokročilých technologií 
a bezpečných ekologických 
materiálu. 

TITANOVÝ POVRCH 
U spotřebičů, které slouží k přípravě 
čerstvého jídla, často používáme 
titanovou vrstvu. Ta pomáhá 
uchovat vitamíny, živiny a enzymy 
a zároveň brání oxidaci a množení 
bakterií. 

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 
Spotřebiče SENCOR splňují nejvyšší evropské standardy 
kvality, co se týká zpracování i trvanlivosti. Všechny navíc 
důsledně testujeme. Díky tomu vám umíme nabídnout 
prodlouženou záruku.
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TRITAN 
Tritan je materiál, který 
původně vznikl pro kosmické 
rakety. My ho používáme na 
naše lahve a nádoby, protože 
je bezpečný a velmi odolný. 

BOROSILIKÁTOVÉ SKLO 
Borosilikátové sklo se běžně používá v náročných laboratorních 
podmínkách a automobilovém průmyslu. Najdete ho i v našich 
spotřebičích, protože jim dává maximální odolnost a prodlužuje 
jejich životnost. 

BEZ BPA 
Všechny plastové části našich 
spotřebičů myslí na vaše zdraví 
i životní prostředí. Nenajdete 
v nich proto žádné BPA. 

STRIX 
Pouze originální britský 
konektor Strix zaručí nejvyšší 
kvalitu a dlouhou životnost.

COOL TOUCH 
Spotřebiče s Cool Touch 
technologií vás chrání před 
horkým povrchem. 

NEREZOVÁ OCEL 
U většiny našich spotřebičů 
používáme tu nejkvalitnější 
nerezovou ocel. 
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PŘÍPRAVA 
KÁVY 
Káva je celosvětový fenomén. Jako jedna z mála spojuje téměř všechny lidi na naší planetě. 
Po celé zeměkouli si lidé dopřávají doušek kávy, ať už pro její účinky nebo aby si užili 
společnost ostatních. Různorodost chutí i kultur se odráží nepřeberném množství receptů, 
které říkají, jak se má káva pražit, připravovat a podávat. Všechny ale začínají u perfektně 
upražené a čerstvě namleté kávy, kterou doplňuje horká voda a dokonalé čisté vybavení. 
SENCOR vás na cestě k výtečné kávě doprovodí. V nabídce totiž máme nejrůznější 
přístroje, které vás přípravou kávy provedou. 
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PŘÍPRAVA 
KÁVY 
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Za skvělou kávou už nemusíte do kavárny, v dnešní době 
si ji snadno připravíte doma. Moderní automatická espressa 
jsou totiž plně automatická. LED panel s dotykovým 
displejem zaručí snadné a pohodlné ovládání, zatímco 
čerpadlo o síle 19 barů se postará o výtečnou chuť. 

Jediným stiskem tlačítka vykouzlíte našlehané latté nebo krémové 
cappuccino s mikropěnou. Pokud budete chtít, kávovar si zapamatuje 
i velikost vašeho oblíbeného šálku. Moderní espressa SENCOR 
uchovávají kávu v pečlivě uzavřeném zásobníku a namelou ji v pěti 
různých stupních hrubosti přesně tak, jak si přejete. Patentované 
předspařování dává kávě plnější chuť a moderní systém Thermoblock 
zaručí optimální teplotu. Ke spotřebiči snadno připojíte nádobu na 
klasické nebo sójové mléko. Stejně jednoduše vyjmete a naplníte 
zásobník na vodu. 

Tím ale výčet výhod nekončí, chytrá espressa od SENCOR se 
automaticky čistí a odvápňují. A protože výkonný přístroj může mít 
kompaktní velikost, mohou si je dopřát i majitelé menších kuchyni. 

PROČ SI VYBRAT  
SENCOR 
AUTOMATICKÉ  
ESPRESSO

ESPRESSO
SI MŮŽETE DOPŘÁT

KDYKOLIV

• Tlak 19 barů se postará o perfektní 
kávu 

• Káva je hotová za méně než minutu 

• Snadné ovládání díky praktickému 
LED panelu s dotykovými tlačítky 

• Užitečné funkce, jako je příprava 
horké vody, odvápnění 
a automatické čištění 

• Vyjímatelné části je možné mýt 
v myčce 

• Elegantní vzhled a praktická  
velikost

AUTOMATICKÉ 
KÁVOVARY

PŘÍPRAVA KÁVY
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Plně automatické espresso/cappuccino 

SES 9200CH
Dopřejte si šálek výtečné kávy, 
kdykoliv na ni máte chuť. Plně 
automatické espresso SES 9200CH 
se pohodlně ovládá díky barevnému 
LED panelu. Stačí stisknout jediné 
tlačítko a připraví vám dokonalé latté 
nebo krémové cappuccino. 

Podle svých preferencí nastavíte velikost 
šálku, sílu kávy (7 g, 8 g nebo 10 g) 
a hrubost mletí. Připravená káva tak bude 
přesně podle vašeho gusta. I když je  
kávovar úzký a relativně malý (šířka 
pouhých 180 mm), využívá silné čerpadlo, 
které umí vyvinout tlak 19 barů. Má také 
dostatečně velký zásobník na kávu  
(150 g) a vodu (1,1 l). Spotřebič se pyšní 
celou řadou moderních technologií: používá 
patentovanou spařovací jednotku, systém 
Thermoblock, který zajišťuje optimální 
teplotu vody, i speciální programy na 
přípravu espressa a lunga stiskem jediného 
tlačítka. 

VLASTNOSTI
• Silné čerpadlo s tlakem 19 barů
• Snadné ovládání díky barevnému LED 

panelu s dotykovými tlačítky 
• Nastavitelná síla kávy (7 g, 8 g a 10 g)  

a 5 stupňů hrubosti mletí 
• Úzký a kompaktní design (šířka pouze 

180 mm)
• Skvělé latté a krémové cappuccino 

s mikropěnou stiskem jediného tlačítka 
• První kapka kávy připravená už za  

42 sekund 
• Zásobník na kávu o objemu 150 g,  

nádoba na vodu 1,1 l 
• Thermoblock a předspařovací systém 
• Eko režim 

BAREVNÝ OVLÁDACÍ PANEL  
S DISPLEJEM 

NÁDOBA NA MLÉKO 

PRVNÍ KAPKA KÁVY UŽ ZA  
42 SEKUND 

NEREZOVÝ MLÝNEK

AUTOMATICKÉ
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VLASTNOSTI
• Snadné ovládání díky barevnému LED 

panelu s dotykovými tlačítky 
• Nastavitelná síla kávy (7 g, 8 g a 10 g)  

a 5 stupňů hrubosti mletí 
• Patentovaná spařovací jednotka, pokročilá 

technologie v kompaktní velikosti
• Silné čerpadlo s tlakem 19 barů
• První kapka kávy připravená už  

za 42 sekund 
• Spařovací jednotku lze mýt v myčce 
• Zásobník na kávu o objemu 150 g
• Nádoba na vodu 1,1 l 

Automatické espresso 

SES 7200BK
Báječná káva už za 42 sekund? 
S tímto automatickým espressem 
to není žádný problém. Ovládání by 
nemohlo být jednodušší, přístroj je totiž 
vybavený prémiovým barevným LED 
panelem s dotykovými tlačítky. 

I přes své kompaktní rozměry (šířka 
pouhých 180 mm) vyvine tento kávovar tlak 
o síle 19 barů. Vždy vás tak potěší šálkem 
perfektní kávy. Integrovaný mlýnek namele 
kávu přesně tak, jak ji máte rádi. Vybírat 
můžete totiž z pěti různých stupňů hrubosti.

PŘÍPRAVA KÁVY
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VLASTNOSTI
• Prémiový barevný LED panel s dotykovými 

tlačítky pro snadnou obsluhu
• Patentovaná spařovací jednotka – pokročilá 

technologie v kompaktní velikosti 
• Tlak čerpadla 19 barů pro vynikající kávu
• První kapka kávy již za 42 sekund
• Spařovací jednotku lze mýt v myčce
• Kapacita zásobníku na kávu 150 g
• 1,1 l odnímatelná nádržka na vodu
• Úzký a kompaktní, šířka pouhých 180 mm

Automatické espresso 

SES 7018BK
Příprava kávy je s tímto automatickým espressem 
skutečně snadná, přístroj je totiž vybavený prémiový 
barevným LED panelem s dotykovými tlačítky. 

Stačí pouhých 42 sekund a už se váš šálek začne plnit 
oblíbeným nápojem. Mlýnek si nastavíte přesně podle své 
chuti, volit můžete z pěti různých stupňů hrubosti mletí. 
Díky patentované spařovací jednotce je kávovar kompaktní, 
a tak se vejde i do malých kuchyni. Úsporná velikost ale 
neznamená kompromisy ve výkonu, silné čerpadlo  
pracuje při 19 barech. 

AUTOMATICKÉ
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VLASTNOSTI
• Úzký a kompaktní, šířka pouhých 180 mm
• První kapka kávy již za 42 s
• Kapacita zásobníku na kávu 150 g, 1,1l odnímatelná 

nádržka na vodu
• Topný systém Thermoblock
• Program na espresso a lungo jediným tlačítkem
• Horká voda na americano nebo čaj

Automatické espresso 

SES 7015CH
Šálek dobré kávy vám dodá energii do 
nového dne. S automatickým espressem 
SES 7015CH uběhne jen 42 vteřin, než 
uvidíte první kapku. Nerezový mlýnek si 
nastavíte na pět různých stupňů hrubosti 
mletí a přizpůsobíte si kávu podle svého 
gusta. Čerpadlo o síle 19 barů vám pak 
dopřeje skvělý chuťový zážitek. 

Toto automatické espresso potěší i LED panelem 
a programy, s nimiž připravíte espresso a lungo 
jediným tlačítkem. Nádoba na vodu pojme 1,1 l 
čerstvé vody, zatímco systém Thermoblock se 
postará o její perfektní teplotu. 

PŘÍPRAVA KÁVY
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AUTOMATICKÉ
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I doma si můžete připadat jako opravdový barista. 
S pákovým espressem SENCOR si připravíte kávu přesně 
tak, jak ji máte rádi. Stačí, když se potkají vaše šikovné 
ruce, čerpadlo o síle 20 barů, extrémně rychlé předehřátí 
a systém Thermoblok. 

Pouhým jediným dotykem si vyberete program, který připraví 
espresso, dvojité espresso, cappuccino, latté nebo napěněné mléko. 
Stejně jako profesionálové oceníte nahřívač šálků nebo elektronické 
ovládání se senzorem, který pohlídá přesnou teplotu nápoje. Pod filtr 
z nerezové oceli pohodlně postavíte jeden nebo dva šálky. A nemusí 
být zrovna malé, místa se najde dost i pro extra velké hrnky! Mysleli 
jsme i na další praktické věci, proto má vyjímatelná nádoba na vodu 
o objemu 1,4 litru ukazatel hladiny a napěňovací jednotka se dá 
snadno vyjmout a umýt. 

A když už jsme u té údržby: páková espressa SENCOR používají plně 
automatický čisticí a odvápňovací program. Nemusíte se tak vůbec 
o nic starat, jen si v klidu užívat kávu.

PROČ SI VYBRAT  
SENCOR  
PÁKOVÉ ESPRESSO
• Silný přístroj s tlakem čerpadla 

20 barů 

• Inovativní systém Thermoblock 

• Vysoká kvalita a odolné materiály 

• Snadné a bezpečné používání

• Praktické funkce a příslušenství 
(předehřátí i velkých hrnků, 
odvápnění a automatické čištění) 

• Elegantní a stylový design 

KÁVA PŘESNĚ  
PODLE VAŠÍ 

CHUTI
PÁKOVÉ KÁVOVARY

PŘÍPRAVA KÁVY
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Pákové espresso

SES 4900SS
Vezměte přípravu voňavé kávy do svých rukou! 
S kávovarem SES 4900SS si můžete dopřát 
šálek skvělého nápoje naprosto kdykoliv. 

Topný systém Thermoblock nahřeje vodu na přesnou 
teplotu, zatímco předspařovací funkce se postará o 
kávu přesně tak, jak to má být. Otočná tryska našlehá 
mléko na cappuccino, případně dodá horkou vodu na 
čaj nebo americano. Nerezový filtr pojme dostatečné 
množství kávy na jeden nebo dva šálky, které si můžete 
nahřát na kovové desce. Přístroj nadchne všechny, 
kteří milují pořádně velkou kávu. Pod páku totiž snadno 
postavíte i extra velký hrnek.

VLASTNOSTI
• Tlakové čerpadlo o síle 20 barů
• Patentovaná parní tryska s otočným 

mechanismem (horké mléko, 
cappuccino)

• Prémiový úzký design
• Topný systém Thermoblock
• Nerezový filtr pro 1 nebo 2 šálky kávy
• Vyhřívaná kovová deska na předehřev 

šálků

ODMĚRKA 
DRŽÁK FILTRU 

FILTR NA 1 NEBO 2 ŠÁLKY

 OTOČNÁ PARNÍ TRYSKA  
(HORKÉ MLÉKO, MLÉČNÁ PĚNA)

PÁKOVÉ
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Pákové espresso

SES 4700BK
Čerpadlo o síle 20 barů se postará, aby byla káva vždy 
naprosto skvělá. Předspařovací systém jí dá plnější chuť, 
zatímco patentovaná nastavitelná parní tryska vykouzlí 
mléčnou pěnu. 

Úzký design a kombinace klasické černé barvy s chromovými 
prvky zaručí, že kávovar skvěle zapadne do každé kuchyně. 
Čištění a údržba jsou pohodlné, indikátor vás totiž upozorní, že 
je potřeba přístroj odvápnit. Celým procesem vás pak provede 
automatický program. Veškeré potřebné příslušenství je 
součástí balení.

VLASTNOSTI
• Tlakové čerpadlo 20 barů zaručí skvělou káru
• Parní tryska s otočným mechanismem 
• Prémiový úzký design v kombinaci černé barvy a chromu
• Topný systém s Thermoblockem
• Funkce krátkého předspaření
• Nerezový filtr na 1 nebo 2 šálky kávy
• Vyjímatelný zásobník na vodu o objemu 1,5 litru
• Funkce zapamatování velikosti šálku
• Espresso, dvojité espresso, pára, horká voda
• Vyhřívaná kovová deska na předehřev šálků
• Odnímatelná odkapávací miska pro snadné čistění
• Extra místo pro velké hrnky
• Odvápňovací program a indikátor 

 OTOČNÁ PARNÍ TRYSKA  
(HORKÉ MLÉKO, MLÉČNÁ PĚNA)

PŘÍPRAVA KÁVY
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Pákové espresso

SES 4050SS/SES 4040BK

SES 4050SS

VLASTNOSTI
• Čerpadlo o síle 20 barů připraví skvělou kávu
• Bojlerový topný systém s Thermoblockem
• Extrémně rychlé nahřátí
• Předspařovací systém dá kávě intenzivní chuť
• Espresso jedním tlačítkem, programy na dvojité espresso, 

cappuccino, latté a napěněné mléko

Tento kávovar bude vždycky rychle připravený vykouzlit 
chutnou kávu a lahodné cappuccino. Používá totiž 
pokročilý nahřívací systém Thermoblock.  

Předspařovací funkce navíc zintenzivní chuť nápoje. Přístroj se 
také velmi snadno ovládá, jediným stiskem tlačítka si připravíte 
espresso s mlékem nebo bez něj. Rozhodnout se musíte jen, který 
design přístroje je vám bližší.

SES 4040BK

SES 4050SS SES 4040BK

PÁKOVÉ
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Pákové espresso

SES 4010SS
Toto pákové espresso je vybavené boilerovným 
topným systémem Thermoblock. Kromě předehřátí 
používá i předspařovací funkci, která zdůrazní chuť 
kávy. Čerpadlo má sílu 15 barů. Součástí je toto 
příslušenství: praktický držák na filtry, odměrka 
a dva filtry na jeden nebo dva šálky.

Pákové espresso

SES 1710BK
Tento kávovar je vybavený předspařovací funkcí, která 
zdůrazní chuť kávy. Čerpadlo má sílu 15 barů. Součástí  
je následující příslušenství: praktický držák na filtry, 
odměrka a dva filtry na jeden nebo dva šálky.

VLASTNOSTI
• Funkce předspaření dá kávě perfektní chuť
• Otočná napařovací tryska na mléko
• Nerezový filtr na jeden nebo dva šálky
• Výdej páry nebo horké vody
• Odnímatelný zásobník na vodu (1,5 litru)
• Ukazatel zapnutí a objemu vody
• Protiskluzové nožky zaručují dobrou 

stabilitu

VLASTNOSTI
• Funkce předspaření dá kávě perfektní chuť
• Otočná napařovací tryska na mléko
• Nerezový filtr na jeden nebo dva šálky
• Volba páry nebo horké vody
• Kovová deska na nahřívání šálků
• Odnímatelný zásobník na vodu (1,5 litru)
• Ukazatel zapnutí a objemu vody
• Protiskluzové nožky zaručují dobrou 

stabilitu

PŘÍPRAVA KÁVY
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PROČ SI VYBRAT  
SENCOR 
PŘEKAPÁVAČ
• Až 15 šálků kávy nebo čaje 

• Nahřívací deska udržuje teplotu

• LCD displej s ovládáním 

• Vysoce kvalitní a bezpečné 
materiály 

• Snadné čištění a údržba 

• Moderní stylový design 

Představte si, že vás ráno vzbudí aroma čerstvé kávy, která 
voní až do postele. Natáhnete ruku a nalijete si k snídani 
pořádný šálek. Takové potěšení vám dopřejí jen přístroje na 
překapávanou kávu. 

Překapávače připraví až 15 šálků. Nemusíte je ale vypít najednou, 
nepřilnavá ohřívací deska totiž udržuje optimální teplotu. Překapávače 
SENCOR samozřejmě připraví přesně tolik šálků kávy, kolik si přejete. 
Jsou totiž vybavené praktickým ukazatelem hladiny a ovládání je 
díky LCD displeji velmi intuitivní. Systém drip-stop okamžitě ukončí 
odkapávání nápoje, když konvici vyjmete z přístroje. 

A pokud nejste fanouškem kávy, překapávač pro vás připraví i čaj. 
Používat můžete permanentní odnímatelný filtr nebo papírový o velikosti 
4. Nejsložitější tak bude rozhodnutí, jestli si dáte kávu nebo čaj.

PRAKTICKÉ 
ŘEŠENÍ BEZ 

KOMPROMISŮ
PŘEKAPÁVAČE

PŘÍPRAVA KÁVY
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Překapávač 

SCE 7000BK

VLASTNOSTI
• Integrovaný mlýnek na kávová zrna (200 g)
• Intuitivní ovládací panel s LCD displejem
• Připraví kávu pro 2 až 12 šálků najednou
• Skleněná konvice s praktickým uzavíratelným víčkem o objemu 1,5 l 
• Permanentní omyvatelný filtr nebo jednorázové papírové filtry
• Nepřilnavá ohřívací deska pro udržení optimální teploty
• Systém Drip Stop proti odkapávání 

S tímto přístrojem, který je vybavený integrovaným 
mlýnkem, vždy připravíte čerstvou kávu pro celou rodinu 
nebo kancelář. Mlýnek o objemu 200 g a konvice velká  
1,5 litru naplní až 12 šálků najednou. 

Elegantní design doplňují praktické vlastnosti: LCD displej zobrazuje 
funkce, používat můžete permanentní nebo papírový filtr, konvice 
má víčko i tepelně izolovanou rukojeť, nepřilnavá nahřívací deska 
udržuje optimální teplotu a drip-stop systém okamžitě ukončí 
odkapávání nápoje, když konvici vyjmete.

Překapávač 

SCE 5070BK

VLASTNOSTI
• Příkon 1000 W, 1,8 litru / zásobník vody na 15 šálků a skleněná konvice
• Permanentní omyvatelný filtr nebo jednorázové papírové filtry velikosti 4
• Nepřilnavá ohřívací deska udržuje optimální teplotu
• Systém Drip Stop proti odkapávání, ukazatel hladiny
• Příprava čaje
• LCD s hodinami, časovačem a dalšími funkcemi

Existuje celá řada způsobů, jak připravit kávu. Ale kombinace mletých 
zrn a filtru je pořád tou nejsnazší a nejrychlejší cestou, jak zajistit silný 
nápoj pro celou rodinu nebo kancelář. 

Tento překapávač s LCD displejem navíc udrží správnou teplotu ještě celou další 
hodinu. Připraví až 15 šálků skvělé kávy nebo čaje, což z něj dělá perfektního 
společníka domů i do kanceláře.

PŘEKAPÁVAČE

PŘEKAPÁVAČE
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Překapávač 

SCE 5000BK
Tento moderní a praktický překapávač je vybavený skleněnou konvicí s velkou, tepelně 
izolovanou rukojetí, která vás ochrání před popálením. Používání je díky tomu nejen velmi 
snadné, ale zároveň i bezpečné. Zásobník na vodu o objemu 2,1 litru pojme dostatek vody na 
14 šálků překapávané kávy najednou. Milovníky čaje potěší i funkce na přípravu tohoto nápoje. 

VLASTNOSTI
• Příkon 900 W
• Skleněná konvice s praktickým uzavíratelným víčkem o objemu 2,1 l 
• Ovládání intenzity aroma
• Permanentní omyvatelný filtr nebo jednorázové papírové filtry (velikost 4)
• Nepřilnavá ohřívací deska pro udržení optimální teploty 
• Vodoznak na zásobníku i konvici se znázorněním počtu šálků
• Podsvícené vypínací tlačítko
• Protiskluzové nožky a ochrana proti přehřátí

Překapávač 

SCE 3700BK

VLASTNOSTI
• Příkon 700 W, 0,75 litru / zásobník vody na 6 šálků a skleněná konvice
• Permanentní omyvatelný filtr nebo jednorázové papírové filtry (velikost 4)
• Nepřilnavá ohřívací deska pro udržení optimální teploty 
• Systém Drip Stop proti odkapávání, ukazatel hladiny
• Příprava čaje
• Ochrana proti přehřátí

Tento sympatický, kompaktní překapávač má 
praktický LCD displej s funkcemi. Připraví až 
6 šálků kávy, a tak se skvěle hodí do každé rodiny.

Překapávač 

SCE 3050SS
Tento elegantní překapávač je vybavený skleněnou konvicí s praktickým uzavíratelným 
víčkem a tepelně izolovanou rukojetí. Systém drip-stop okamžitě ukončí odkapávání nápoje, 
když konvici vyjmete z přístroje. Zásobník na vodu o objemu 1,2 litru umožní připravit 10 až  
12 šálků překapávané kávy najednou. Milovníky čaje potěší i funkce na přípravu tohoto nápoje. 

VLASTNOSTI
• Příkon 1000 W
• Skleněná konvice s praktickým uzavíratelným víčkem o objemu 1,25 l 
• Permanentní omyvatelný filtr 
• Nepřilnavá ohřívací deska pro udržení optimální teploty 
• Vodoznak na zásobníku i konvici se znázorněním počtu šálků
• Vypínač s indikátorem provozu
• Protiskluzové nožky a ochrana proti přehřátí

PŘÍPRAVA KÁVY
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Překapávač 

SCE 2100BK
SCE 2100BK SCE 2200RD

VLASTNOSTI
• Extra kompaktní rozměry pro všechna malá místa
• Součástí jsou dva šálky z dvojitého skla
• Nádoba na vodu o objemu 0,3 litru s vodoznakem
• Vyjímatelný permanentní filtr se snadno čistí
• Možnost přípravy čaje
• Vypínač s indikátorem provozu
• Bezpečné používání: protiskluzové nožky 

a ochrana proti přehřátí
• Příkon 500 W

I v malé kuchyni můžete mít překapávač. 
Modely SCE 2100BK a SCE 2101RD mají 
ideální rozměry pro místa, kde není prostoru 
nazbyt. 

Oblíbený nápoj si můžete připravit hned, jak 
přístroj vybalíte z krabice. Součástí příslušenství 
jsou totiž i šálky z dvojitého skla, které nejen 
skvěle tepelně izoluje, ale také dlouho udrží vaši 
kávu nebo čaj ve správné teplotě.

PŘEKAPÁVAČE
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ČERSTVĚ 
NAMLETO

PROČ SI VYBRAT  
SENCOR MLÝNEK  
NA KÁVU
• Vysoký výkon a tichý provoz 

• Výběr modelů různých velikostí 

• Až 17 nastavení hrubosti 

• Vysoce kvalitní, nerezové mlecí 
kameny 

• Ergonomický design 

• Planetárními převody 

• Snadné používání a údržba 

• Praktické bezpečnostní prvky 

MLÝNKY  
NA KÁVU
Všichni víme, že aroma z mleté kávy umí rychle vyprchat, 
a tak se nic nevyrovná čerstvě namleté. Mlýnek na kávu 
proto není žádný luxus, ale základní vybavení každého 
milovníka tohoto nesmrtelného nápoje. 

Ty nejlepší přístroje od SENCOR používají kovové mlecí kameny, 
díky nimž je káva namletá rychle a přesně. Až 17 různých stupňů, 
od jemného pro nejhrubší, zaručí, že budete mít kávu vždycky 
připravenou přesně podle svého gusta. Navolit si samozřejmě můžete 
počet šálků, na které kávu potřebujete. Mlýnek ji připraví a pak se 
sám vypne. Díky inovativnímu designu, který využívá planetární 
převody, jsou mlýnky od SENCOR velmi tiché. Průhledný zásobník 
pojme až 350 g kávových zrn, vybrané přístroje si dokonce poradí 
s ořechy, bylinkami nebo mákem. Podsvícené tlačítko zpříjemní 
ovládání a protiskluzové nožičky zaručí stabilitu během mletí.

PŘÍPRAVA KÁVY
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Elektrický mlýnek na kávu

SCG 6050SS

VLASTNOSTI
• Příkon 150 W, 15 stupňů hrubosti mletí
• Kónicky tvarované mlecí kameny pro rychlé 

a přesné mletí bez přehřívání
• Otočný volič na 2 až 10 šálků s funkcí 

automatického vypnutí
• Zásobník na 350 g kávových zrn a nádoba na 

150 g mleté kávy

Má-li káva za něco stát, potřebujete mlýnek 
s kameny, který kávová zrnka rozdrtí mezi dvěma 
plochami. 

Samozřejmě stejnoměrně a v hrubosti, jakou si nastavíte. 
Na rozdíl od nožových mlýnků nejsou kávová zrna při 
tomto typu mletí vystavena tak vysoké teplotě a káva  
si tudíž uchová své výjimečné oleje i aroma. Tento model 
má originálně tvarovanou plochu mlecích kamenů, díky 
níž je mletí rychlé, precizní a káva se nepřehřívá.  
K dispozici je 15 různých intenzit pro espreso, filtrovanou 
kávu apod. 

MLÝNKY NA KÁVU
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Mlýnek na kávu

SCG 3550SS

Žádná káva nevoní tak jako čerstvě namletá. Zásobník tohoto 
elektrického mlýnku pojme 60 gramů zrn, což vystačí na  
12 šálků kávy, kterou si můžete vychutnat se svou rodinou 
a přáteli. Nastavte hrubost mletí a počet šálků. Pak už jen stačí 
chvilku počkat, než vám přístroj díky svému titanovému ostří 
rovnoměrně namele kávu. Využijete ho i v kuchyni, hodí se na 
drcení ořechů, bylinek a koření.

VLASTNOSTI
• Vhodný na mletí kávy, ořechů bylinek a koření
• Volitelná hrubost mletí a počet šálků
• Zásobník na 60 gramů kávy (12 šálků)
• Rovnoměrné mletí díky titanovým nožům
• Protiskluzové nožky pro snadné a stabilní mletí

VLASTNOSTI
• Příkon 110 W, 17 stupňů hrubosti mletí
• Otočný volič na 2 do 12 šálků s funkcí automatického vypnutí
• Zásobník na 180 g kávových zrn a nádoba na 100 g mleté kávy
• Plochá ocelová drtící hlavice pro rychlé a přesné mletí

Stylový mlýnek v černém a stříbrném provedení je vybavený 
ocelovými mlecími kameny s plochou hlavou. Mletí si nastavíte 
v 17 stupních intenzity, do zásobníku nasypete až 180 g zrnkové 
kávy. K příjemnému používání přispívá i automatické namletí 
kávy na 2 až 12 šálků. 

Mlýnek na kávu

SCG 5050BK

SCG 3550BK SCG 3550SS

PŘÍPRAVA KÁVY
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Mlýnek na kávu

SCG 2052WH

Mlýnek na kávu

SCG 1050WH

VLASTNOSTI
• Příkon 150 W
• Zásobník na 60 gramů zrn (12 šálků)
• Velké bezpečnostní tlačítko zaručuje snadné ovládání
• Bezpečností mechanismus nedovolí zapnout mlýnek, 

aniž by byl zavřený
• Protiskluzové nožky pro snadné a stabilní mletí
• Úložný prostor pro kabel

VLASTNOSTI
• Příkon 150 W
• Velké bezpečnostní tlačítko zaručuje snadné vládání
• Bezpečností mechanismus nedovolí zapnout mlýnek, aniž by byl zavřený
• Protiskluzové nožky pro snadné a stabilní mletí
• Úložný prostor pro kabel

Mlýnek na kávu

SCG 3050SS
S tímto mlýnkem, který je vybavený zásobníkem na 50 gramů zrn, připravíte 
mletou kávu na 10 šálků najednou. Mlýnek nadrtí také semínka, koření, ořechy 
nebo bylinky.

VLASTNOSTI
• Příkon 150 W
• Zásobník na 50 gramů zrn (10 šálků)
• Protiskluzové nožky pro snadné a stabilní mletí
• Úložný prostor pro kabel

SCG 2050RD SCG 2051BK SCG 2052WH

Tento kompaktní mlýnek na kávu pojme 60 g kávových 
zrn, což vystačí na přípravu 12 šálků najednou. Káva je 
rovnoměrně namletá díky speciálním nerezovým nožům. 
Nadrtit si můžete i mák, koření, ořechy nebo bylinky.

Do zásobníku tohoto mlýnku se vejde 50 g kávových zrn, což vystačí na 
10 šálků kávy. Hrubost namleté kávy určuje doba, po kterou mlýnek běží. 
Kromě kávy nadrtí i semínka, koření, ořechy a bylinky.

SCG 1050BK SCG 1050WH

MLÝNKY NA KÁVU
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SAMETOVĚ HEBKÁ  
MLÉČNÁ PĚNA

PROČ SI VYBRAT  
SENCOR NAPĚŇOVAČ 
MLÉKA 
• Různé typy automatického 

provozu

• Vysoce kvalitní konstrukce 
a nepřilnavé materiály

• Praktické příslušenství 
s moderním magnetickým 
systémem

• Snadné použití bez přehřívání

• Termostat pro přesnou teplotu

• Stylový design

Máte rádi nadýchané cappuccino, krémové latté nebo silné 
macchiato? Pak se určitě neobejdete bez napěňovače mléka 
od SENCOR. Ten napění studené i teplé mléko, a tam, kde 
není pěna potřeba, ho jen ohřeje.

K tomu všemu stačí dva druhy příslušenství, které snadno připojíte 
magnetickým mechanismem. Napěňovač a ohřívač mléka od SENCOR 
je prostě ideálním pomocníkem při přípravě většiny káv italského typu. 
Tím ale jeho výhody nekončí. Integrovaný termostat zaručí, že výsledná 
teplota bude vždycky optimálních 68 °C, prostě přesně tak, jak to má 
u mléčné pěny být. Tím samozřejmě chrání mléko před přehřátím. 
O snadné čistění se stará nepřilnavý povrch.

NAPĚŇOVAČE 
MLÉKA

PŘÍPRAVA KÁVY
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Napěňovač mléka

SMF 4000BK
Tento napěňovač mléka se postará 
o skvělé latté, cappuccino, frappé 
a další nápoje, na které potřebujete 
napěněné nebo horké mléko. 

Tři automatické módy umožňují vybrat 
rychlost, které bude vyhovovat vašemu 
záměru. Termostat pak pohlídá správnou 
teplotu 68 °C. Používání je velmi 
jednoduché a bezpečné.

VLASTNOSTI
• Příkon 650 W
• Protiskluzová rukojeť
• Indukční teplo s patentovanou technologií pro efektivnější 

přípravu
• Ukazatel maximálního množství mléka (150/300 ml)
• Tepelně izolovaný plášť
• Automatické přepnutí do pohotovostního režimu
• Ochrana proti přehřátí

PRŮHLEDNÉ VÍČKO Z TRITANU 
S NÁLEVKOU, BEZ BPA 

PATENTOVANÁ INDUKČNÍ 
TECHNOLOGIE

NAPĚŇOVACÍ A ŠLEHACÍ DISK

4V1 (HORKÉ MLÉKO, VLAŽNÉ 
MLÉKO, PĚNA, BABY)

NAPĚŇOVAČE MLÉKA
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RECEPT

Napěňovač mléka

SMF 2020WH
S tímto napěňovačem mléka bude příprava 
kávy zároveň i zábava! Vyberte si jeden ze tří 
automatických režimů a vykouzlíte krémové latté, 
cappuccino, frappé nebo další nápoje, do kterých 
patří napěněné nebo horké mléko. Díky termostatu, 
který hlídá optimální teplotu mléka 68 °C, je přístroj 
také velmi bezpečný.

PERNÍKOVÁ KÁVA
Kdo jednou ochutná lahodnou perníkovou kávu, bude se k ní zaručeně vracet. Připravíte ji snadno, 
stačí 10 minut a dobrota je na světě. Zažijete lásku na první ochutnání, za to SENCOR ručí! 

VLASTNOSTI
• Příkon 450 W
• Protiskluzové madlo
• Základna s krytou zahřívací spirálou
• Ukazatel maximálního množství mléka (100/200 ml)
• Tepelně izolovaný plášť
• Automatické přepnutí do pohotovostního režimu
• Ochrana proti přehřátí

Ingredience:  
1/2 šálku melasy1/4 čajové lžičky jedlé sody, 1/4 šálku 
hnědého cukru, 1 lžička mletého zázvoru, 3/4 čajové lžičky 
mleté skořice, 6 šálků horké kávy z kávovaru SENCOR,  
1 1/2 šálku slazené šlehačky.

Postup: 
1. V malé misce smíchejte melasu, hnědý cukr, jedlou sodu, 
zázvor a skořici, dokud se dobře nespojí. Přikryjte a nechte 
odpočinout v chladničce alespoň 10 minut.

2. Do 1/4 šálku nalejte kávu a poté přidejte 
asi polévkovou lžíci směsi. Míchejte, 
dokud se nerozpustí. Doplňte šálky 
kávou, ozdobte šlehačkou a lehce 
posypte mletým hřebíčkem.

PŘÍPRAVA KÁVY
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Rychlé, efektivní, pohodlné a automatické - to jsou typické výhody většiny 
rychlovarných konvic. Spotřebičů, které jsou s námi už celé století. Rychlovarné 
konvice si vysloužily všeobecnou popularitu poté, co se koncem 50. let 20. století 
objevily první plně automatické modely. 

Dnes mnohé moderní rychlovarné konvice nabízejí více než jen ohřátí vody k bodu 
varu. Můžete si nastavit nižší teplotu a některé konvice ji umí i udržovat. Existují 
dokonce i speciální typy konvic pro přípravu dokonalého čaje. SENCOR nabízí 
širokou škálu rychlovarných konvic - od velkých 2,5litrových modelů až po ty 
s pokročilými funkcemi, jako je například indikace provozu pomocí barevného 
světla a variabilním nastavením teploty, až po malé litrové modely s jediním 
tlačítkem. Všechny rychlovarné konvice SENCOR používají vysoce kvalitní 
a bezpečné materiály, jako je plast bez BPA, žáruvzdorné borosilikátové sklo, 
německé sklo SCHOTT GLASS anebo vysoce kvalitní nerezovou ocel (SUS 304).

VARNÉ 
KONVICE
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PROČ SI VYBRAT  
SENCOR 
RYCHLOVARNOU 
KONVICI 
• Výkonné a energeticky úsporné

• Víko z nerezové oceli 
s patentovanou konstrukcí

• Nastavení teploty a inovativní 
funkce udržování teploty

• Moderní design s dotykovým 
ovládacím panelem

• Snadné ovládání s trojnásobným 
bezpečnostním systémem

• Pohodlné čištění odnímatelných 
částí

RYCHLOVARNÉ 
KONVICE
Žádná kuchyně se bez nich neobejde. Jsou rychlé, praktické 
a vodu ohřívají bez odmlouvání. To ale není všechno, chytré 
rychlovarné konvice SENCOR toho umí mnohem víc! 

Teplotu si můžete libovolně nastavit (v rozmezí od 60 do 100 °C), 
což vám usnadní přípravu různých druhů čaje nebo dětské výživy. 
Konvice vás sama upozorní, že je hotovo, a některé z moderních 
modelů dokonce udrží požadovanou teplotu vody další dvě hodiny. 
Vyjímatelný a omyvatelný filtr zachytí veškeré nečistoty a vodní 
kámen. Milovníci čaje pak ocení konvici s vyjímatelným košíkem na 
směsi nebo bylinky. Trojitý bezpečnostní systém se postará, aby 
se konvice automaticky vypla, když ji vyjmete z podstavce, voda 
dosáhla cílové teploty nebo ji náhodou zapnete prázdnou. V nabídce je 
nepřeberné množství elegantních designů a materiálů: SENCOR má 
pro vás konvice ze skla, kovu, umělé hmoty a dokonce i porcelánu.  
To vše v široké škále barev.

HORKÁ VODA 
RYCHLE A SNADNO
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Dvoustěnná konvice

SWK 0590BK
Díky čtyřem různým teplotám, které 
tato rychlovarná konvice nabízí, 
připravíte pro každého jeho oblíbený 
horký nápoj. A nemusíte čekat 
u konvice, než se voda uvaří. 

Ta totiž udržuje zvolenou teplotu celých 
120 minut! Samozřejmostí je snadná 
údržba a maximální bezpečnost. Konvice 
je vybavena systémem proti usazování 
nečistot a vodního kamene, filtrem proti 
usazeninám, topná základna je z nerezové 
oceli a speciálně navržená výlevka zabraňuje 
jakémukoli odkapávání nebo rozlévání. 
Trojnásobný bezpečnostní systém chrání 
konvici před přehřátím, vypne ji po vyjmutí ze 
základny nebo při dosažení bodu varu.

VLASTNOSTI
• Objem 1,5 l, výkon 2 200 W
• Elektronická regulace teploty (40-80-

90-100 °C)
• Udržuje zvolenou teplotu po dobu  

120 minut
• Filtr proti nečistotám a vodnímu kameni
• Topná základna z nerezové oceli se 

zakrytou spirálou
• Speciálně navržená výlevka proti 

odkapávání a rozlití vody
• Víko s bezpečnostním uzávěrem zaručí 

maximální bezpečnost
• Trojnásobný bezpečnostní systém
• Díky světelnému indikátoru je vhodná i pro 

neslyšící
• Centrální 360° konektor STRIX
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Dvoustěnná konvice

SWK 1591WH

Tato dvoustěnná rychlovarná konvice 
umožňuje, abyste si vybrali teplotu, 
kterou právě potřebujete. Volit můžete 
ze sedmi různých nastavení (40-
50-60-70-80-90-100 °C). Jakmile 
konvice zadané teploty dosáhne, 
upozorní vás zvukovým signálem. 

Tím ale její práce nekončí, požadovanou 
teplotu totiž umí i udržovat. Dvoustěnná 
technologie využívá vakuum jako izolant, 
který eliminuje prostupování tepla zevnitř. 
Voda tak zůstává déle horká a povrch 
konvice naopak chladný. Vnitřní prostor, 
víko konvice, výlevka a filtr jsou vyrobeny 
z nerezové oceli SUS304, zatímco 
důmyslná konstrukce důsledně chrání 
plastové části před stykem s vodou. 

Objem 1,5 litru je dostatečně velký na to, 
abyste mohli celou rodinu potěšit šálkem 
jejich oblíbeného nápoje.

VLASTNOSTI
• Dvoustěnná technologie s izolovaným pláštěm
• 7 různých nastavení teploty vody (40-50-60-70-

80-90-100 °C)
• Zvukový signál dosažení teploty a funkce jejího 

udržování
• Nerezová ocel prvotřídní kvality SUS304
• Centrální 360° konektor STRIX

SWK 1592BK SWK 1591WH

NEREZOVÁ  
OCEL

IZOLUJÍCÍ 
VAKUUM

UMĚLÁ  
HMOTA

DVOJITÁ STĚNA
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Konvice s regulací teploty

SWK 7706GD

Aby byl požitek z chuti dokonalý, je potřeba každý horký 
nápoj připravovat při správné teplotě. A právě to konvice 
s proměnlivou teplotou dokáže. Požadovanou teplotu  
(60-70-80-90-100 °C) si pohodlně nastavíte na ovládacím 
panelu. Konvice s velkorysým objemem 1,7 l vody a silným 
příkonem 2 150 W dopřeje dostatek horké vody celé rodině 
i během rušného rána. 

Chytrý design podtrhují praktické aspekty: konvice dokáže udržovat 
potřebnou teplotu, filtr proti usazování nečistot a vodního kamene 
lze snadno vyjmout a umýt a centrální 360° STRIX konektor zaručí 
bezproblémové používání.

VLASTNOSTI
• Objem 1,7 l s příkonem 2 150 W 
• Nastavení teploty vody (60-70-80-90-100 °C)
• Funkce udržování teploty 
• Omyvatelný filtr proti usazeninám a vodnímu kameni
• Ukazatel hladiny a indikátor provozu
• Nerezová ocel prvotřídní kvality SUS304
• Trojnásobný bezpečnostní systém

SWK 7706GD SWK 7707CH SWK 7708BK

VLASTNOSTI
• Objem 1,7 l s příkonem 2 200 W 
• Možnost nalévaní vody otvorem ve víku
• Dvě tlačítka pro snadné ovládání (zapnout/vypnout a volba 

teploty vody)
• Udržování teploty dalších 30 minut
• Pět nastavení teploty vody (50-70-80-90-100 °C)
• Zvukový signál dosažení teploty

Konvice s regulací teploty

SWK 1795SS
Díky příkonu 2200 W ohřeje tato elegantní konvice vodu 
rychle a maximálně úsporně. Velkorysý objem 1,7 litru 
vystačí pro celou rodinu nebo návštěvu. Stiskem jediného 
tlačítka vyberete některou z přednastavených teplot (100, 
90, 80, 70 a 50 °C). 

Jakmile je hotovo, konvice ji bude udržovat ještě dalších 30 minut. 
Každá teplota má navíc svou barevnou LED diodou, takže i z druhé 
strany místnosti poznáte, jak horká voda je. O maximální bezpečnost 
se stará ochrana proti přehřátí, automatické vypnutí při zvednutí 
konvice a po ukončení ohřevu.
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VLASTNOSTI
• Objem 1,5 l s příkonem 1 500 W 
• Intuitivní ovládání pomocí dvou tlačítek (zapnout/

vypnout a volba teploty vody)
• Elektronická regulace teploty v rozmezí 70-100 °C
• Zvukový signál při zapnutí a vypnutí
• Ukládání přívodního kabelu v základně, 

oboustranný vodoznak 
• Vyjímatelný košík na čaj a bylinky z nerezové oceli 
• Elegantní nerezový design
• Vysoce kvalitní žáruvzdorné sklo

Konvice s regulací teploty

SWK 1590SS
Tato stylová rychlovarná konvice z nerezové oceli 
a vysoce kvalitního skla umožňuje ohřát vodu 
v rozmezí od 70 do 100 stupňů Celsia. 

To využijete nejen při přípravě nejrůznějších horkých 
nápojů, ale také při vaření. Konvice navíc udržuje 
nastavenou teplotu po dobu až 120 minut. Nechybí 
ani ochrana proti přehřátí, když byste ji náhodou 
zapnuli bez vody. Samozřejmostí je pak automatické 
vypnutí při sejmutí ze základny a při dosažení bodu 
varu. Díky tomu je velmi bezpečná a vhodná i pro 
neslyšící.  

VYJÍMATELNÝ NEREZOVÝ 
KOŠÍK
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Konvice s regulací teploty

SWK 1080SS
Tato odolná konvice je vyrobena z vysoce kvalitních 
materiálů – borosilikátového skla a nerezové oceli. 

Praktický vyjímatelný nerezový košík využijete na čaj, bylinky nebo 
koření. O klidný provoz se stará trojnásobný bezpečnostní systém. 
Konvice je navíc vybavena světelným indikátorem vhodným i pro 
neslyšící a bezpečnostní pojistkou na víku.

VLASTNOSTI
• Příkon 2 200 W 
• Objem 1 l 
• Elektronická regulace teploty (60-70-80-90-100°C)
• Tři provozní režimy 
• Centrální 360° konektor STRIX s trojnásobným 

bezpečnostním systémem 
• Vysoce kvalitní borosilikátové žáruvzdorné sklo 
• LED displej zabudovaný v nerezové základně zobrazuje 

aktuální teplotu
• Oboustranný vodoznak
• Víko s bezpečnostním uzávěrem

Konvice s regulací teploty

SWK 2193OR

Tato rychlovarná konvice s úctyhodným objemem  
2 litry připraví až osm šálků najednou, což potěší každou 
velkou rodinu nebo ty, kteří si rádi zvou hosty. Díky dobře 
viditelnému vodoznaku ohřeje přesně tolik vody, kolik 
potřebujete. Provoz je tak rychlý a úsporný. Devět atraktivních 
barev navíc vhodně doplní každou kuchyni. 

Vybírat můžete z pěti různých nastavení teploty (50, 70, 80, 90  
a 100 °C) a svou volbu můžete kdykoli změnit. Když je hotovo, konvice 
vydá barevný a zvukový signál. Ohřátou vodu pak udržuje při správné 
teplotě ještě dalších 30 minut. 

VLASTNOSTI
• Objem 2,0 l s příkonem 2 200 W
• Udržuje teplotu dalších 30 minut
• Volba teploty vody: 50-70-80-90-100 °C 
• Zvukový a světelný signál při dosažení požadované 

teploty
• Oboustranný vodoznak a LED indikátor teploty
• Trojnásobný bezpečnostní systém 

SWK 2190WH SWK 2191GR SWK 2192BL
SWK 2193OR SWK 2194RD SWK 2195VT
SWK 2196YL SWK 21978GG SWK 2198RS
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VLASTNOSTI
• Příkon 2 200 W
• Objem 1,7 l
• Teploměr ukazuje teplotu vody
• Vysoce kvalitní nerezová ocel SUS 304
• Dvojnásobný bezpečnostní systém
• Víko s bezpečnostním uzávěrem
• Filtr proti nečistotám a vodnímu kameni

Konvice z nerezové oceli

SWK 1799SS
Tato odolná konvice vyrobená z vysoce 
kvalitní nerezové oceli vám bude sloužit 
opravdu dlouho. Je skvělá pro přípravu 
všech druhů čaje, aktuální teplotu vám totiž 
hlásí teploměr na její přední straně. 

Díky dvojnásobnému bezpečnostnímu systému, 
který ji chrání před přehřátím, automatickému 
vypnutí a bezpečnostnímu víku je vhodná i do 
rodinné kuchyně. 
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Konvice z nerezové oceli

SWK 1770GG
SWK 1770GG SWK 1771GR SWK 1772BL
SWK 1773VT SWK 1774RD SWK 1775RS
SWK 1776GD SWK 1777CH SWK 1778BK

Jednoduše praktická, stylová – a co je nejdůležitější – dostupná ve 
dvou velikostech a devíti barvách! 

Díky topné spirále ukryté v nerezové základně a víku, které lze otevřít 
jediným stisknutím tlačítka, se tato konvice snadno udržuje a používá. Verze 
o objemu 1,2 litru je ideální pro nejmenší domácnosti, zatímco 1,7litrová splní 
očekávání běžné rodiny. Ať už si vyberete kteroukoli velikost, můžete konvici 
zkombinovat nebo sladit s dalšími spotřebiči od SENCORu v metalických 
barvách.

VLASTNOSTI
• Objem 1,2 nebo 1,7 l, příkon 2 150 W
• Devět barevných variant v metalické barvě v obou velikostech
• Kontrolka zapnutí, bezpečnostní pojistka víka
• Základna z nerezové oceli s krytou topnou spirálou
• Odolné díly z nerezové oceli (SUS 304) a umělé hmoty bez BPA
• Ukládání napájecího kabelu v základně, dvojitý bezpečnostní systém
• Vyjímatelný a omyvatelný filtr proti nečistotám a vodnímu kameni
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VLASTNOSTI
• Objem 1,2 l
• Příkon 2 150 W
• Centrální 360° konektor 

STRIX
• Dvojnásobný bezpečnostní 

systém
• Podsvícené tlačítko napájení
• Pojistka víka v zavřené poloze

Konvice z nerezové oceli

SWK 1757SS
Tato konvice z nerezové oceli prémiové kvality má objem 1,7 litrů, 
a tak je ideální volbou pro střední a velké domácnosti. Je odolná, 
bezpečná a vybavená vysoce kvalitním průhledným víkem.

VLASTNOSTI
• Příkon 2 150 W
• Nerezová ocel prvotřídní kvality
• Objem 1,7 l
• Centrální 360° konektor STRIX
• Vodoznak
• Dvojnásobný bezpečnostní 

systém
• Podsvícené tlačítko napájení
• Neobsahuje BPA
• SUS 304 - nerezová ocel 

nejvyšší kvality

Konvice z nerezové oceli

SWK 2200SS
Elegantní design této konvice z nerezové oceli vhodně doplní 
každou kuchyni. Díky příkonu 2 150 W uvaří až 1,2 l vody 
na čaj nebo kávu bez dlouhého čekání. Dvojitý bezpečnostní 
systém s pojistkou víka a podsvíceným tlačítkem napájení 
pečují o vaši bezpečnost.
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Konvice z nerezové oceli

SWK 1757SS

Jednoduše praktická, stylová – a co je nejdůležitější 
– dostupná ve dvou velikostech a devíti barvách! Díky 
topné spirále ukryté v nerezové základně a víku, které 
lze otevřít jediným stisknutím tlačítka, se tato konvice 
snadno udržuje a používá. 

Verze o objemu 1,2 litru je ideální pro nejmenší domácnosti, 
zatímco 1,7litrová splní očekávání běžné rodiny. Ať už si vyberete 
kteroukoli velikost, můžete konvici zkombinovat nebo sladit 
s dalšími spotřebiči od SENCOR v metalických barvách.

Konvice z nerezové oceli

SWK 1228BK
SWK 1220GG SWK 1221GR SWK 1222BL
SWK 1223VT SWK 1224RD SWK 1225RS
SWK 1226GD SWK 1227CH SWK 1228BK

VLASTNOSTI
• Objem 1,2 nebo 1,7 l, příkon 2 150 W
• Devět barevných variant v metalické  

barvě v obou velikostech
• Kontrolka zapnutí, bezpečnostní pojistka víka
• Základna z nerezové oceli s krytou topnou 

spirálou
• Odolné díly z nerezové oceli (SUS 304)  

a plastu bez BPA
• Ukládání napájecího kabelu v základně, 

dvojnásobný bezpečnostní systém
• Vyjímatelný a omyvatelný filtr proti nečistotám 

a vodnímu kameni

Konvice z nerezové oceli

SWK 2200SS
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Skleněná konvice

SWK 2300BK
Tato rychlovarná konvice splňuje veškeré požadavky 
na design i spolehlivost. Kombinuje skvělý vzhled, 
ověřené materiály a maximální bezpečnost. 

Oboustranný vodoznak a ergonomicky tvarovaná rukojeť 
zaručují pohodlné a snadné používání. Údržba je velmi 
snadná díky vyjímatelným a omyvatelným filtrům na 
nečistoty a vodní kámen.

Skleněná konvice

SWK 2080BK
Jednoduchá a praktická konvice. Skrze skleněnou stěnu můžete 
pozorovat vřící vodu, zatímco vnitřní LED indikátor prakticky a elegantně 
informuje o tom, že je konvice zapnutá. 

Díky tomu je konvice vhodná i pro neslyšící. Dvoulitrový objem je ideální je pro větší 
rodiny nebo malé kanceláře.

VLASTNOSTI
• Objem 1,2 l s oboustranným vodoznakem
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť usnadňuje 

používání
• Příkon 2200 W
• Vyjímatelný a omyvatelný filtr proti nečistotám 

a vodnímu kameni
• Topná základna z nerezové oceli s krytou spirálou
• Pojistka víka a dvojitý bezpečnostní systém

VLASTNOSTI
• Objem 2 l s oboustranným 

vodoznakem
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť 

usnadňuje používání
• Příkon 2200 W
• Vyjímatelný a omyvatelný filtr proti 

nečistotám a vodnímu kameni
• Topná základna z nerezové oceli 

s krytou spirálou
• Pojistka víka a dvojitý bezpečnostní 

systém
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Skleněná konvice

SWK 7300WH

Nadčasový design této elektrické 
konvice neztratil nic ze své 
aktuálnosti. Sklo v kombinaci 
s černou nebo bílou barvou 
se totiž skvěle hodí do každé 
kuchyně. Žáruvzdorné skleněné 
tělo s oboustranným vodoznakem 
má objem 1,7 litru, a tak pojme 
dostatek vody pro celou rodinu. 
Snadno si však odměříte množství 
i na jediný hrnek. O rychlý ohřev 
se stará silný příkon 2 200 W.

Dvojitý bezpečnostní systém, který 
zahrnuje ochranu proti přehřátí při 
zapnutí bez vody a automatické 
vypnutí při varu, doplňuje pojistka víka. 
O vaši bezpečnost je tak maximálně 
postaráno. 

Ergonomicky tvarovaná rukojeť 
a odnímatelný a omyvatelný filtr na 
nečistoty a vodní kámen pak zaručují 
pohodlné používání. Díky středovému 
360° STRIX konektoru konvice vždy 
dokonale zapadne  do své základny, do 
níž bez problémů navinete i napájecí 
kabel.

SWK 7300WH SWK 7301BK

VLASTNOSTI
• Objem 1,7 l s příkonem 2 200 W
• Oboustranný vodoznak a žáruvzdorné skleněné tělo
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť a omyvatelný filtr proti 

nečistotám a vodnímu kameni
• Základna z nerezové oceli se zakrytou topnou spirálou
• Pojistka víka a dvojitý bezpečnostní systém pro vaši maximální 

ochranu
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Plastová konvice

SWK 2510WH
Jsou chvíle, kdy na velikosti záleží. A proto má tato rychlovarná konvice impozantní 
objem 2,5 litru, tedy 10 velkých hrnků čaje! Ideální je tak pro velkou rodinu nebo do 
kanceláře. Jednoduchý a praktický design doplňuje nerezová základna s krytým topným 
tělesem.

VLASTNOSTI
• Objem 2,5 l, příkon 1 850 - 2 200 W
• Plastové tělo bez obsahu BPA s ergonomickou rukojetí
• Kontrolka zapnutí, bezpečnostní pojistka víka
• Základna z nerezové oceli s krytou topnou spirálou
• Úložný prostor pro napájecí kabel v základně, dvojitý 

bezpečnostní systém (přehřátí, automatické vypnutí)
• Vyjímatelný a omyvatelný filtr na nečistoty a vodní kámen

Moderní umělá hmota bez obsahu BPA je oblíbená 
nejen díky své cenové dostupnosti a široké škále barev, 
ale také proto, že vede (a uvolňuje) méně tepla. To 
zvyšuje účinnost ohřevu. Je proto ideálním materiálem 
pro konvice s objemem nad 2 litry, které se používají 
ve velkých rodinách nebo kancelářích.

SWK 2510WH SWK 2511BK

2.5 
l
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VLASTNOSTI
• Objem 1,7 l
• Příkon 2 200 W
• Ukazatel teploty vody a vodoznak
• Vyjímatelný a omyvatelný filtr proti 

nečistotám a vodnímu kameni
• Centrální 360° konektor STRIX
• Dvojitý bezpečnostní systém
• Kontrolka zapnutí
• Plast bez obsahu BPA

Plastová konvice

SWK 1798BK

Rádi se obklopujete barvami? Tak právě pro vás stvořil 
SENCOR tuto rychlovarnou konvici v zářivých odstínech! 

Díky objemu 1,8 litru a příkonu 2 000 W se stane vítaným 
pomocníkem ve středně velkých rodinách nebo malých kancelářích. 
Konvice však není jen hezká, je zároveň velmi praktická: má 
vyjímatelný a omyvatelný filtr a základnu s krytým topným tělesem. 
Obsluhovat ji můžete jednou rukou, tlačítko na otevírání víka je totiž 
integrované v horní části rukojeti.

VLASTNOSTI
• Objem 1,8 l, příkon 2 000 W
• Plastové tělo bez obsahu BPA s ergonomickou rukojetí
• Kontrolka zapnutí, bezpečnostní pojistka víka
• Základna z nerezové oceli se zakrytou topnou spirálou
• Úložný prostor pro napájecí kabel v základně, trojnásobný 

bezpečnostní systém
• Vyjímatelný a omyvatelný filtr na nečistoty a vodní kámen

Plastová konvice

SWK 1811GR
SWK 1810WH SWK 1811GR SWK 1812BL
SWK 1813OR SWK 1814RD SWK 1815VT
SWK 1816YL SWK 1817TQ

Tato praktická konvice objemu 1,7 litru uvaří horkou vodu 
na kávu nebo čaj pro celou rodinu. Díky středovému 360° 
konektoru STRIX se velmi snadno používá. Omyvatelný filtr proti 
nečistotám a vodnímu kameni zase zaručuje jednoduchou údržbu. 
O vaše zdraví a bezpečí je dobře postaráno, konvice je totiž 
vyrobena z umělé hmoty bez obsahu BPA a vybavena dvojitým 
bezpečnostním systémem.
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Plastová konvice

SWK 1704RD

Pokud hledáte výkonnou rychlovarnou konvici 
s dostatečně velkým objemem, je tento model ideální 
volbou. Tělo konvice je vyrobeno z umělé hmoty, která 
neobsahuje BPA. Volit můžete ze tří barev (bílé, černé 
a červené). Používání je velmi pohodlné: konvice 
nemá parní trubici, což usnadňuje čištění. O pohodlnou 
údržbu se stará i vyjímatelný filtr proti nečistotám 
a vodnímu kameni. Trojnásobný bezpečnostní systém 
chrání vás i vaši rodinu.

VLASTNOSTI
• Příkon 2 200 W
• Objem 1,7 l 
• Centrální 360° konektor STRIX s trojnásobným 

bezpečnostním systémem
• Snadné čištění díky absenci parní trubice
• Vyjímatelný filtr na nečistoty a vodní kámen
• Neobsahuje BPA

SWK 1700WH SWK 1701BK SWK 1704RD

Plastová konvice

SWK 1748WH
SWK 1748WH SWK 1749BK

Díky objemu 1,7 litru je tato rychlovarná konvice 
ideální volbou pro středně velkou rodinu. Je vybavena 
trojnásobným bezpečnostním systémem, vyjímatelným 
filtrem na nečistoty a vodní kámen a automatickým 
otevíráním víka, které vám usnadní obsluhu.

VLASTNOSTI
• Příkon 2 200 W
• Objem 1,7 l 
• Centrální 360° konektor STRIX s trojnásobným 

bezpečnostním systémem
• Snadné čištění díky absenci parní trubice
• Vyjímatelný filtr na nečistoty a vodní kámen
• Automatické otevírání
• Neobsahuje BPA
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Tato jednoduchá a praktická rychlovarná konvice, která 
je k dostání v široké škále svěžích barev, je ideální pro 
středně velké domácnosti nebo malé kanceláře. 

Má objem 1,8 litru a příkon 2 000 W. Vybavená je 
oboustranným vodoznakem a tlačítkem na otevírání víka 
v horní části rukojeti.

Plastová konvice

SWK 1507TQ
SWK 1501GR SWK 1502BL SWK 1503OR
SWK 1504RD SWK 1505VT SWK 1506YL
SWK 1507TQ

VLASTNOSTI
• Objem 1,8 l, příkon 2 000 W 
• Plastová, ergonomicky tvarovaná rukojeť 
• Neobsahuje BPA
• Kontrolka zapnutí, bezpečnostní pojistka víka 
• Základna z nerezové oceli s krytou topnou spirálou
• Úložný prostor pro napájecí kabel v základně
• Trojnásobný bezpečnostní systém (proti přehřátí, automatické 

vypnutí při dosažení bodu varu nebo při vyjmutí ze základny)
• Vyjímatelný a omyvatelný filtr na nečistoty a vodní kámen
• Oboustranný vodoznak
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VAŘENÍ
I hrnec umí být chytrý. Nevěříte? Pak vyzkoušejte 
nejnovější multifunkční modely od SENCOR! Dokáží 
pracovat neuvěřitelně pomalu, až 12 hodin, aby uvařily 
dokonalý vývar, nebo naopak bleskovou rychlostí, aby 
připravily stovky zdravých hranolků během pár minut. 
S rýží si v mnoha ohledech poradí lépe než přední 
šéfkuchaři specializující se na asijskou kuchyni. To ale není 
všechno! Umí také péct, vařit v páře nebo urychlit vaření 
díky vysokému tlaku. Pod poklicí tak vždy najdete dokonale 
připravená jídla. Spolehněte se na naše multifunkční hrnce 
a ony se vám mnohonásobně odvděčí.
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JEDNODUCHÉ A 
ZDRAVÉ VAŘENÍ

PROČ SI VYBRAT  
SENCOR TLAKOVÝ 
HRNEC
• Velmi dlouhá životnost a úsporný 

provoz

• Inovativní, vysoce kvalitní materiály

• Plně automatický

• Přizpůsobitelné programy a různé 
režimy 

• Velký objem

• Snadné použití a možnost mytí 
v myčce 

• Bohaté příslušenství

Křehké maso, které se rozplývá na jazyku, je fantasticky 
šťavnaté a plné chuti – to dokáže jen tlakový hrnec. 
Nejnovější hrnce od SENCOR toho však umí mnohem 
víc. Jsou skutečně multifunkční, dokáží péct jako nejlepší 
trouba a vařit jako elektrický nebo plynový sporák. To 
všechno o 50 % rychleji, efektivněji a s menší spotřebou 
energie. 

Spolehlivě nasytí i početnou rodinu. Není divu, vždyť jejich nádoba 
pojme dostatek jídla pro sedm osob. Díky přednastaveným 
programům vaří, smaží, dusí, pečou, zapékají a vaří pod tlakem 
i v páře, a to pouze s minimálním množstvím vody nebo oleje. 
Teplotu a dobu vaření klidně nastaví za vás. Na hrnec není 
potřeba dohlížet, celý proces vaření běží automaticky. Díky funkci 
odloženého startu jen nastavíte, co si přejete, a při návratu domů 
na vás bude čekat čerstvě upečený koláč. Na své si také přijdou 
i milovníci pomalu pečeného masa.

TLAKOVÉ HRNCE
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Tlakový hrnec

SPR 4000BK
Tento odolný, kompaktní tlakový hrnec připraví zdravější 
jídla, ušetří energii a zkrátí dobu, kterou věnujete 
vaření, o více než polovinu. Díky 15 přednastaveným 
programům snadno připravíte celou řadu pokrmů.  
Navíc se velmi snadno ovládá a čistí.

VLASTNOSTI
• Příkon 900 W
• Vnitřní hrnec o objemu 4,8 l s nepřilnavým 

povrchem
• 15 nastavitelných programů
• Rozmezí teploty 30-160 °C
• Vícenásobný bezpečnostní systém 

s pojistnými ventily (9 mechanických 
bezpečnostních systémů, 2 elektronické 
bezpečnostní systémy)

• Lze mýt v myčce 
• Dodávané příslušenství – vnitřní hrnec 

o objemu 4,8 l, lžíce na rýži, odměrka, 
napařovací vložka

VELKÝ DISPLEJ NÁDOBA S NEPŘILNAVÝM 
POVRCHEM O OBJEMU 4,8 L

MAGNETICKÝ  
AUTOMATICKÝ VENTIL

PŘISLUŠENSTVÍ 

7 ÚROVNÍ TLAKU

15 PROGRAMŮ

NAPAŘOVACÍ VLOŽKA, 
LŽÍCE A NABĚRAČKA 
NA RÝŽI, ODMĚRKA
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VNITŘNÍ HRNEC 
O OBJEMU 5,5 L 
S NEPŘILNAVÝM 

POVRCHEM

Tlakový hrnec

SPR 3900SS
Tento tlakový hrnec vám usnadní cestu za zdravějším životním stylem. 
Navíc šetří energii a zkracuje dobu vaření o víc než polovinu. Díky 10 
přizpůsobitelným programům je velmi variabilní, a tak ho využijete při 
přípravě nejrůznějších jídel.

VLASTNOSTI
• Příkon 1 100 W 
• Vnitřní hrnec o objemu 5,5 l s nepřilnavým povrchem 
• 10 přizpůsobitelných programů
• Funkce udržování teploty v rozmezí 60-80 °C 
• 15 inteligentních bezpečnostních modulů pro maximální bezpečnost 

v každé situaci
• Lze mýt v myčce
• Příslušenství: lžíce a naběračka na rýži, odměrka

VLASTNOSTI
• Příkon 1 000 W 
• Vnitřní hrnec o objemu 5,5 l s nepřilnavým povrchem 
• 15 přednastavených programů 
• Funkce udržování teploty 30-170 °C po dobu až 8 hodin
• Mnohonásobný bezpečnostní systém pro každou situaci
• Lze mýt v myčce

Tlakový hrnec

SPR 3600WH
Tento jednoduchý tlakový hrnec s nadčasovým designem zkrátí dobu 
vaření o více než polovinu. Díky objemu 5,5 l rychle uvaří dost jídla pro 
celou rodinu. Je také ideální pro přípravu luštěnin, ty totiž nemusíte 
předem namáčet. Vykouzlí i lahodné pokrmy z tužšího masa. Hrnec 
je vybavený řadou praktických doplňků, jako je vyjímatelná vnitřní 
nádoba s poklicí, madlo, lžíce, naběračka a další.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

VNITŘNÍ HRNEC 
O OBJEMU 5,5 L 
S NEPŘILNAVÝM 

POVRCHEM

TLAK 80 KPAOVLÁDÁNÍ I MOKROU 
RUKOU

OVLÁDÁNÍ I MOKROU 
RUKOU
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
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PROČ SI VYBRAT  
SENCOR POMALÝ 
HRNEC
• Výkonný přístroj s plně 

automatickým provozem

• Kvalitní nepřilnavý povrch bez 
PFOA s ideálním přenosem tepla

• Vhodný pro zdravé vaření 

• Snadné digitální ovládání 

• Výběr z přednastavených funkcí, 
včetně domácího jogurtu

• Praktický design a velký objem

MAXIMUM CHUTI 
MINIMUM NÁMAHY

Jídla plná chuti, a přitom připravená bez větší námahy – to 
je pomalé vaření. Pomalé hrnce SENCOR pro vás uvaří 
zdravé pokrmy bez zbytečných tuků a dochucovadel. Navíc 
zachovají důležité vitamíny a minerály. Díky objemu 6 litrů 
snadno nasytí až sedm strávníků. Stačí jen nakrájet suroviny, 
vložit je do hrnce a stisknout jednu z voleb na digitálním 
ovladači. Hrnec pak bude 14 hodin pracovat, aby vás potěšil 
naprosto dokonalým vývarem. Osm hodin mu pak stačí na 
úžasnou omáčku. 

Pomalé hrnce SENCOR jsou navíc multifunkční, a tak dokáží uvařit 
lehká jídla v páře, zapékat a dokonce i smažit. Pět různých módů se 
postará o ty nejlepší řízky a hranolky široko daleko. Na snídani nebo 
svačinu pro vás připraví domácí jogurt. 

Pomalý hrnec vaří přes noc, když jste v práci nebo třeba na výletě. 
Vždy vás uvítá vůní čerstvě připraveného jídla.

POMALÉ HRNCE
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Pomalý hrnec

SPR 7200SS
Vaření ještě nikdy nebylo tak snadné! 
Tento pomalý hrnec je vybavený 
osmi automatickými programy 
s časovačem. Stačí ho nastavit a pak 
na něj můžete s klidným svědomím 
zapomenout. Hrnec uvaří večeři, 
zatímco vy se budete věnovat 
důležitějším věcem nebo se bavit! 
Vnitřní nádoba o objemu 6 litrů pojme 
jídlo pro celou rodinu. Díky digitálnímu 
LCD panelu je vaření pohodlné, 
ovládat ho můžete i mokrýma 
rukama. Když je jídlo hotové, hrnec 
dál udržuje správnou teplotu. 

Všechny použité materiály mají 
bezkonkurenční kvalitu. Stěna hrnce je 
vyrobená z hliníku o tloušťce 2,5 mm 
s nepřilnavým povrchem. Plný hrnec 
můžete uložit do chladničky a později umýt 
v myčce. Prémiová nerezová ocel zaručuje 
dlouhou životnost a odolnost proti korozi.

VLASTNOSTI
• Objem 6 litrů je dostatečný pro celou rodinu
• Hrnec s nepřilnavým povrchem se vejde do 

chladničky; lze ho mýt v myčce
• 8 automatických programů pro maximální 

pohodlí
• Možnost nastavení teploty i času vaření
• Funkce Keep-warm automaticky udržuje 

ideální teplotu pokrmu
• Vysoce kvalitní materiály (nerezová ocel 

a hliníková slitina)

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
OCHRANNÉ RUKAVICE 
SOUS-VIDE ROŠT 
KOŠÍK NA VAŘENÍ V PÁŘE 
VÍKO Z TVRZENÉHO SKLA S RUKOJETÍ 
SILIKONOVÁ FORMA NA PEČENÍ

59

POMALÉ HRNCE



Pomalý hrnec

SPR 6100BK
Tento pomalý hrnec, vyrobený 
z nerezové oceli, uvaří zdravá 
jídla pro celou rodinu. Navíc 
šetří energii i čas. 

Používá tři přizpůsobitelné režimy 
pro standardní vaření, dva režimy 
pomalého vaření a navíc funkci 
pečení s nastavitelnou teplotou 
a časem.

VLASTNOSTI
• Příkon 1 200 W
• Vnitřní hrnec o objemu 5,5 l s nepřilnavým 

povrchem
• Plně automatický provoz
• Funkce pečení s nastavitelnou teplotou  

120-220 °C a časem 0:05-6:00 hod.
• Funkce udržování teploty v rozmezí 60-80 °C
• Lze mýt v myčce 

PŘÍSLUŠENSTVÍ
REŽIM PEČENÍ V TROUBĚ

DIGITÁLNÍ DISPLEJ

OVLÁDACÍ PANEL 
S DIGITÁLNÍM UKAZATELEM 
ČASU A TEPLOTY, 
UKAZATELEM PROVOZU, 
FUNKCÍ KEEP WARM 
A ROTAČNÍM OVLADAČEM

REŽIM VAŘENÍ NA SPORÁKU

REŽIM POMALÉHO VAŘENÍ

OCHRANNÉ RUKAVICE 
NAPAŘOVACÍ KOŠÍK 
VÍKO Z TVRZENÉHO SKLA S RUKOJETÍ
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RECEPT

VLASTNOSTI
• Objem 6 l, příkon 1 350 W
• 5 režimů, která opečou suroviny a uzavřou v nich  

chuť (100 °C, 120 °C, 150 °C, 170 °C, 180 °C).
• 4 přednastavené funkce vaření (pomalé vaření  

6-14 hodin, běžné vaření 2-8 hodin, napařování  
5-120 minut, jogurt 6-12 hodin).

• 3 mm silná hliníková stěna
• Pohodlné ovládání pomocí digitálního LED displeje

Pomalý hrnec

SPR 5500SS
Pomalé vaření je trend v přípravě 
zdravých jídel. Zachovává totiž 
všechny chutě, šťávy a vitamíny, 
nepotřebuje olej a šetří čas i peníze. 

Tento odolný pomalý hrnec vám zpříjemní 
život celou řadou funkcí. Díky objemu 
6 litrů pojme dostatek jídla pro celou rodinu. 
Umožňuje vaření v páře, standardní vaření, 
smažení, dušení a umí dokonce připravit 
i domácí jogurty. Speciální poklice udrží 
chuť i aroma a pomůže udržet stálou teplotu 
uvnitř hrnce. 

Díky technologii Set & Forget stačí nastavit 
teplotu a čas, zatímco funkce Keep Warm 
automaticky udržuje ideální teplotu 
hotového jídla. Nepřilnavý povrch zabraňuje 
připalování a velmi snadno se udržuje.

INGREDIENCE PRO 8 PORCÍ
1,5 kg čerstvé vepřové plece 
3 polévkové lžíce grilovacího koření 
1/2 šálku kečupu 
1/2 šálku jablečného octa 
1/4 šálku hnědého cukru 
2 lžičky worcestrové omáčky 
1 lžička mleté hořčice

Vepřové maso vložte do hrnce. Dobře promíchejte 
grilovací koření, kečup, ocet, hnědý cukr, worcestrovou 
omáčku a mletou hořčici. Směs nalijte na vepřové 
maso. Přikryjte poklicí a vařte 8 hodin na nízkém stupni 
nebo 4 hodiny na vysokém stupni. Pak maso vyjměte 
a natrhejte pomocí dvou vidliček. Vraťte ho do hrnce, 
promíchejte a před podáváním prohřejte v omáčce. 
Podávejte na bagetě se salátem a zbývající omáčkou.

TRHANÉ VEPŘOVÉ  
MASO
Trhané vepřové maso z pomalého hrnce je ideálním jídlem  
pro všední den. Podává se totiž na bagetě s letním salátem.

SPR 5500SS SPR5508BK
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Není snadné uvařit rýži přesně tak, jak potřebujete. Někdy 
chceme, aby byla sypká, zatímco jiné recepty vyžadují 
rýži lepkavou. Díky 11 různým programům umí tito užiteční 
pomocníci připravit všechny druhy rýže, dokonce i tu na sushi. 

Stačí vybrat funkci na digitálním displeji, to je vše! O nic se nemusíte 
starat, přístroj všechno zařídí sám. Když je hotovo, automaticky se 
vypne a pak rýži ohřívá až 6 hodin, dokud se třeba nevrátíte z výletu. 
Díky objemu 1,8 litru uvaříte až 1,5 kilogramu rýže najednou, což je 
opravdu slušná porce. Nemusíte se obávat, že by se voda vyvařila. 
Rýžovary totiž používají speciální bezpečnostní funkci, ochranu proti 
přehřátí a jedinečný ventil pro uvolňování páry. 

Ještě jsme vás nepřesvědčili? Tak zkuste ovesnou kaši!  Rýžovar ji 
připraví přesně tak hustou, jak si přejete. Dokáže také vařit luštěniny, 
a to do měkka. Funkce pomalého vaření vykouzlí silné vývary nebo 
omáčky a ohřeje jídlo. To už je slušná výbava, co myslíte?

PROČ SI VYBRAT  
SENCOR RÝŽOVAR
• Výkonný, energeticky úsporný 

spotřebič

• Vysoce kvalitní funkční materiály

• Automatický provoz šetří čas

• Různé nastavitelné režimy 
a programy pro rýži a další jídla

• Digitální displej pro snadné ovládání

• Praktické funkce a bezpečnostní 
prvky

• Snadná údržba, nadčasový design

DOKONALE 
PŘIPRAVENÁ  

RÝŽE, RYCHLE  
A POHODLNĚ

RÝŽOVARY
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VLASTNOSTI
• Objem 1,5 l (1 300 g rýže), příkon 700 W
• Technologie rovnoměrné distribuce tepla 

zaručí dokonalé výsledky
• Vnější tělo z nerezové oceli, hliníková 

varná nádoba s nepřilnavým povrchem
• Dodávané příslušenství: košík na vaření 

v páře, lžíce, naběračka, odměrka
• Vhodný pro vaření všech druhů rýže v páře, 

včetně rýže na sushi
• Plně automatický provoz, funkce Keep 

warm udržuje teplotu pokrmu až po dobu 
6 hodin

• 11 speciálních funkcí, 24hodinový časovač
• Trojnásobný bezpečnostní systém (ochrana 

proti přehřátí a vyvaření vody, automatické 
vypnutí)

• Víko s ventilem na uvolnění páry

Rýžovar

SRM 3150SS
S jedenácti speciálními funkcemi, digitálním 
displejem a 24hodinovým časovačem se 
rozhodně nedá mluvit o pouhém rýžovaru. 

To ale neznamená, že by byl tento přístroj neuměl 
připravit dokonalou rýži! Má totiž všechny důležité 
funkce a vlastnosti, které potřebuje: například 
rovnoměrnou distribuci tepla nebo speciální hliníkovou 
nádobu s vysoce kvalitním nepřilnavým povrchem. 
Rýžovar pracuje automaticky, a když má hotovo, 
přepne se do funkce „Keep warm“, která udržuje pokrm 
teplý až po dobu 6 hodin.

PŘISLUŠENSTVÍ 

DIGITÁLNÍ OVLÁDACÍ PANELROVNOMĚRNÁ DISTRIBUCE 
TEPLA

SPECIÁLNÍ ŠPACHTLE NA RÝŽI 
ODMĚRKA NA RÝŽI A VODU 
NĚBĚRAČKA 
NAPAŘOVACÍ KOŠÍK 
VNITŘNÍ HRNEC S NEPŘILNAVÝM POVRCHEM
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Rýžovar

SRM 0650SS
Jemná rýže s dokonalou konzistencí? Stačí stisknout tlačítko „Rýže“ a rýžovar SRM 0650SS 
udělá práci za vás! Tento multifunkční rýžovar toho ale může nabídnout mnohem víc: v režimu 
OATMEAL připravíte báječnou ovesnou kaši, tlačítko GRAINS uvaří luštěniny a zachová všechny 
živiny a chutě, o skvělé polévky, maso a omáčky se postará funkce SLOW a vaření v páře bez 
tuku obstará volba STEAM. 

Hrnec má nepřilnavý povrch, který zaručuje 
rovnoměrnou distribuci tepla, zatímco digitální 
displej, ukazatele a světelná upozornění sledují 
všechny aktuální a plánované činnosti. Jakmile 
je hotovo, funkce KEEP WARM udržuje pokrm 
teplý ještě dalších 12 hodin.

PŘISLUŠENSTVÍ

VLASTNOSTI
• Pět automatických režimů vaření (rýže, ovesné vločky,  

pomalé vaření, luštěniny, vaření v páře)
• Funkce odloženého startu a automatického udržování teploty
• Rovnoměrné vedení tepla přes 1,5 mm silnou stěnu
• Snadné čištění (vyjímatelný vnitřní hrnec s nepřilnavým 

povrchem)
• Vnější jednotka z nerezové oceli, protiskluzové nožičky
• Trojitý bezpečnostní systém

2 PARNÍ KOŠE 
ODMĚRKA NA RÝŽI 
LŽÍCE NA RÝŽI
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VLASTNOSTI
• Objem 1,8 l (1 500 g rýže), příkon 700 W
• Rovnoměrné vedení tepla 
• Vnější tělo z nerezové oceli, hliníková vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem
• Dodávané příslušenství: košík na vaření v páře, lžíce, špachtle, odměrka
• Vaří v páře všechny druhy rýže, včetně rýže na sushi
• Plně automatický provoz, funkce udržování teploty až po dobu 6 hodin
• Trojitý bezpečnostní systém (ochrana proti přehřátí a vyvaření vody, 

automatické vypnutí)
• Snadné čištění
• Skleněné víko s ventilem na uvolnění páry

VLASTNOSTI
• Objem 2,8 l (2 300 g rýže), příkon 1 000 W
• Rovnoměrné rozložení tepla zaručí dokonalé výsledky
• Vnější tělo z nerezové oceli, vnitřní hliníková nádoba s nepřilnavým povrchem
• Příslušenství: špachtle na rýži, odměrka
• Vaří v páře všechny druhy rýže včetně rýže na sushi
• Plně automatický provoz, funkce udržování teploty až po dobu 6 hodin
• Trojitý bezpečnostní systém (ochrana proti přehřátí a vyvaření vody, 

automatické vypnutí)
• Snadné čištění
• Skleněné víko s ventilem na uvolnění páry

Rýžovar

SRM 2800SS
Tento rýžovar SENCOR s vnějším pláštěm z nerezové oceli 
zvládne díky objemu 2,8 l připravit až 2,3 kg rýže najednou. 
To vše naprosto automaticky a bez zbytečné námahy. Takové 
množství rýže vystačí na oběd pro celou rodinu nebo sushi 
party pro přátele. 

Jednoduché skleněné víko je velmi praktické – umožňuje vám 
totiž nahlídnout dovnitř. Vysoce kvalitní hliníková nádoba se díky 
nepřilnavému povrchu snadno čistí.

Rýžovar

SRM 1890SS
Díky objemu 1,8 litru snadno připravíte až 1,5 kg jakéhokoli 
druhu rýže, včetně rýže na sushi. Díky speciálnímu 
uvolňovacímu ventilu, který zabraňuje přetečení hrnce, je 
plně automatické vaření v páře je mnohem snazší. 

Horní víko je výklopné a má kulaté skleněné okénko, které vám 
umožní sledovat, co se děje uvnitř. Když je hotovo, přístroj se 
automaticky přepne do režimu udržování teploty a uchová tak pokrm 
teplý až dalších 6 hodin. Skvěle se hodí na zdravé úpravy zeleniny 
nebo přípravu asijských pokrmů v páře. Například knedlíčky můžete 
napařovat společně s rýží, a tak ušetříte elektřinu i čas.

ROVNOMĚRNÁ DISTRIBUCE 
TEPLA
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Rýžovar

SRM 1000SS
Tento model rýžovaru SENCOR pracuje na parním principu. Svým objemem splní 
očekávání běžné rodiny, v nádobě o obsahu 1 l totiž uvaří až 800 g rýže, včetně rýže na 
sushi. Provoz je plně automatický. 

Skrze jednoduché skleněné víko nahlédnete 
dovnitř. Díky použitým materiálům se přístroj 
snadno udržuje: vnitřní nádoba je vyrobená 
z vysoce kvalitního hliníku s nepřilnavým 
povrchem, vnější plášť pak z nerezové oceli.

Rýžovar

SRM 1550SS
Tento model rýžovaru SENCOR, který k vaření používá páru, je 
ideální pro středně velké rodiny. S objemem 1,5 l dokáže uvařit až 
1 300 g rýže, a to včetně rýže na sushi. 

Dokonalou rýži připravíte naprosto snadno, provoz je totiž plně 
automatický. Stejně jako ostatní modely je vybaven skleněnou poklicí, 
a tak pohodlně zkontrolujete, co se děje uvnitř. Díky použitým materiálům 
se přístroj snadno udržuje: vnitřní nádoba je vyrobená z vysoce kvalitního 
hliníku s nepřilnavým povrchem, vnější plášť pak z nerezové oceli.

VLASTNOSTI
• Objem 1,5 l (1 300 g rýže), příkon 500 W
• Princip vaření v páře
• Vnější tělo z nerezové oceli, hliníková varná nádoba s nepřilnavým povrchem
• Příslušenství: špachtle na rýži, odměrka
• V páře uvaří všechny druhy rýže včetně rýže na sushi
• Plně automatický provoz, funkce udržování teploty až po dobu 6 hodin
• Automatické vypnutí, protiskluzové nožičky
• Snadno se čistí
• Skleněné víko s ventilem na uvolnění páry

VLASTNOSTI
• Objem 1 l (800 g rýže), příkon 400 W
• Princip vaření v páře
• Vnější tělo z nerezové oceli, hliníková varná  

nádoba s nepřilnavým povrchem
• Příslušenství: špachtle na rýži,  

odměrka
• Uvaří všechny druhy rýže, včetně  

rýže na sushi
• Plně automatický provoz, funkce  

udržování  teploty až po dobu 6 hodin
• Automatické vypnutí, protiskluzové nožičky
• Snadné čištění
• Skleněné víko s ventilem na uvolnění páry 

SRM 1000SS SRM 1001BK
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Rýžovar

SRM 0600WH
Tento rýžovar připraví dokonalou přílohu bez ohledu na to, 
jaký typ rýže si vyberete. Speciální nádoba o objemu 0,6 litru 
uvaří v páře až 450 g rýže. 

Bezpečnost je samozřejmě na prvním místě, a tak je přístroj 
vybaven skleněnou poklicí s otvorem na vypuštění přebytečné páry 
a protiskluzovými nožičkami. Dodává se s praktickou lžící na rýži 
a odměrkou.

VLASTNOSTI
• Speciální hrnec využívající princip 

vaření v páře
• Objem 0,6 l pro přípravu 450 g rýže
• Plně automatický provoz, všechny 

druhy rýže včetně rýže na sushi
• Skleněná poklice s otvorem na 

vypuštění přebytečné páry
• Praktické rukojeti na obou stranách
• Protiskluzové nožičky

SRM 0600WH SRM 0601BK

PŘISLUŠENSTVÍ
SPECIÁLNÍ ŠPACHTLE NA RÝŽI 
ODMĚRKA NA RÝŽI A VODU
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KŘUPAVÉ  
A DIETNÍ SMAŽENÍ,  
V HORKÉM VZDUCHU

PROČ SI VYBRAT  
SENCOR 
HORKOVZDUŠNOU 
FRITÉZU
• Vysoce efektivní a rychlý provoz

• Inovativní řešení podporující 
zdravou výživu

• Speciální nanokeramický filtr 
potlačuje pachy

• Mnoho volitelných programů 
a funkcí

• Dotykový LED displej zaručuje 
snadné ovládání

• Velký objem a praktičnost

• Design pro každou kuchyni

HORKOVZDUŠNÉ 
FRITÉZY 
Máte rádi smažená jídla? Hranolky, řízky, kuřecí maso, 
křidélka nebo koblihy? Teď je můžete mít každý den! 
Horkovzdušné fritézy od SENCOR smaží bez zbytečného 
tuku, a tak si oprávněně zaslouží uznání i od odborníků na 
zdravou výživu. 

Díky 12 přednastaveným programům a různým nástavcům zvládne 
fritéza připravit celá kuřata, pizzy, steaky i hamburgery, koláče 
a mnoho dalších pochoutek. Všechny programy se přehledně 
zobrazují na digitálním displeji, takže nemusíte nic hledat. Díky 
štědrému vnitřnímu prostoru připraví dost hranolků pro celou rodinu 
a dokonce zbude i na sousedy.

A jak vlastně přístroj funguje? Fritéza používá speciální technologii, 
díky níž horký vzduch rovnoměrně cirkuluje a smaží jídlo ze všech 
stran. Nepotřebuje k tomu vůbec žádný tuk. Když je třeba, sama jídlo 
během přípravy promíchá. Na rozdíl od běžných fritéz, které jsou plné 
oleje, z ní díky účinným filtrům neunikají nepříjemné pachy.
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Multifunkční horkovzdušná fritéza 

SFR 5400WH 
Tato horkovzdušná fritéza připraví jídlo 
i bez přidaného oleje. Je proto zdravější 
alternativou pro všechny milovníky 
smažených jídel. 

Přístroj se snadno ovládá a čistí, připravený 
k použití je za pouhé 3 minuty. Zdokonalený systém 
cirkulace vzduchu zajišťuje rovnoměrné smažení 
každého kousku jídla. Zvnějšku tak bude dokonale 
křupavé, uvnitř ale zůstane vláčné. Vybírat můžete 
z 12 speciálních programů: předsmažené hranolky, 
ryby/mořské plody, hamburgery, pizza, steaky, 
kuřecí paličky, domácí hranolky, kuře, koláč, 
sušenky, zelenina a rozmrazování.

VLASTNOSTI
• Objem 11 l a příkon 1 800 W 
• 12 speciálních programů 
• Dvojité topné těleso zaručuje vysokou účinnost
• LED displej, dotykový ovládací panel 
• Speciální systém cirkulace vzduchu a fritování  

bez oleje 
• Nastavení teploty 60–200 °C 
• Odnímatelný nanokeramický filtr 
• 60minutový časovač se zvukovým signálem
• Součástí je fritovací hrnec, nástavec na míchání 

potravin, plech na pizzu, rukojeť, nástavec na kuře, 
grilovací rošt

PRAKTICKÁ RUKOJEŤ NÁSTAVEC NA KUŘE DOTYKOVÝ OVLÁDACÍ 
PANEL

PŘISLUŠENSTVÍ 
FRITOVACÍ HRNEC + NÁSTAVEC  
NA MÍCHÁNÍ POTRAVIN, PLECH  
NA PIZZU
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Udělejte něco pro zdraví, smažte bez oleje! 

SENCOR SFR 5320WH dokáže připravit lahodná jídla, 
aniž byste museli použít jedinou kapku tuku. To vše díky 
technologii cirkulace horkého vzduchu, šesti přednastaveným 
programům, časovači a teplotám v rozmezí 60–200 °C. 
Vše pohodlně navolíte na dotykovém LED displeji. Třílitrová 
fritovací nádoba pojme až 350 g potravin. Připravit můžete 
předsmažené i domácí hranolky, řízky, zeleninu, maso, jarní 
závitky, rybí prsty a dokonce i koláče. Kompaktní design šetří 
místo, a tak se vejde do každé domácnosti.

Tato horkovzdušná fritéza představuje zdravou alternativu  
k tradičnímu smažení. Už žádný přepálený olej! 

Šest přednastavených programů umožňuje připravit předsmažené 
hranolky, domácí hranolky, hamburgery, kuřecí paličky, ryby a muffiny. 
Díky příkonu 1 300 W je fritéza připravena za pouhé 3 minuty. Používání 
je intuitivní a pohodlné, neboť je vybavena LED displejem, dotykovými 
ovládacími senzory a 60minutovým časovačem se zvukovým signálem. 
Teplotu nastavíte v rozmezí 60–200 °C. 

VLASTNOSTI
• Objem 3 l 
• Systém smažení bez oleje
• Speciální systém proudění vzduchu 
• Dotykový LED displej pro nastavení 6 automatických programů,  

časovače a teploty od 60 do 200 °C
• 1400W příkon pro ohřev za 3 minuty a přípravu pokrmů za 16 minut 
• Integrovaný vzduchový filtr spolehlivě odstraní jakýkoli zápach 
• Bezpečnostní zámek zabraňuje náhodnému vyjmutí koše 
• Vyjímatelný nepřilnavý fritovací koš napomáhá snadnému čištění 
• Technologie Cool to Touch udržuje povrch přístroje chladný
• Automatické vypnutí

VLASTNOSTI
• Objem 3,5 l 
• Příkon 1 300 W, k použití připravena za 3 minuty 
• LED displej a dotykové ovládání 
• 6 přednastavených programů 
• Nastavení teploty v rozmezí 60–200 °C 
• Speciální systém proudění vzduchu a účinný filtr 
• 60minutový časovač se zvukovým signálem
• Bezpečnostní zámek zabraňuje náhodnému vyjmutí koše 
• Vyjímatelný nepřilnavý fritovací koš napomáhá snadnému čištění
• Technologie Cool to Touch udržuje povrch přístroje chladný

Horkovzdušná fritéza

SFR 5320WH

Horkovzdušná fritéza

SFR 5030WH

SFR 5320WH SRM 5321BK
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Tato fritéza je ideální pro malou rodinu.  
Snadno se obsluhuje a čistí. 

Fritéza SFR 3130BK smaží bez oleje, a tak 
z ní uniká méně pachu a jídla jsou mnohem 
zdravější. 

Díky příkonu 1300 W je připravena za pouhé  
3 minuty. Bezpečnostní pojistka zabraňuje 
náhodnému vyjmutí koše a vyjímatelný fritovací 
koš s nepřilnavým povrchem se snadno čistí.

Horkovzdušná fritéza

SFR 3220WH

Horkovzdušná fritéza

SFR 3130BK

VLASTNOSTI
• Příkon 1 500 W 
• Objem fritovacího koše 2,6 l 
• Smažení bez oleje
• Nastavení teploty 80–200 °C 
• Vzduchový filtr redukuje pachy
• Rychlý ohřev během 3 minut 
• 30minutový časovač se zvukovou signalizací 
• Technologie Cool to Touch udržuje povrch 

přístroje chladný
• Bezpečnostní zámek zabraňuje náhodnému 

vyjmutí koše 
• Automatické vypnutí 

VLASTNOSTI
• Objem 3,5 l
• Příkon 1300 W, připravena k použití za 3 minuty
• Rozmezí teplot 90-200 °C
• Speciální systém proudění vzduchu a olejový 

kouřový filtr
• 60minutový časovač se zvukovým signálem
• Bezpečnostní pojistka proti náhodnému vyjmutí koše
• Vyjímatelný nepřilnavý fritovací koš usnadňuje 

čištění
• Technologie Cool to Touch udržuje povrch přístroje 

chladný
• Automatické vypnutí
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Pokročilé materiály, jako je nepřilnavý povrch vnitřního hrnce nebo 
tělo a poklice z nerezové oceli, přispívají k jednoduché údržbě a dlouhé 
životnosti. Víko má průhledné okénko, takže máte dokonalý přehled, 
a když je třeba, můžete operativně změnit teplotu. Používání fritézy je 
také ekonomické. Při smažení na pánvi se olej zčásti vyplýtvá rozlitím 
a zbytek už nejde použít na jiná jídla. Víko fritézy naopak minimalizuje 
ztráty a filtry udržují olej čistý a vhodný k dalšímu použití. 

S fritézou bude jídlo vždy chutné a křupavé. Nemusíte se bát, že by bylo 
přetažené. Na své straně totiž máte termostat, který teplotu průběžně 
řídí.

FRITÉZY

PROČ SI VYBRAT  
SENCOR FRITÉZU
• Různé kuchařské techniky

• Chutná a křupavá jídla

• Snadné a bezpečné používání

• Energeticky úsporné

• Vše pod kontrolou díky průhledu 
a termostatu

TOLIK ZPŮSOBŮ VAŘENÍ, 
TOLIK CHUTI!

Doby, kdy byly fritézy nebezpečné a vyžadovaly častou údržbu, jsou dávno pryč. Dnešní modely 
používají nejrůznější ochranné prvky, snadno se čistí a šetří elektrickou energii. Řada z nich dokonce 
nabízí více způsobů přípravy pokrmů: pečení, grilování, zapékání, sous-vide, smažení nebo dokonce 
fondue. I když se rozhodnete pro základní model, výsledek bude vždycky stát za to. Zkrátíte si dobu 
vaření, ušetříte spoustu oleje a vyhnete se zápachu. 
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VLASTNOSTI
• 18 programů a funkce udržování teploty
• Prostorově úsporný design, velký LED displej
• Průhledné víko a rovnoměrná distribuce tepla na nepřilnavém povrchu
• Digitální nastavení teploty v rozmezí 40 až 240 °C
• Snadná údržba, lze mýt v myčce
• Příkon 1 800 W

Multifunkční fritéza

SFR 9300BK
Osmnáct způsobů vaření v jediném spotřebiči? 
S multifunkční fritézou SFR 9300BK je to 
možné! Díky nejrozličnějším funkcím a široké 
nabídce příslušenství zastane roli zkušeného 
šéfkuchaře. Výčet kuchařských technik je 
skutečně působivý: sous-vide, restování, 
pečení, grilování, pečení, dušení, smažení, 
pomalé vaření, rychlé vaření vývaru, fritování, 
vaření v páře, vaření rýže, fondue, příprava 
jogurtu a popcornu. Libovolně můžete nastavit 
funkci udržování teploty nebo si programy 
upravit podle chuti a času.

Ve velkém, 8litrovém hrnci pohodlně uvaříte jídla pro 
celou rodinu. Je vyrobený z hliníku, a tak umožňuje 
rychlé zahřátí a rovnoměrné rozložení tepla, které je 
tolik potřebné pro správné vaření. Nepřilnavý povrch 
usnadňuje údržbu a samotný hrnec lze jednoduše 
umýt v myčce. Speciálně tvarovaná průhledná 
poklice zajišťuje lepší odvod páry během vaření. Díky 
důmyslnému tvaru je možné poklici postavit na stranu, 
což práci v kuchyni ještě zjednoduší. Technologie Cool 
touch zabraňuje přílišnému zahřátí rukojeti.

18 V 1

NAPAŘOVACÍ A SOUS-VIDE ROŠT, 
6 VIDLIČEK NA FONDUE
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HOT POT
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SOUS-VIDE

RESTUJE

GRILUJEPEČE MASO

SMAŽÍ

VAŘÍ

RYCHLE DUSÍ

POMALU VAŘÍFRITUJE

NAPAŘUJE

PEČE PEČIVO

POPCORNJOGURTFONDUERÝŽE

UDRŽUJE TEPLOTU

VŠECHNO, CO SI UMÍTE PŘEDSTAVIT!
S multifunkční fritézou bude vaření nejen mnohem rychlejší, 
ale hlavně rozmanitější. Stačí si vybrat některou z technik 
a rodinu nebo přátele ohromíte jídly, na která jen tak 
nezapomenou.
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VLASTNOSTI
• Objem 3,2 l / 1,4 kg hranolků 
• Víko s průzorem 
• Nastavitelná teplota od 130 °C do 190 °C
• Odnímatelné víko z nerezové oceli se snadno čistí
• Integrovaná rukojeť zaručuje snadné otevírání 
• Pohodlné mechanické ovládání 
• Hliníkový tukový filtr
• Příkon 2200 W 

Fritéza

SFR 8200SS
Fritézu SFR 8200SS jsme navrhli s jednoznačným cílem: dopřát vám  
krásně vysmaženou kůrku a skvělou chuť. Velkorysý objem 3,2 litru připraví 
1,4 kg hranolků – opravdu pořádnou porci pro vaši rodinu a přátele! Díky  
víku s průzorem máte o vaření dokonalý přehled. Teplotu můžete pružně 
měnit v rozmezí od 130 °C do 190 °C. Integrovaná rukojeť se nepřehřívá. 

VLASTNOSTI
• Objem 1,5 l / 600 g hranolků 
• Víko s průzorem umožňuje dobrou kontrolu
• Regulace teploty od 130 °C do 190 °C. 
• Odnímatelné části napomáhají snadnému čištění 
• Rukojeť s technologií proti přehřívání 
• Hliníkový tukový filtr 
• Příkon 900 W

Fritéza

SFR 6200SS
Pod nerezovým tělem s odnímatelným nerezovým víkem se nachází vnitřní prostor 
o objemu 1,5 litru. Ten nabízí dostatek místa pro smažení 600 g křupavých hranolků. 
Čištění je naprosto bezproblémové: vnitřní nádoba i víko mají totiž nepřilnavý povrch 
a fritovací koš lze pohodlně vyjmout. Bezpečnostní pojistka zabraňuje přehřátí 
a integrovaná rukojeť s chladným povrchem chrání vaše ruce. 

VLASTNOSTI
• Objem 3,2 litru / 1,4 kg hranolků 
• Víko s průzorem umožňuje dobrou kontrolu
• Regulace teploty od 130 °C do 190 °C s časovačem
• Snadné čištění 
• Hliníkový tukový filtr 
• Chytré uložení napájecího kabelu 
• Příkon 2200 W 

Fritéza

SFR 7200SS
S touto fritézou máte fritování plně pod kontrolou! Průzor ve víku vám 
prozradí, co se uvnitř děje, a nastavením teploty od 130 °C do 190 °C 
vyladíte pokrmy k dokonalosti. V těle z nerezové oceli se nachází 
nádoba na olej o objemu 3,2 l. Je tedy dostatečně velká, aby připravila 
1,4 kg hranolků. Používání je skutečně snadné, vnitřní nádoba má 
nepřilnavý povrch a navíc je možné ji mýt v myčce. 
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Proměňte svou kuchyni v profesionální pekárnu. Začínat 
den s čerstvým a křupavým domácím chlebem není totiž 
s domácí pekárnou SENCOR nic složitého!  

Chcete-li si vychutnat vůni oblíbeného pečiva, nechte se vést přímo 
pekárnou. Velký podsvícený LCD displej a široké průzory dávají vědět, 
co se právě děje. Rozličné programy a tři nastavení kůrky upečou 
chleba tak, jak ho máte rádi. Pekárny myslí na vaše pohodlí, i když je 
dopečeno: plech z nepřilnavého materiálu lze mýt v myčce a funkce 
udržování teploty vám dá dost času, abyste si zařídili další věci ještě 
před podáváním snídaně. 

DOMÁCÍ PEKÁRNA 
CHLEBA PROČ SI VYBRAT  

SENCOR DOMÁCÍ 
PEKÁRNU CHLEBA
• Čerstvý domácí chleba kdykoli 

• Vhodné pro začátečníky 
i zkušené pekaře 

• Dokonalý přehled díky LCD 
displeji a průzoru 

• Vypeče kůrku podle vašich představ

• Snadná údržba

SKVĚLÝ 
DEN ZAČÍNÁ 

DOMÁCÍM CHLEBEM
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VLASTNOSTI
• 13 pečicích programů
• Automatický dávkovač ingrediencí 
• Podsvícený LCD displej a velký průzor
• Objem těsta 900 g a tři stupně propečení kůrky 
• Příkon 550 W

Domácí pekárna chleba 

SBR 2000SS
Udělejte si radost bochníkem čerstvě 
upečeného chleba. Samozřejmě bez 
námahy, o všechno se totiž postará pekárna 
chleba SBR 2000SS. Díky 13 pečicím 
programům se vám splní sen o snadném 
pečení. Dávkovač totiž automaticky přidává 
ingredience, a zkracuje tak dobu pečení.

Prémiový podsvícený LCD displej a velký průzor 
dávají dobrý přehled o tom, co se právě děje. 
O bezpečnost se stará Cool Touch technologie, s níž 
zůstává povrch pekárny studený. Nepřilnavý pečicí 
plech a hnětací háky můžete mýt v myčce. Pokud 
máte rádi teplé pečivo, potěší vás funkce udržování 
teploty po dobu 60 minut. Podle své chuti zvolíte 
objem těsta (až 900 g) a tři stupně propečení kůrky 
(světlá, středně propečená a propečená). 

PŘISLUŠENSTVÍ 
ODMĚRKA, LŽÍCE A OCELOVÝ HÁK 
NA VYJMUTÍ HNĚTACÍCH HÁKŮ
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VLASTNOSTI
• 12 automatických programů 
• Velký podsvícený LCD displej a průzor
• Maximální objem chlebového těsta 900 g  

a tři stupně propečení kůrky 
• Plech z nepřilnavého materiálu a hnětací háky 

lze mýt v myčce 
• Funkce udržování teploty po dobu 60 minut 
• Zvukový signál upozorní na přidání ingrediencí 
• Příkon 550 W 

VLASTNOSTI
• 12 programů 
• Velký podsvícený LCD displej a průzor 
• Maximání objem chlebového těsta 1 250 g a 3 stupně 

propečení kůrky  
• Nepřilnavou pečicí formu a hnětací háky lze mýt v myčce
• Funkce udržování teploty po dobu 60 minut 
• Zvukový signál pro přidání ingrediencí 
• Příkon 800 W 

Domácí pekárna chleba 

SBR 1040WH
S touto praktickou pekárnou je pečení chleba maximálně snadné. Díky dvanácti různým programům 
a třem stupňům propečení kůrky bude pečivo chutnat přesně tak, jak si vy i vaše rodina představujete. 

Díky velkému podsvícenému LCD displeji a průzoru máte o celém procesu dobrý přehled. Pečicí forma 
z nepřilnavého materiálu se snadno čistí a lze ji dokonce mýt v myčce.

Domácí pekárna chleba 

SBR 0770WH
Potřebujete extra velký bochník chleba? Žádný problém 
s pekárnou SBR 0770WH – ta vám umožní upéct  
až 1 250 g těsta! O perfektní výsledek se postará  
12 programům. Propečení kůrky si nastavíte podle 
svých představ, pekárna nabízí hned tři stupně. 

Velký podsvícený LCD displej a průzor vám dají dobrý přehled 
o celém procesu. Zvukový signál vás upozorní, že je potřeba 
přidat ingredience, a zkrátí tak dobu pečení. S tímto kuchyňským 
pomocníkem zkrátka proměníte svou kuchyni v řemeslnou pekárnu.  

PŘISLUŠENSTVÍ 
MĚŘICÍ NÁDOBA 
LŽÍCE A OCELOVÝ HÁK NA VYJMUTÍ  
HNĚTACÍCH HÁKŮ 

PŘISLUŠENSTVÍ 
2 HNĚTACÍ HÁKY 
ODMĚRKA,  
LŽÍCE A OCELOVÝ HÁK  
NA VYJMUTÍ HNĚTACÍCH HÁKŮ 
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VAŠE 
KŘUPAVÉ RÁNO

PROČ SI VYBRAT  
SENCOR ELEKTRICKÝ 
TOPINKOVAČ
• Skvělý výkon díky vysoké kvalitě 

a moderním materiálům 

• Různé funkce a intenzity opékání 

• Snadná obsluha a čištění

• Široké možnosti využití v každé 
kuchyni 

• Bezpečnostní prvky 

Opečou až čtyři krajíce najednou, a to v 9 různých stupních intenzity, 
které si vyberete na elektronickém časovači. Toustovač zvládne tenké 
i silné plátky, rovnoměrně je opeče a automaticky vysune, když jsou 
hotové. Pokud by snad uvnitř zůstal odlomený kousek, snadno ho 
vytáhnete, aby se nespálil. 

Máte chleba v mrazáku? Nevadí, topinkovač SENCOR ho rozmrazí! 
Světelný indikátor upozorní, je hotový. Ale to pořád není všechno! 
Díky praktickým nástavcům dokáže topinkovač rozpéct i rohlíky nebo 
croissanty. 

Vybírat můžete z nejrůznějších povrchových provedení. Do moderních 
kuchyní skvěle zapadne nerez, radost si můžete udělat i některým 
z barevných odstínů. 

Křupavé toasty a rozpečené rohlíky – bez nich si snídani ani neumíme představit. 
Ať už je namažeme máslem, džemem a medem, nebo obložíme sýrem a šunkou, 
všechno najednou chutná líp. Špičkové topinkovače od SENCOR jsou prostě 
nepostradatelnými pomocníky. 

ELEKTRICKÉ  
TOPINKOVAČE
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VLASTNOSTI
• Příkon 1 000 W 
• Nerezové provedení a devět metalických barev 
• Elektronický časovač na 9 stupňů opékání 
• Automatické vysouvání a vypínání
• Automatické centrování pro tenčí a silnější plátky 
• Opékací mřížka na housky a croissanty
• Funkce tři v jednom: rozmrazování, opětovný ohřev, manuální ovládání 
• Funkce High Lift pro snadné vyjmutí drobnějších kousků 
• Pohodlné odstranění drobků, miska se vysune jedním stiskem

Topinkovač

STS 6051GR
STS 6050GG STS 6051GR STS 6052BL
STS 6053VT STS 6054RD STS 6055RS
STS 6056GD STS 6057CH STS 6058BK

Tolik krásných barev! Nejnovější řada topinkovačů 
SENCOR vás potěší provedením z nerezové oceli  
(STS 5050SS) a devíti metalickými barvami  
(STS 6050GG-6058BK), které můžete kombinovat 
nebo naopak sladit s jinými spotřebiči ve vaší kuchyni. 

O snadné používání se stará elektronické ovládání časovače  
a tři tlačítka (opékání, rozmrazování a manuální ovládání).  
Přístroj tak nabízí vše, co potřebujete pro dokonalou snídani. 

ELEKTRICKÉ  
TOPINKOVAČE
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Topinkovač

STS 5070SS
Komu by se ráno chtělo dlouho čekat. 
Připravit tousty pro dvě osoby znamená 
použít topinkovač nejméně dvakrát. A ve 
větších rodinách, kde se sejde třeba i šest 
lidí, to může být přímo toustový maraton. 

Řešením je topinkovač na 4 plátky, tedy 
s dvojnásobnou kapacitou! Má všechny skvělé 
funkce menších modelů, jako je snadno 
nastavitelný elektronický časovač, 9 stupňů 
opékání a automatické centrování, které 
zvládne tenké i silné plátky. Samozřejmostí je 
i dvojnásobný počet mřížek na rozpékání housek.

VLASTNOSTI
• Příkon 1 600 W 
• Elektronický časovač na 9 stupňů 

opékání 
• Automatické vysunutí a vypnutí 
• Automatické centrování pro tenčí 

i silnější plátky 
• Stojan na ohřívání housek a croissantů 
• Funkce tři v jednom: rozmrazování, 

opětovný ohřev, manuální ovládání 
• Funkce High Lift pro snadné vyjmutí 

drobnějších kousků 
• Pohodlné odstranění drobků, miska se 

vysune jedním stiskem
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Topinkovač

STS 2652RD

VLASTNOSTI
• Příkon 850 W 
• Připraví dvou toasty současně 
• Nerezový povrch 
• Funkce automatického centrování 

rovnoměrně propeče silné i tenké toasty 
• Elektronický časovač na 7 stupňů 

opékání 
• Tlačítka okamžitého přerušení provozu, 

ohřev a rozmrazování 
• Výsuvný tácek na drobky 

STS2651SS STS 2652RD

Tento topinkovač z nerezové oceli v moderním 
designu rychle připraví dva křupavé tlusté 
nebo tenké toasty. Umí také rozmrazovat chléb 
a pečivo. 

TLAČÍTKO OPÉKÁNÍ  
A ROZMRAZOVÁNÍ CHLEBA
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INDUKČNÍ VAŘIČE 

ŠETŘETE  
ENERGII A ČAS

PROČ SI VYBRAT  
SENCOR INDUKČNÍ 
VAŘIČ
• Sklokeramická varná deska 

s dlouhou životností

• Mimořádně úsporný provoz 
a minimální tepelné ztráty

• Velmi rychlý ohřev a úspora času

• Velký LCD displej pro snadné 
ovládání

• Mnoho nastavení intenzity ohřevu

• Individuální úprava teploty

• Nadčasový design

Pokrok se nezastaví a nezadržitelně mění i to, jak vaříme. 
Popularita indukce neustále roste, má totiž řadu nesporných 
výhod, mezi které patří vyšší účinnost přenosu tepla 
a rychlé, rovnoměrné ohřívání. Zároveň se skvěle ovládá. 
Indukční vaření samo o sobě nevyzařuje žádné teplo, což 
oceníte zejména v horkých letních měsících.

Indukční vařiče SENCOR patří ke špičce. Pyšní se sklokeramickým 
povrchem, který zůstává na povrchu chladný, a minimálními 
tepelnými ztrátami. Oproti běžným spotřebičům šetří polovinu 
energie a výrazně zkracují dobu vaření. Dvě oddělené indukční varné 
zóny pojmou hrnec o objemu až 5 l, s 19 centimetry v průměru. 

Velký, přehledný a čitelný LCD displej umožňuje měnit teplotu po 
deseti stupních v rozmezí 60 °C až 240 °C. O automatické vypnutí 
se postará časovač.
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Dvouplotýnkový indukční vařič

SCP 4601GY
Tento dvouplotýnkový vařič 
vám dopřeje maximální 
pohodlí při vaření. Snadno 
se ovládá, pracuje 
s vysokou účinností (až 
90 %) a minimalizuje tepelné 
ztráty. Vaří při teplotách od 60 až 240 °C. 
Keramický povrch zcela kryje horní část, 
a tak je údržba skutečně snadná. 

Ovládá se na jednoduchém dotykovém panelu 
tlačítky. Velký červeně podsvícený LCD displej 
ukazuje aktuální nastavení.

VLASTNOSTI
• Dvě varné zóny pro rychlé a efektivní vaření
• Dotykové ovládání snadno změní nastavení 

(teplota 60–240 °C)
• Ochrana proti přehřátí
• Jednoduché čištění sklokeramického povrchu
• Příkon 3 400 W

Dvouplotýnkový indukční vařič

SCP 4501BK
Tento dvouplotýnkový indukční vařič 
je s výškou pouhých 4,3 cm skutečně 
kompaktní. Sklokeramický povrch umožňuje 
velmi snadnou údržbu. Šetří čas (60 %) 
a elektrickou energii (50 %) a zároveň 
dosahuje vysoké účinnosti (až 90 %) 
s minimálními tepelnými ztrátami. 

Ovládá se pomocí 
elegantních 
a jednoduchých dotykových 
tlačítek. Teplotu (od 60 °C až 
240 °C) a výkon snadno nastavíte 
pohybem prstu na posuvníku doleva nebo 
doprava. Velký, červeně podsvícený LCD displej 
poskytuje všechny potřebné informace o teplotě 
a výkonu. 

Vařič je také vybavený funkcí automatického 
vaření a několika bezpečnostními funkcemi 
(tepelná pojistka proti přehřátí s automatickým 
vypnutím, ukazatel zbytkového tepla, zámek 
ovládacího panelu).

VLASTNOSTI
• Ultratenký design s jednoduchým čištěním
• 2 varné desky s teplotním rozsahem 60–240 °C
• Rychlé a efektivní vaření (o 60 % rychlejší o 50 % úspornější)
• Ovládání pomocí dotykových tlačítek a posuvníku (slideru)
• Ochrana proti přehřátí
• Příkon 3 400 W
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Indukční vařič

SCP 4202GY
Povrch tohoto dvouzónového indukčního vařiče je ze sklokeramického 
materiálu. Ten zůstává na dotek chladný, i když vaříte. Teplo totiž přechází přímo 
do nádobí, a to s účinností přes 90 %. Indukční vařič tak minimalizuje tepelné 
ztráty, šetří 60 % času a 50 % energie. Obsluha je velmi bezpečná a snadná.

VLASTNOSTI
• Příkon 2 900 W (200-1 300 W pro malou varnou zónu a 200-1 600 W 

pro velkou varnou zónu)
• Indukční sklokeramická varná deska Cool Touch (indukce vytváří teplo 

přímo v nádobí)
• Speciální skleněný povrch se snadno a hygienicky čistí
• Mikroprocesorové řízení, dvě nezávislé indukční varné zóny (průměr 

14,5 a 16,7 cm)
• Automatická detekce nádobí 
• Velký, přehledný LCD displej
• Nastavení teploty v rozsahu 60° C-240° C v krocích po 20° C
• 10 přednastavených stupňů ohřevu
• Časovač automatického vypnutí v rozmezí 1-180 minut
• Vhodný průměr nádobí 12-19 cm

Dvouplotýnkový indukční vařič

SCP 5303GY
Povrch tohoto dvouzónového indukčního vařiče je ze sklokeramického materiálu. Ten zůstává na dotek chladný, 
i když vaříte. Teplo totiž přechází přímo do nádobí, a to s účinností přes 90 %. Indukční vařič tak minimalizuje 
tepelné ztráty, šetří 60 % času a 50 % energie. Obsluha je velmi bezpečná a snadná.

VLASTNOSTI
• Příkon 2 900 W (200-1 300 W pro malou 

varnou zónu a 200-1 600 W pro velkou 
varnou zónu)

• Speciální skleněný povrch se snadno 
a hygienicky čistí

• Mikroprocesorové řízení
• Dvě nezávislé indukční varné zóny (průměr 

14,5 a 16,7 cm)
• Automatická detekce nádobí 
• Velký, přehledný LCD displej
• Nastavení teploty v rozsahu 60° C-240° C 

v krocích po 20° C
• 10 přednastavených stupňů ohřevu
• Časovač automatického vypnutí v rozmezí 

1-180 minut
• Ovládací panel s dotykovými senzory
• Vhodný průměr nádobí 12-19 cm
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Dvouplotýnkový indukční vařič

SCP 4201GY
Tento indukční vařič je skvělou 
volbou pro každou malou 
domácnosti. Vaří totiž o 60 % 
rychleji a s 50% úsporou energie. 
Teplotu v rozmezí 60 až 240 °C 
nastavíte ručně pomocí ovládacího 
knoflíku.

Hladký povrch se snadno čistí a LED 
displej přehledně zobrazuje, který 
z deseti stupňů výkonu vařič právě 
používá. O pohodlné a bezpečné 
vaření se stará 180minutový časovač 
a ochrana proti přehřátí.

VLASTNOSTI
• Rychlé a efektivní vaření
• Kombinace dotykového panelu  

a otočných ovladačů
• Ochrana proti přehřátí
• Jednoduché čištění
• Příkon až 3 500 W
• Teplota až 240 °C

Indukční vařič

SCP 3701GY
S tímto indukčním vařičem je příprava 
jídel velmi efektivní. Spotřebuje totiž 
pouze polovinu energie a dobu 
vaření zkrátí o 60 %. Kompaktní 
rozměry a stylový tenký design z něj 
dělají ideálního společníka do malé 
domácnosti nebo na dovolenou. 

Chytré funkce, jako je bezpečnostní 
zámek, detekce nádobí a nastavení teploty 
v rozmezí 60 °C-240 °C zpříjemňují vaření. 
Co se údržby týká, je tato jednoduchá 
indukční varná deska skutečně skvělou 
volbou: hladký povrch lze totiž velmi 
snadno otřít.

VLASTNOSTI
• Ultratenký design
• Rychlý a energeticky úsporný
• Posuvné dotykové ovládání
• Jednoduché čištění
• Výkon 2 000 W
• Teplota 60-240 °C
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Indukční vařič

SCP 3201GY
Povrch tohoto dvouzónového indukčního vařiče je ze sklokeramického materiálu. Ten zůstává na dotek 
chladný, i když vaříte. Teplo totiž přechází přímo do nádobí, a to s účinností přes 90 %. Indukční vařič tak 
minimalizuje tepelné ztráty, šetří 60 % času a 50 % energie. Obsluha je velmi bezpečná a snadná.

Indukční vařič

SCP 3601GY
Vaření s indukcí je nejen rychlé, ale také 
energeticky úsporné! Tento jednoduchý indukční 
vařič díky výkonu 2 000 W ušetří až 50 % energie 
a až 60 % času. 

Dotykové ovládání a 60minutový časovač usnadňují 
používání, zatímco bezrámečkový povrch zpříjemňuje 
údržbu. Indukční deska sama pozná, jestli jste na ni už 
položili hrnec. Pracuje při teplotách od 60 °C do 240 °C. 
Protože je kompaktní a zároveň všestranná, vyhoví 
nárokům jednočlenné domácnosti, případně pomůže 
s vařením na chalupě nebo na dovolené.

VLASTNOSTI
• Příkon 1 800 W 
• Indukční sklokeramická varná deska s technologií Cool Touch  

(indukce vytváří teplo přímo v nádobí) 
• Speciální skleněný povrch se snadno a hygienicky čistí 
• Mikroprocesorové řízení 
• Jedna indukční varná zóna (průměr 16,7 cm) 
• Teplotní rozmezí 60 °C-240 °C 
• 10 přednastavených stupňů ohřevu v rozmezí 200–1 800 W

VLASTNOSTI
• Rychlé a energeticky úsporné vaření 
• Dotykové ovládání 
• Povrch bez rámečku se snadno čistí
• Příkon až 2 000 W 
• Rozmezí teplot 60-240 °C

Indukční a sklokeramický vařič

SCP 4001BK
Když se indukční technologie setká se sálavým teplem, vznikne kombinovaná varná deska, která vám dá 
všechno, co k vaření potřebujete. Funkce si pohodlně nastavíte na velkém, dobře čitelném LCD displeji 
s červeným podsvícením. Indukční plotýnka má výkon od 200 do 1 600 W a teploty od 60 do 240 °C, 
zatímco sklokeramická plotýnka pracuje při teplotách od 50  
do 500 °C s výkonem od 200 do 1 800 W. Díky rozličným 
teplotám a úrovním výkonu ji využijete při přípravě  
všech druh jídla.

VLASTNOSTI
• Kombinovaná varná deska 
• Vhodný pro hrnce o průměru 12 až 26 cm 
• Velký čitelný LCD displej s červeným podsvícením 
• Mikroprocesorem řízený provoz 
• Zámek ovládacího panelu proti náhodnému použití a změně nastavení 
• Velmi bezpečný
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VLASTNOSTI
• Rychlé a energeticky úsporné vaření 
• Dotykové ovládání 
• Povrch bez rámečku se snadno čistí
• Příkon až 2 000 W 
• Rozmezí teplot 60-240 °C
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SKLOKERAMICKÉ  
VAŘIČE 

SKVĚLÍ 
POMOCNÍCI,  

KTEŘÍ VÁS DOPROVODÍ 
NA CESTÁCH 

PROČ SI VYBRAT  
SENCOR  
SKLOKERAMICKÝ VAŘIČ
• Lehký a kompaktní, ideální na 

cesty

• Snadné ovládání pomocí otočného 
voliče

• Hladký povrch usnadňuje údržbu

• Vhodný na vaření, smažení, 
dušení a ohřívání pokrmů

• Verze s jednou nebo dvěma 
plotýnkami

I když nejste právě doma, nemusíte dělat při vaření 
kompromisy. Sklokeramické vařiče mají kompaktní 
rozměry a jsou lehké, a tak si je můžete vzít s sebou 
kamkoli: na chatu, chalupu nebo do kempu. 

Ať už si vyberete přístroj s jednou nebo dvěma plotýnkami, 
vždy oceníte snadné ovládání: knoflíkem nastavíte teplotu 
a je to. Údržba zabere jen pár vteřin, sklokeramický povrch 
je totiž dokonale hladký.

92

VAŘENÍ



Sklokeramický vařič 

SCP 1763BK
Neplánujete žádné hody, ale 
přesto chcete výkonný spotřebič, 
který spolehlivě uvaří a ohřeje 
jídlo? 

Pak si pořiďte jednoplotýnkový 
sklokeramický vařič SCP 1763BK. 
Na rozdíl od indukce nemusíte hledat 
speciální nádobí, můžete použít 
jakýkoli hrnec. Vařič zapnete pouhým 
otočením knoflíku. Kontrolka vás pak 
průběžně upozorňuje, že je přístroj 
v provozu.

VLASTNOSTI
• Snadné nastavení teploty pomocí otočného voliče
• Hladký povrch a kovové tělo usnadňují údržbu
• Průměr plotýnky 19 cm
• Příkon 1 200 W
• Rozměr (šířkaxhloubkaxvýška): 300x290x75 mm
• Hmotnost: 1.4 kg

Sklokeramický vařič 

SCP 2263BK
Na tomto kompaktním 
sklokeramickém vařiči 
připravíte pořádné jídlo 
i na chatě, chalupě nebo 
dovolené. 

Stačí jedno otočení knoflíkem 
a nastavíte správnou teplotu.  Během 
několika minut se sklokeramický 
povrch zahřeje až na 250 °C, a tak 
můžete libovolně smažit, restovat, 
vařit nebo ohřívat. A rozhodně 
nebudete ztrácet čas pracným 
úklidem, díky hladkému povrchu se 
vařič velmi snadno čistí.  

VLASTNOSTI
• Skvělý pomocník na chalupu nebo dovolenou
• Snadné ovládání teploty pomocí otočného voliče
• Hladký povrch a kovové tělo umožňují snadné čištění
• Dvě sklokeramické plotýnky o průměru 19 cm
• Příkon 2 400 W
• Rozměr (šířka× hloubka× výška): 504x300x75 mm
• Hmotnost: 2.5 kg
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GRILY
Máte rádi letní grilování? Tak proč si ho nedopřát 
i na podzim a v zimě? Stačí se přesunout dovnitř 
a připravit si oblíbené steaky, kuřecí křidélka 
nebo pikantní sýr pěkně v teple domova. Grily 
a sendvičovače SENCOR vám v tom pomohou. 
Kontaktní grily se přizpůsobí každému pokrmu, 
poradí si i s vysokým steakem, zatímco 
sendvičovače připraví zapečený toast nebo 
vafle. Velkého úklidu se bát nemusíte, grilovací 
desky jsou vyrobené z nepřilnavého materiálu, 
a proto je můžete pohodlně umýt v myčce. Tak 
směle do toho!
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GRILY

GRILUJEME  
CELÝ ROK

Jen kontaktní gril vám umožní zdravé grilování po celý 
rok. Zapomeňte na staré přístroje, na kterých se jídlo 
připalovalo a čištění trvalo déle než samotné vaření. Dnešní 
grily používají nepřilnavé desky třetí generace, které vám 
pomohou uvařit skvělá jídla. Samozřejmostí jsou programy 
pro různé způsoby přípravy pokrmů, včetně ohřívání 
a rozmrazování. Grily se umí dokonale přizpůsobit, a tak na 
nich připravíte silný steak i kukuřici. Spodní vroubkovaná 
deska vám navíc umožní vytvářet na steaku různé vzory 
a dát mu tak punc originality.

Že prý je grilování nezdravé? To už taky dávno neplatí. Moderní 
elektrické grily doporučuje devět z deseti výživových poradců. 
Díky dokonale nepřilnavému povrchu není potřeba používat žádný 
olej a automatický termostat zabraňuje připalování. Maso, zelenina 
a další pochoutky jsou dokonale ugrilované, a přitom si uchovávají 
chuť a všechny důležité vitamíny. 

Údržba je velmi snadná, gril většinou stačí utřít papírovou utěrkou. 
Pokud ale trváte na absolutní čistotě, jednoduše vyjměte grilovací 
desky a umyjte v myčce. 

PROČ SI VYBRAT  
SENCOR KONTAKTNÍ 
GRIL
• Vysoce kvalitní gril 3. generace 

s nepřilnavými deskami 

• Integrovaná topná spirála pro lepší 
výkon a rovnoměrné grilování

• Ideální pro zdravou přípravu pokrmů

• Snadné digitální ovládání

• Výběr z několika různých programů

• Exkluzivní design
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Inteligentní kontaktní gril

SBG 6231SS
Prodlužte si grilovací sezónu na celý rok! 
S grilem SBG 6231SS si můžete dopřát 
lahodné hamburgery, ryby, steaky, 
klobásy, kuřecí maso nebo slaninu prostě 
kdykoli. Inteligentní ovládání s LCD 
displejem vám usnadní obsluhu, zatímco 
automatické senzory ohlídají, aby byl 
výsledek každého grilování perfektní. 
Nebylo by to ale pořádné jídlo, kdyby 
chyběla příloha. Proto použijte extra 
hladkou grilovací desku, na níž připravíte 
zeleninu nebo jinou přílohu. 

Grilovací deska je dostatečně velká na přípravu 
pořádné porce masa (30 × 25 cm) a nepotřebuje 
k tomu žádný olej. Postaráno je i o vaše 
maximální pohodlí a bezpečnost: gril snadno 
vyčistíte papírovou utěrkou, grilovací desky 
umyjete v myčce nádobí a o rukojeť se díky 
tepelné izolaci nespálíte.

VLASTNOSTI
• Program na přípravu hamburgerů, ryb, steaků, 

klobás, kuřat, slaniny a rozmrazování 
• Možnost grilování bez oleje 
• 2 vroubkované desky na maso, hladká deska  

na přílohy
• Automatická regulace teploty 
• Vyjímatelná miska na odkapávání oleje
• Lze mýt v myčce na nádobí  
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VLASTNOSTI
• Inteligentní nastavení s LCD displejem usnadňuje grilování
• Automatické senzory hlídají, aby bylo jídlo perfektně připravené
• Extra hladká deska na grilování zeleniny nebo příloh
• Systém Cool Touch: grilovací plocha se nepřehřívá
• 7 automatických programů (hamburger, ryba, steak, klobása, kuře, slanina, 

rozmrazování) + manuální mód
• 3 provozní polohy (zavřeno / otevřeno 90° / otevřeno 180°)
• Nepřilnavé grilovací desky
• Rozměry grilovací desky (šířka × hloubka): 30 × 25 cm
• Automatická regulace teploty
• Snadné čištění papírovou utěrkou
• Vyjímatelná miska na odkapávání oleje
• Oddělené indikátory provozu a zahřívání
• Tepelně izolovaná rukojeť vhodná i pro stlačování sendvičů

Inteligentní kontaktní gril

SBG 6238BK
Tento gril dokáže připravit lahodný steak, 
šťavnatý hamburger, zeleninu nebo 
přílohu jednoduše a rychle. 

Je velmi kompaktní a snadno se přenáší, takže 
můžete grilovat doma, na zahradě, na terase 
nebo dokonce i na balkoně. 7 inteligentních 
a jeden manuální program podporovaný 
automatickými senzory jsou zárukou skvělého 
jídla. Údržba je rychlá a snadná, grilovací 
desky stačí otřít papírovou utěrkou.
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Víceúčelový kontaktní gril

SBG 6650BK 
Díky nepřilnavému povrchu třetí generace 
a integrovaným topným spirálám vám 
tento gril připraví lahodné pokrmy bez 
zdlouhavého čištění. Grilovací desky 
můžete totiž umýt v myčce. Přípravu 
jídla máte plně pod kontrolou: LCD 
displej zobrazuje nastavenou teplotu 
a automatická regulace teploty a časovač 
se postarají o to, aby bylo jídlo tak akorát. 

Díky třem provozním polohám (zavřeno, 90°  
a 180°) můžete přístroj používat jako kontaktní 
i plochý stolní gril. Vybavený je dvěma 
typy grilovacích desek. Na vroubkovaných 
připravíte maso a na hladkých pak zeleninu. 
Zapéct pochopitelně můžete i sendviče a bagety. 

Nadčasová kombinace nerezové oceli a skla dává 
tomuto kontaktnímu grilu stylový vzhled. Záleží jen 
na vás, zda ho necháte vyniknout na kuchyňské 
lince nebo uložíte dovnitř.

VLASTNOSTI
• Nepřilnavé grilovací desky (3. generace) 

s integrovanou topnou spirálou
• Velkorozměrové grilovací desky 30x25 cm
• Automatická regulace teploty s LCD 

displejem, indikátorem ohřevu a časovačem
• Rovnoměrné rozložení tlaku
• Snadná údržba, desky je možné mýt v myčce
• Vyjímatelná miska na odkapávání oleje
• 3 provozní polohy (zavřeno / 90° / 180°)
• Izolovaná rukojeť, protiskluzové nožičky, 

zámek víka
• Příkon 2 000 W, úložný prostor pro napájecí 

kabel
• Vroubkovaná deska na steaky a plochá na 

zeleninu, hamburgery nebo mořské plody
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VLASTNOSTI
• Velké nepřilnavé grilovací desky 31x25 cm 

s integrovanými topnými spirálami
• 7 inteligentních programů s nastavením tloušťky 

a teplotním čidlem, manuální mód
• Snadno omyvatelné desky vhodné i do myčky 
• Tepelně izolovaná rukojeť, protiskluzové nožičky

DESKY S INTEGROVANOU 
TOPNOU SPIRÁLOU ZARUČÍ 
PŘESNÉ NASTAVENÍ TEPLOTY 
A RYCHLÉ GRILOVÁNÍ

Víceúčelový kontaktní gril

SBG 5030BK
Tento víceúčelový kontaktní gril používá desky třetí generace 
s integrovanými topnými spirálami a nepřilnavým povrchem, 
který umožňuje grilování bez přidaného tuku. Díky robustní 
konstrukci a hmotnosti 7 kg je dostatečně stabilní a velký, 
abyste mohli pohostit celou rodinu nebo přátele na večírku.

Chytrý kontaktní gril

SBG 6031SS
Chtěli byste gril, se kterým se jídlo vždycky 
povede? Už nemusíte hledat, SBG 6031SS je 
totiž ten pravý.

 Vybavený je sedmi inteligentními programy se 
senzorem tloušťky a vestavěným displejem, který vás 
průběžně informuje, v jaké fázi je příprava pokrmu. 
Odpadá tak zbytečné experimentování, váš steak nebo 
hamburger bude propečený přesně tak, jak má být.

VLASTNOSTI
• Exkluzivní skleněný design
• Nepřilnavé grilovací desky (3. generace) 

s integrovanou topnou spirálou
• Grilování bez přidaného oleje

SBG 6031SS SBG 6032BK
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VLASTNOSTI
• Lehký a přenosný, s velkým nepřilnavým povrchem 47x31 cm
• Dvě grilovací plochy – hladká a vroubkovaná pro všechny druhy potravin
• Variabilní regulace teploty (100-120 °C) a udržování teploty (60 °C)

VLASTNOSTI
• Konstrukce grilu a roštu 2v1
• Nastavitelná regulace teploty
• Granitový povrch s dvojnásobnou odolností  

a snadnou údržbou
• Velká grilovací plocha 44x25 cm
• Kanálky odvádějí vypečený tuk
• Příkon 2 600 W

Stolní elektrický gril

SBG 106BK
Tento stolní gril je skvělou volbou pro všechny milovníky 
grilovacích párty doma i venku. Pro své hosty můžete 
osobně ugrilovat zeleninu, mořské plody, klobásy 
a steaky, nebo gril umístit přímo doprostřed stolu, aby si 
každý připravil občerstvení, na jaké má chuť.

 

Stolní elektrický gril

SBG 104BK
Tento gril má tak velkou grilovací plochu (44 × 25 cm), že s ním pohostíte celou rodinu nebo 
návštěvu. Granitový povrch se nejen snadno čistí, ale má také dvojnásobnou odolnost. Díky 
kanálkům, které odvádějící vypečený tuk, je grilování zdravější.

 

VLASTNOSTI
• Ideální pro celoroční grilování doma i na 

zahradě
• Lehký a přenosný
• Zdravé grilování díky kanálkům odvádějícím 

tuk 
• Konstrukce grilu 2v1
• Nastavitelná teplota, snadná údržba
• Granitový povrch s dvojnásobnou odolností
• Velká grilovací plocha: 47x31 cm
• Tepelně izolované rukojeti pro bezpečné přenášení
• Odnímatelný termostat
• Protiskluzové nožičky

Stolní elektrický gril

SBG 108BK
S tímto grilem můžete pořádat párty celý rok! Je lehký a přenosný, a tak ho využijete doma i na zahradě. Splňuje 
požadavky na zdravé grilování, má totiž speciální kanálky, které odvádějí vypečený tuk. O bezpečnost se stará 
tepelně izolované madlo a protiskluzové nožičky, které drží spotřebič pevně na místě. 
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SENDVIČOVAČE
Ugrilovat kus masa, připravit toasty nebo panini a skončit 
sladkou vaflí? Nic není nemožné. Kdysi byste na to 
potřebovali alespoň tři spotřebiče, teď ale všechno zvládne 
jeden jediný. Tajemství spočívá ve výměnných deskách 
s různě tvarovanými povrchy. Moderní sendvičovače jsou 
všestranné, šetří nejen peníze, ale i čas.

Jídlo připravíte rychle a bez připalování, přístroje totiž samy poznají, 
kdy je jídlo hotové. Díky nepřilnavému povrchu se také snadno čistí 
a jejich používání zvládne i naprostý začátečník. Tak co si dnes dáte 
ke svačině?

• Vysoce výkonný a energeticky 
úsporný 

• Vysoce kvalitní materiály 
a nepřilnavý povrch 

• Velmi snadná obsluha a údržba
• Různé možnosti použití 

s vyměnitelnými varnými deskami
• Automatická regulace teploty 

a bezpečný provoz
• Moderní design pro každou kuchyni

PROČ SI VYBRAT  
SENCOR  
SENDVIČOVAČ

JEDEN PŘÍSTROJ, 
NEČEKANĚ MNOHO 

MOŽNOSTI
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VLASTNOSTI
• Příprava sendvičů, grilování masa nebo pečení vaflí 
• 4 vyměnitelné pečicí desky 285 x 152 mm – trojúhelníkový tvar 

na sendviče, panini, 2 extra hluboké na vafle a běžné sendviče
• Povrch s technologií Cool Touch 
• Nepřilnavé pečicí plochy pro snadné čištění
• Tepelně izolované madlo a tělo přístroje
• Indikátor provozu

Sendvičovač 4 v 1

SSM 9977CH
Dopřejte si vydatnou snídani nebo chutnou  
svačinu! Tento všestranný sendvičovač používá  
čtyři různé pečicí desky. Díky příkonu 900 W má 
dost síly připravit bohaté sendviče,  
upéct vafle nebo dokonce 
i grilovat maso. 

Rychlé a snadné vaření si 
zaslouží rychlé a snadné 
čištění. A přesně to vám 
tento sendvičovač dopřeje: 
má totiž pečicí plochy 
z nepřilnavého materiálu, 
díky kterému je údržba 
opravdu jednoduchá.

SSM 9976GD SSM 9977CH SSM 9978BK
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VLASTNOSTI
• 4 výměnné XL pečicí desky (velikost 285x152 mm)
• Nepřilnavý povrch se snadno čistí
• Extra hluboké desky na pečení vaflí a sendvičů
• Tepelně izolovaná rukojeť a tělo
• Červená kontrolka napájení a zelená kontrolka 

oznamující dostatečné nahřátí
• Bezpečnostní tepelná pojistka
• Automatická regulace teploty
• Příkon 900 W

Sendvičovač 4v1

SSM 9940SS
Čtyři výměnné XL pečicí desky  
(velikost 285x152 mm) tohoto 
sendvičovače mají různě tvarovaný 
povrch na trojúhelníkové nebo 
čtvercové sendviče, panini a vafle. 
Ale to není všechno, můžete s ním 
také grilovat maso! Technologie Cool 
Touch se stará o bezpečný provoz 
a nepřilnavý povrch zase o snadnou 
údržbu.

Spotřebič používá automatické nastavení 
teploty a je navíc vybavený tepelnou 
pojistkou. O všem vás informují dva 
indikátory: červený ukazuje napájení 
a zelený oznamuje, že je sendvičovač 
dostatečně nahřátý.
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VLASTNOSTI
• 5 typů vyměnitelných pečicích desek 137x228 mm 
• Snadná údržba
• Technologie Cool Touch tepelně izoluje rukojeť i povrch přístroje
• Pro přípravu sendvičů, grilovaného masa nebo vaflí
• Bezpečnostní tepelná pojistka
• Automatická regulace teploty
• Červená kontrolka napájení a zelená kontrolka oznamující 

dostatečné nahřátí

Sendvičovač 5v1

SSM 9510SS
Pět různých typů pečicích desek připraví občerstvení 
jako v módním bistru. Rodinu nebo přátele můžete 
překvapit čtvercovými, trojúhelníkovými nebo 
lasturovými sendviči, panini nebo vaflemi. 

Připravovat můžete dokonce i maso! Obsluha je pohodlná 
a bezpečná, všechny desky mají nepřilnavý povrch, a tak se 
i snadno čistí. Technologie Cool Touch tepelně izoluje rukojeť 
a povrch sendvičovače. Dva indikátory informují, že je přístroj 
zapnutý a připravený k použití.

VLASTNOSTI
• 3 vyměnitelné pečicí desky 126x230 mm na 

sendviče, maso nebo vafle
• Technologie Cool Touch tepelně izoluje rukojeť 

i povrch přístroje
• Pečicí desky s nepřilnavým povrchem se snadno čistí
• Červená kontrolka napájení a zelená kontrolka 

oznamující dostatečné nahřátí
• Bezpečnostní tepelná pojistka
• Automatická regulace teploty

Sendvičovač 3v1

SSM 9410SS
Tento sendvičovač 3v1 se okamžitě 
stane vaším oblíbeným pomocníkem. 
3 vyměnitelné pečicí desky (o rozměrech 
126x230 mm) připraví trojúhelníkové 
sendviče, panini a vafle. 

Díky nepřilnavému povrchu se pohodlně 
používají i čistí. Zelený indikátor oznámí, že 
příprava snídaně nebo chutné svačiny může 
začít, zatímco tepelně izolované tělo a rukojeť 
se společně s tepelnou pojistkou postarají o vaši 
bezpečnost.
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VLASTNOSTI
• Příkon 1 100 W
• Připraví až 8 trojúhelníkových sendvičů
• Nepřilnavá pečicí plocha se snadno čistí
• Automatická regulace teploty
• Tepelně izolovaná rukojeť a povrch přístroje
• Červená kontrolka napájení a zelená kontrolka 

oznamující dostatečné nahřátí
• Možnost skladování ve svislé poloze
• Protiskluzové nožičky
• Bezpečnostní tepelná pojistka
• Délka napájecího kabelu 75 cm

Sendvičovač

SSM 8700
Sendvičovače ochotně pomohou připravit snídani, svačinu nebo 
i večeři. A zachrání vás, když nemáte čas nakupovat a vařit. Doma 
se totiž vždycky najde něco, z čeho vykouzlíte chutné občerstvení. 
Pečicí desky mají dokonale nepřilnavý povrch, a tak se snadno čistí. 
Přístroj dokáže připravit až 8 trojúhelníkových sendvičů,  
takže rychle nasytí i větší rodinu.

VLASTNOSTI
• Příkon 700 W
• Příprava 4 trojúhelníkových sendvičů, grilovaného masa nebo vaflí
• Nepřilnavý pečicí povrch se snadno čistí
• Automatická regulace teploty
• 3 výměnné desky (na chutné sendviče, grilování, vafle)
• Tepelně izolované tělo a rukojeť
• Zelený indikátor oznámí dostatečné nahřátí
• Možnost vertikálního skladování
• Bezpečnostní pojistka

Sendvičovač 3v1

SSM 9300
Díky nepřilnavému pečicímu povrchu se tento 
sendvičovač snadno používá i udržuje. Připraví 
sendviče nebo vafle a dokonce umí i grilovat maso!
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Tento sendvičovač má nepřilnavý povrch, a tak je vaření a čištění 
opravdu snadné. Jednoduše a rychle připraví plněné sendviče, 
sladké občerstvení nebo vaječné omelety!

Tento sendvičovač v nerezovém designu má nepřilnavé 
pečicí desky, které usnadní obsluhu a čištění. Připravit 
můžete dva čtvercové sendviče, sladké občerstvení nebo 
vaječné omelety!

 

VLASTNOSTI
• Příkon 700 W
• Připraví 4 trojúhelníkové sendviče
• Provedení z nerezové oceli
• Nepřilnavý povrch se snadno čistí
• Automatická regulace teploty
• Tepelně izolovaná rukojeť a povrch 

přístroje
• Červená kontrolka napájení a zelená 

kontrolka oznamující dostatečné 
nahřátí

• Možnost skladování ve svislé poloze
• Protiskluzové nožičky
• Bezpečnostní tepelná pojistka

VLASTNOSTI
• Příkon 700 W
• Povrch z nerezové oceli
• Připraví 2 sendviče čtvercového tvaru
• Nepřilnavý povrch se snadno čistí
• Tepelně izolovaná rukojeť a tělo
• Červená kontrolka napájení a zelená kontrolka 

oznamující dostatečné nahřátí
• Možnost skladování ve svislé poloze
• Protiskluzové nožičky
• Bezpečnostní tepelná pojistka
• Délka napájecího kabelu 85 cm

Sendvičovač

SSM 4300SS

Sendvičovač

SSM 422OSS

SSM 4300SS SSM 4304RD SSM 4310WH

SSM 4220SS SSM 4221RD
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V dávných dobách byste museli naložit kamna dřevem 
a pořádně je rozpálit, abyste mohli upéct  pekáč buchet. 
A pořád přikládat! Nic z toho už naštěstí není potřeba, 
chytré trouby SENCOR se o všechno postarají. Jediné, 
co musíte udělat, je zmáčknout tlačítko na displeji. 
Trouby pak  pečou, ohřívají, grilují nebo rozmrazují 
s maximálním nasazením. 

TROUBY
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VELKÉ PEČENÍ 
V MALÉ KUCHYNI

PROČ SI VYBRAT  
SENCOR MINI TROUBU
• Kompaktní velikost i pro nejmenší 

kuchyně

• Přednastavené programy 
a manuální režim

• Časovač se zvukovým signálem 

• Tvrzené sklo a tepelně izolovaná 
rukojeť pro vaši bezpečnost

• Potřebné příslušenství je součástí

MINI TROUBY
Velké plány v malé kuchyni? Žádný problém! S elektrickou 
troubou SENCOR si užijete pečení i v omezeném prostoru. 
Díky kompaktním rozměrům a nejrůznějším funkcím se tito 
praktičtí pomocníci hodí na chalupu nebo do domácností, 
kde rozhoduje každý centimetr. 

Přednastavené programy a manuální mód perfektně vyhoví vašim 
požadavkům. Zvolit můžete automatický režim nebo si nastavíte 
požadovanou teplotu. Časovač se zvukovým signálem vás upozorní, 
až bude jídlo hotové. Dobrou chuť!
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VLASTNOSTI
• Objem 35 litrů, výkon 1 870 W
• Nastavitelné regulace teploty 30–230 °C
• 150minutový časovač se zvukovým signálem 

a automatickým vypnutím
• 9 přednastavených režimů vaření: ohřev, 

rozmrazování, kuře, pizza, toasty, koláč, 
sušenky, brambory

• Dvojité tvrzené sklo a hliníková rukojeť s Cool 
Touch technologií

• 4 nastavitelné polohy pečicího plechu
• Integrované vnitřní osvětlení

VLASTNOSTI
• Příkon 1 650 W
• Nastavitelná regulace teploty 70–230 °C
• 120minutový časovač se zvukovým signálem 

a automatickým vypnutím
• 4 funkce ohřevu
• Dvířka s dvojitým sklem pro lepší tepelnou izolaci
• Izolovaná rukojeť dvířek
• 3 nastavitelné polohy pečicího plechu
• Integrované vnitřní osvětlení
• 4 topná tělesa z nerezové oceli

Elektrická digitální trouba

SEO 3250BK
Když máte elektrickou digitální troubu  
SEO 3250BK, na velikosti kuchyně 
nezáleží. Použít můžete jeden  
z 9 přednastavených režimů (ohřívání, 
rozmrazování, kuře, pizza, toasty, koláč, 
sušenky, brambory). Každý z nich ovládá 
PCB software, který dohlíží na teplotu 
a dobu pečení. 

Pak už jen stisknete tlačítko START a o zbytek 
se postará trouba. Díky praktickému příslušenství 
a snadné údržbě se tento přístroj brzy stane 
vaším oblíbeným pomocníkem.

Elektrická trouba

SEO 2000BK
S objemem 20 litrů, čtyřmi funkcemi ohřevu a nastavitelnou teplotou 70-230 °C se tato elektrická 
trouba zdatně ujme pečení v malých domácnostech.

Dvojité sklo dvířek zajišťuje lepší tepelnou izolaci a vaši bezpečnost hlídá izolovaná rukojeť.  
Součástí balení je pečicí plech a rošt.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
NEPŘILNAVÝ PLECH NA PEČENÍ 
POCHROMOVANÝ GRILOVACÍ ROŠT 
DRŽADLO NA VYJÍMÁNÍ PLECHU/ROŠTU 
JEHLA NA GRILOVÁNÍ 
DRŽADLO NA VYJÍMÁNÍ GRILOVACÍ JEHLY
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Moderní mikrovlnné trouby SENCOR umí nejen ohřívat, ale také 
grilují, rozmrazují, vaří a pečou. Nabízejí spoustu programů, které 
zvolíte přímo na digitálním panelu. Stačí stisknout jeden z nich 
a trouba obstará veškerou práci za vás. Ovládání je tak jednoduché, 
že se i bez návodu intuitivně proklikáte k tomu, co potřebujete.

Sofistikovanější trouby umí i tzv. vícefázové vaření – jídlo například 
nejdřív rozmrazí, pak prudce vaří a nakonec přejdou na nižší teploty. 
Potěší vás i modely, které jídlo nejen rychle ohřejí, ale zároveň 
i ogrilují na povrchu.

A na jaké parametry byste se měli při hledání nové mikrovlnné 
trouby zaměřit? V první řadě na výkon, objem a funkce, jako je třeba 
grilování. Velká rodina by se měla poohlédnout po mikrovlnné troubě 
s objemem 20 litrů. Výhodou je i nerezový povrch, který se dobře 
udržuje.

PROČ SI VYBRAT  
SENCOR 
MIKROVLNNOU 
TROUBU
• Vysoce kvalitní a bezpečné materiály

• Řada přednastavených programů 
a funkcí

• Jednoduché digitální ovládání

• Bezpečnostní prvky včetně dětské 
pojistky

• Moderní design 

MIKROVLNNÉ TROUBY
Kdy si člověk pořizuje první mikrovlnnou troubu? Když nemá čas na dlouhé vaření a potřebuje  
mít jídlo připravené co nejrychleji. A dnes je opravdu z čeho vybírat.

SNADNÉ 
OHŘÍVÁNÍ, VAŘENÍ

A PEČENÍ
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VLASTNOSTI
• Revoluční konstrukce s prohlubní bez otočné desky
• Diamantový vzor zlepšuje proudění mikrovln
• LED panel s 8 jednoduchými programy
• Mikrovlnná technologie pro snadný a rychlý ohřev a vaření
• Odolný smaltovaný interiér usnadňuje čištění
• Velký vnitřní prostor kompatibilní s talíři o průměru až 27 cm
• Objem 23 litrů
• 5 stupňů výkonu 
• Rychlé a hygienické rozmrazování
• 95minutový časovač 
• Mikrovlnný výkon 800 W
• Dětská pojistka
• Zvukový signál oznamující konec programu

Mikrovlnná trouba

SMW 7023BK
Mikrovlnná trouba SMW 7023B 
dává sbohem otočným talířů. 
Využívá totiž revoluční konstrukci 
s prohlubní a diamantovým vzorem 
na vnitřním prostoru, který zlepšuje 
proudění mikrovln. 

Moderní dotykový LED panel 
koresponduje s elegantním vzhledem. 
Ten doplňují bezrámová dvířka 
a hliníková rukojeť. 8 snadných programů 
se stará o rychlý ohřev a vaření.

LED PANEL  
S 8 JEDNODUCHÝMI 

PROGRAMY

DIAMANTOVÝ VZOR ZLEPŠUJE PROUDĚNÍ 
MIKROVLN

DĚTSKÁ POJISTKA
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VLASTNOSTI
• LED panel s 9 jednoduchými programy
• Mikrovlnná technologie zaručuje  

rychlý a snadný ohřev i vaření
• Odolný smaltovaný interiér se  

snadno čistí
• Velký vnitřní prostor kompatibilní  

s talíři o průměru až 26 cm
• Objem 20 litrů
• 10 stupňů výkonu 
• Funkce rychlého a hygienického 

rozmrazování
• 95minutový časovač 
• Mikrovlnný výkon 700 W
• Zvukový signál oznámí konec programu

Mikrovlnná trouba

SMW 6020
Tato mikrovlnná trouba vám usnadní život, a to díky přehlednému LED 
panelu a 9 programům, které se postarají o pohodlné vaření a ohřev. 

Deset různých stupňů výkonu a rozmrazovací funkce odvedou svou práci rychle 
a hygienicky. Velký vnitřní prostor pojme talíř o průměru až 26 cm, zatímco odolný 
vnitřní povrch umožní snadné čištění. 

VLASTNOSTI
• 5 stupňů výkonu a 6 přednastavených 

programů
• Rozmrazování podle hmotnosti
• Povrch z nerezové oceli a digitální 

ovládání
• 90minutový časovač a funkce rychlého 

startu
• Objem 20 l
• Mikrovlnný výkon 700 W

Mikrovlnná trouba

SMW 6320
Čistý a jednoduchý design této mikrovlnné trouby uvnitř skrývá  
šest přednastavených programů a pět stupňů výkonu. Příprava  
mraženého jídla není žádný problém, mikrovlnná trouba přizpůsobí  
rozmrazování podle hmotnosti. 

Nerezový povrch s digitálním ovládáním a tmavě šedý smaltovaný interiér dodají vaší kuchyni elegantní vzhled, 
zatímco o pohodlné vaření se postará pět stupňů výkonu, hodiny, 90minutový časovač a funkce rychlého spuštění.
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VLASTNOSTI
• Mikrovlnný výkon 700 W, objem 20 l
• Povrch v nerezovém provedení v kombinaci s tmavě šedou barvou, 

smaltovaný vnitřní prostor
• Digitální ovládání a 8 přednastavených programů 
• Vícefázové vaření, automatické rozmrazování

Mikrovlnná trouba

SMW 6001DS
Chytrá a stylová – přesně  
taková je mikrovlnná trouba 
SMW 6001DS.  
8 přednastavených programů 
se postará o přípravu popcornu 
a kávy, uvaří čerstvou zeleninu, 
brambory, pizzu, slaninu 
a mořské plody nebo ohřeje 
hotové jídlo. Rozhodnout se 
můžete i pro manuální ovládání 
a zvolit jednu z 5 úrovní 
mikrovlnného výkonu. 

Díky objemu 20 litrů pojme i větší 
nádobí. Funkce, jako je odložený start 
nebo 95minutový časovač, z ní dělají 
skutečně všestranný přístroj, který 
zvládne mnohem víc než jen ohřívání. 
Dětská pojistka zabrání malým členům 
vaší domácnosti troubu ovládat.
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VLASTNOSTI
• Mikrovlnný výkon 700 W
• Kombinovaný režim (mikrovlnná 

trouba + gril)
• Bílý smaltovaný povrch i vnitřní 

prostor
• Digitální ovládání
• Objem 20 l
• Rozmrazování podle hmotnosti 

a času
• Funkce rychlého spuštění
• 95minutový časovač
• 5 úrovní mikrovlnného výkonu
• Výkon grilu 1000 W
• 2 kombinované režimy vaření

Mikrovlnná trouba

SMW 5220
U této mikrovlnné trouby můžete vybírat z 8 přednastavených programů (popcorn, káva, čerstvá zelenina, 
brambory, ohřev pizzy, slanina, mořské plody), použít manuální ovládání nebo gril. Díky kapacitě 20 litrů 
pojme i větší nádobí. Funkce, jako je odložený start nebo 95minutový časovač, z ní dělají výbornou volbu, 
pokud hledáte všestrannou troubu, která zvládne víc než pouhý ohřev.

VLASTNOSTI
• LED panel s 8 programy a grilem
• Odolný smaltovaný vnitřní povrch se 

snadno čistí
• Velký vnitřní prostor na talíře o průměru 

až 27 cm
• Objem 17 litrů
• 5 úrovní mikrovlnného výkonu 
• Rychlé a hygienické rozmrazování 
• 60minutový časovač 
• Mikrovlnný výkon 800 W
• Zvukový signál oznámí konec programu

Mikrovlnná trouba

SMW 5517WH
Díky LED panelu, 8 jednoduchým programům a grilu je tato 
mikrovlnná trouba ideální volbou pro rychlý ohřev i vaření. 

5 různých úrovní výkonu se přizpůsobí tomu, co právě potřebujete. 
Samozřejmostí je rozmrazování, vše proběhne rychle a hygienicky. Má také 
dostatečně velký objem, aby se dovnitř vešly talíře o průměru až 27 cm. 
Smaltovaný vnitřní povrch usnadňuje údržbu.
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Mikrovlnná trouba

SMW 5017WH

Model SMW 5017WH se může pochlubit 
vynikajícím mikrovlnným výkonem 800 W, 
jednoduchým ovládáním, LED panelem 
a osmi automatickými programy. Na výběr 
máte tři decentní barvy, které elegantně 
doplní vaši kuchyni. 

O pohodlí při vaření se postará 8 automatických 
programů s odloženým startem a nízká hlučnost 
(65 dB). Zvukový signál vás upozorní, že je hotovo. 
Dětský zámek brání náhodnému spuštění, otevření 
nebo změně nastavených funkcí.

Mikrovlnná trouba

SMW 5217SL
Díky osmi automatickým programům už nemusíte přemýšlet o tom, jak dlouho a při jaké teplotě 
vařit. Celý proces můžete sledovat na LED panelu, programy snadno nastavíte pomocí otočného 
knoflíku. 

Pět úrovní mikrovlnného výkonu, tři režimy rozmrazování a osm automatických programů vám pomohou při 
přípravě nejrůznějších jídel. S velkorysým objemem 17 l, výkonem 800 W a nízkou hlučností (65 dB) se SMW 
5217SL stane nepostradatelným pomocníkem ve vaší kuchyni.

VLASTNOSTI
• LED panel s 8 jednoduchými programy a 5 úrovněmi 

výkonu
• Funkce rozmrazování a 60minutový časovač
• Zvukový signál oznamující konec programu
• Velký vnitřní prostor (talíře do 27 cm) s odolným 

smaltovaným povrchem
• Objem 17 l
• Mikrovlnný výkon 800 W

SMW 5017WH SSM 5117BK

VLASTNOSTI
• LED panel s 8 programy pro rychlý ohřev 

a pohodlné vaření
• Velký vnitřní prostor (talíře do 27 cm) s odolným 

smaltovaným povrchem
• Rozmrazování a 60minutový časovač
• Zvuková signalizace oznámí konec programu
• Objem 17 l
• Mikrovlnný výkon 800 W
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VLASTNOSTI
• Mikrovlnný výkon 700 W, 5 stupňů výkonu včetně 

rozmrazování
• Vnější povrch z nerezové oceli nebo bílý/černý  

smalt, bíle smaltovaný interiér
• 245mm otočný talíř

VLASTNOSTI
• Mikrovlnný výkon 700 W, výkon grilu 900 W
• Smaltovaný vnější i vnitřní povrch usnadňuje údržbu
• Objem 17 l
• 4 stupně mikrovlnného výkonu
• Funkce rozmrazování, 30minutový časovač

VLASTNOSTI
• Mikrovlnný výkon 700 W
• Režim kombinovaného vaření (mikrovlny+gril)
• Moderní design s nerezovým pláštěm
• Objem 17 l
• 5 úrovní mikrovlnného výkonu

Mikrovlnná trouba

SMW 2117SS
Kvalitní povrch této mikrovlnné trouby 
z kartáčovaného nerezu vás bude těšit řadu let. 
Nejen že nezreziví, ale také se snadno udržuje. 
Stejně pohodlně vyčistíte i vnitřní smaltovaný 
prostor. Ovládání a používání této mikrovlnné 
trouby je díky dvěma otočným voličům a velkému 
madlu dveří skutečně jednoduché.

Mikrovlnná trouba

SMW 4217WH
Tato trouba kombinuje mikrovlnné vaření 
s grilem. Se svým objemem 17 litrů pojme 
průměrně velké nádobí. Používá 4 stupně 
výkonu a nabízí funkce, jako je např. odložený 
start a 30minutový časovač.

Mikrovlnná trouba

SMW 4317WH
Tato mikrovlnná trouba SENCOR v moderním designu 
umí ohřívat, vařit a grilovat. 17litrový objem umožňuje 
používat talíře o průměru až 25 cm. Navolit si můžete 
5 různých úrovní výkonu.
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Mikrovlnná trouba

SMW 1517RD

Seznamte se s mikrovlnnou troubou  
SMW 1517RD! Má objem 17 l, působivý 
výkon 700 W a pět provozních režimů 
pro ohřívání, vaření a rozmrazování. 

O pohodlné ovládání se starají dva otočné 
knoflíky, které umožňují rychle nastavit 
požadovanou dobu a režim ohřevu. Vybírat 
můžete ze dvou barevných provedení. Trouba 
je navíc příjemně tichá (pouze 58 dB (A) při 
maximálním výkonu).

Mikrovlnná trouba

SMW 1917WH
Bílý smalt zvenku i zevnitř: prostě klasika, která nestárne 
a navíc se velmi snadno čistí. 

U této mikrovlnné trouby nejsou potřeba žádná složitá nastavení, 
stačí ručně navolit jeden z pěti stupňů výkonu nebo program pro 
rozmrazování. O dokončení vás informuje zvukový signál. Prostě 
jednoduše, jak to jen jde!

SMW 1517RD SSM 1617BK

VLASTNOSTI
• Snadné ruční ovládání
• Objem 17 l
• 5 úrovní mikrovlnného výkonu, funkce 

rozmrazování
• Klasický vzhled se smaltovaným vnějším 

a vnitřním povrchem
• Snadná údržba
• 30minutový časovač a zvukový signál
• Mikrovlnný výkon 700 W
• Průměr otočného talíře: 245 mm

VLASTNOSTI
• Odolný smaltovaný interiér pro snadné čištění
• Dva knoflíky zajišťující snadné manuální ovládání
• Velký vnitřní prostor pro talíře do 25 cm
• Objem 17 l
• 5 úrovní mikrovlnného výkonu a funkce 

rozmrazování
• 30minutový časovač a zvukový signál
• Mikrovlnný výkon 700 W
• Průměr otočného talíře: 245 mm
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MODEL SES 9200CH SES 7200BK SES 7018BK SES 7015CH

Barva

Typ přístroje Automatický Automatický Automatický Automatický

Příkon 1 470 W 1 470 W 1 470 W 1 470 W

Tlak 19 barů 19 barů 19 barů 19 barů

Stupně hrubosti mletí 5 5 5 5

Kapacita zásobníku na kávová zrna 150 g 150 g 150 g 150 g

Objem zásobníku na vodu 1,1 l 1,1 l 1,1 l 1,1 l

Program Double shot - - - -

LED panel ano ano ano ano

Systém Thermoblock ano ano ano ano

Programy jediným stiskem tlačítka ano ano ano ano

Mikropěna na latté/cappucino ano - - -

Integrovaný mlýnek na kávu ano ano ano ano

Funkce horké vody ano ano ano ano

Předspaření ano ano ano ano

Zásobník na mléko 2 - - -

Vyjímatelná napařovací jednotka ano ano ano ano

Osvětlení šálků ano ano ano ano

Program na odvápnění, čištění 
a proplachování ano ano ano ano

AUTOMATICKÁ 
ESPRESSA

120



MODEL SES 4900SS SES 4700BK SES 4050SS SES 4040BK SES 4010SS SES 1710BK

Barva     

Typ přístroje poloautomatický poloautomatický poloautomatický poloautomatický poloautomatický poloautomatický

Příkon 1 450 W 1 400 W 1 450 W 1 450 W 1 050 W 1 140 W

Tlak 20 barů 20 barů 20 barů 20 barů 15 barů 15 barů

Displej - - - - - -

Funkce horké vody ano ano ano ano ano ano

Parní tryska ano ano - - ano ano

Automatické cappucino ano - ano ano - -

Nahřívání šálků ano ano ano ano ano ano

Objem zásobníku na 
vodu 1,5 l 1,5 l 1,4 l 1,4 l 1,5 l 1,5 l

Možnost použít mletou 
kávu ano ano ano ano ano ano

Automatické 
proplachování ano - ano ano - -

Automatické odvápnění ano ano ano ano ano ano

Předspaření ano ano ano ano ano ano

PÁKOVÉ 
KÁVOVARY
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MODEL SCE 7000BK SCE 5070BK SCE 5000BK SCE 3700BK

Barva

Příkon 900 W 1 000 W 900 W 700 W

Objem 1,5 l 1,8 l 2,1 l 0,75 l

Časovač ano ano ano ano

Displej LCD LCD ano ano

Vyjímatelný filtr ano ano ano ano

Materiál konvice sklo sklo sklo sklo

Ukazatel vody ano ano ano ano

Systém proti odkapávání ano ano ano ano

Anti-drip systém ano ano ano ano

MODEL SCE 3050SS SCE 2100BK 
SCE 2110RD

Barva  

Příkon 1 000 W 500 W

Objem 1,25 l 0,3 l

Vyjímatelný filtr ano ano

Materiál konvice sklo sklo

Ukazatel vody ano ano

Systém proti odkapávání ano ano

PŘEKAPÁVAČE

PŘEKAPÁVAČE
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MODEL SCG 6050SS SCG 5050BK SCG 3550SS SCG 3050SS SCG 205x SCG 105x

Barva     

Příkon 150 W 110 W 200 W 150 W 150 W 150 W

Způsob mletí mlecí kameny mlecí kameny mlecí kameny tříštivý nůž tříštivý nůž tříštivý nůž

Objem zásobníku 350 g 180 g 60 g 50 g 60 g 50 g

Nastavení hrubosti mletí ano ano ano - - -

MLÝNKY 
NA KÁVU
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MODEL SWK 0590BK SWK 1591WH 
SWK 1592BK

Barva  

Objem 1,7 l 1,5 l

Příkon 2 200 W 2 150 W

Materiál nerez/plast nerez/plast

Kryté topné těleso ano ano

Vodoznak na obou stranách - -

Podsvícený vodoznak - ano

Vyjímatelný filtr na nečistoty ano -

Vyjímatelný košík na čaj - -

Tlačítko na přípravu čaje - ano

Ochrana proti přehřátí při náhodném 
zapnutí bez vody ano ano

Automatické vypnutí při vyjmutí ze 
základny - ano

Tlačítko zapnout/vypnout - ano

Indikátor provozu ano ano

Nastavitelná teplota ano ano

Funkce udržování teploty ano ano

Bezpečnostní pojistka víka ano ano

Tlačítko na otevírání víka ano ano

Ukládání kabelu v základně ano ano

Ergonomicky tvarovaná rukojeť ano ano

Středový 360° konektor ano ano

DVOUSTĚNNÉ 
KONVICE
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MODEL SWK 7706GD SWK 1795SS SWK 1590SS SWK 219X SWK 1080SS

Barva          
   

Objem 1,7 l 1,7 l 1,5 l 2 l 1 l 

Příkon 2 200 W 2 200 W 1 500 W 2 200 W  2 200 W

Materiál plast plast nerez/sklo plast/sklo nerez/sklo

Kryté topné těleso ano ano ano ano ano

Vodoznak na obou stranách ano ano - ano ano

Podsvícený vodoznak ano ano ano - ano

Vyjímatelný filtr na nečistoty - - ano - ano

Vyjímatelný košík na čaj - - ano - ano

Tlačítko na přípravu čaje - - ano - ano

Ochrana proti přehřátí při 
náhodném zapnutí bez vody ano ano ano ano ano

Automatické vypnutí při vyjmutí ze 
základny - - ano ano ano

Tlačítko zapnout/vypnout ano ano ano ano ano

Indikátor provozu ano ano ano ano ano

Nastavitelná teplota ano ano ano ano ano

Funkce udržování teploty ano ano ano ano ano

Bezpečnostní pojistka víka ano ano ano ano ano

Tlačítko na otevírání víka ano ano - ano ano

Ukládání kabelu v základně ano ano ano ano ano

Ergonomicky tvarovaná rukojeť ano ano ano ano ano

Středový 360° konektor ano ano ano ano ano

KONVICE 
S REGULACÍ 
TEPLOTY
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MODEL SWK 1799SS SWK 177x SWK 1757SS SWK 2200 SWK 122x

Barva

Objem 1,7 l 1,7 l 1,7 l 1,2 l 1,2 l

Příkon 2 200 W 2 150 W 2 150 W 2 150 W 2 150 W

Materiál nerez nerez nerez nerez nerez

Kryté topné těleso ano ano ano ano ano

Vodoznak na obou stranách - - - - -

Podsvícený vodoznak - - - - -

Vyjímatelný filtr na nečistoty ano ano ano ano ano

Vyjímatelný košík na čaj - - - - -

Tlačítko na přípravu čaje - - - - -

Ochrana proti přehřátí při 
náhodném zapnutí bez vody ano ano ano ano ano

Automatické vypnutí při vyjmutí ze 
základny ano ano ano ano ano

Tlačítko zapnout/vypnout ano ano ano ano ano

Indikátor provozu - - - - -

Nastavitelná teplota - - - - -

Funkce udržování teploty - - - - -

Bezpečnostní pojistka víka ano ano ano ano ano

Tlačítko na otevírání víka ano ano ano ano ano

Ukládání kabelu v základně ano ano ano ano ano

Ergonomicky tvarovaná rukojeť ano ano ano ano ano

Středový 360° konektor ano ano ano ano ano

NEREZOVÉ 
KONVICE
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MODEL SWK 2080BK SWK 2300BK SWK 7300WH 
SWK 7301BK

Barva

Objem 2,0 l 1,2 l 1,7 l

Příkon 2 200 W 2 200 W 2 200 W

Materiál plast/sklo plast/sklo plast/sklo

Kryté topné těleso ano ano ano

Vodoznak na obou stranách ano ano ano

Podsvícený vodoznak ano ano ano

Vyjímatelný filtr na nečistoty - - -

Vyjímatelný košík na čaj - - -

Tlačítko na přípravu čaje - - -

Ochrana proti přehřátí při náhodném 
zapnutí bez vody ano ano ano

Automatické vypnutí při vyjmutí ze 
základny ano ano ano

Tlačítko zapnout/vypnout ano ano ano

Indikátor provozu ano ano ano

Nastavitelná teplota - - -

Funkce udržování teploty - - -

Protiskluzová ochrana ano ano ano

Bezpečnostní pojistka víka - - -

Tlačítko na otevírání víka ano ano ano

Ukládání kabelu v základně ano ano ano

Ergonomicky tvarovaná rukojeť ano ano ano

Středový 360° konektor ano ano ano

SKLENĚNÉ 
KONVICE
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MODEL SWK 251x SWK 181x SWK 1798BK

Barva  

Objem 2,5 l 1,8 l 1,7 l

Příkon 2 200 W 2 000 W 2 200W

Materiál plast plast plast

Kryté topné těleso ano ano ano

Vodoznak na obou stranách ano ano ano

Podsvícený vodoznak - - -

Vyjímatelný filtr na nečistoty ano ano ano

Vyjímatelný košík na čaj - - -

Tlačítko na přípravu čaje - - -

Ochrana proti přehřátí při náhodném 
zapnutí bez vody ano ano ano

Automatické vypnutí při vyjmutí ze 
základny ano ano ano

Tlačítko zapnout/vypnout ano ano ano

Indikátor provozu ano ano ano

Nastavitelná teplota - - -

Funkce udržování teploty - - -

Protiskluzová ochrana ano ano ano

Bezpečnostní pojistka víka ano ano ano

Tlačítko na otevírání víka ano ano ano

Ukládání kabelu v základně ano ano ano

Ergonomicky tvarovaná rukojeť ano ano ano

Středový 360° konektor ano ano ano

PLASTOVÉ 
KONVICE
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MODEL SWK 174X SWK 170x SWK 150x

Barva     

Objem 1,7 l 1,7 l 1,5 l

Příkon 2 200W 2 200 W 2 000 W

Materiál plast plast plast

Kryté topné těleso ano ano ano

Vodoznak na obou stranách ano ano ano

Podsvícený vodoznak - - -

Vyjímatelný filtr na nečistoty ano ano ano

Vyjímatelný košík na čaj - - -

Tlačítko na přípravu čaje - - -

Ochrana proti přehřátí při náhodném 
zapnutí bez vody ano ano ano

Automatické vypnutí při vyjmutí ze 
základny ano ano ano

Tlačítko zapnout/vypnout ano ano ano

Indikátor provozu ano ano ano

Nastavitelná teplota - - -

Funkce udržování teploty - - -

Protiskluzová ochrana ano ano ano

Bezpečnostní pojistka víka ano ano ano

Tlačítko na otevírání víka ano ano ano

Ukládání kabelu v základně ano ano ano

Ergonomicky tvarovaná rukojeť ano ano ano

Středový 360° konektor ano ano ano

PLASTOVÉ 
KONVICE
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MODEL SPR 4000BK SPR 3900SS SPR 3600WH

Barva

Příkon 220~240V, 900 W 220~240V, 1 100 W 220~240V, 1 000 W

Délka napájecího kabelu 1 m 1 m 1 m

Hmotnost 6,7 Kg 6 Kg 5,8 Kg

Seznam příslušenství
lžíce na rýži, naběračka na 
polévku, odměrka, sběrná 

nádoba na vodu

lžíce na rýži, naběračka na 
polévku, odměrka, sběrná 

nádoba na vodu

lžíce na rýži, naběračka na 
polévku, odměrka, sběrná 

nádoba na vodu

Objem 4.8 l 5.5 l 5.5 l

Materiál hliník hliník hliník

Povrchová úprava zvenčí i uvnitř zvenčí i uvnitř zvenčí i uvnitř

Šířka materiálu (mm) 2,5 mm 1,7 mm 1,7 mm

Mísa s rukojeťmi ano - - 

Rukojeť na přístroji ano ano ano

Lze mýt v myčce ano ano ano

Počet progamů 15 10 14

Program pomalého vaření ano ano ano

Program na vaření rýže ano ano ano

Napařování ano ano ano

Vaření bez poklice ano (smažení) ano (smažení) ano (smažení)

Automatické vypnutí ano ano ano

Automatické udržování teploty ano ano ano

Odložený start ano ano ano

TLAKOVÉ HRNCE
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MODEL SPR 7200SS SPR 6100BK SPR 5500SS 
SPR 5508 BK

Barva  

Objem 6 l 5,5 l 6 l

Napařování ano ano ano

Smažení ano ano -

Manuální / Digitální manuální manuální digitální

Materiál mísy hliník s teflonovým povrchem hliník s teflonovým povrchem hliník

Počet programů pomalé vaření, sporák, trouba, 
automatický ohřev

pomalé vaření, sporák, trouba, 
automatický ohřev 9

POMALÉ HRNCE
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MODEL SRM 3150SS SRM 0650SS SRM 1891SS SRM 2800SS

Barva  

Příkon 700 W 350 W 700 W 1 000 W

Objem 1,5 l 0,62 l 1,8 l 2,8 l

Materiál povrchu nerezová ocel nerezová ocel nerezová ocel nerezová ocel

Materiál nádoby hliník hliník hliník hliník

Materiál poklice plast plast plast plast

Typ poklice s panty s panty s panty vyjímatelná

Ovládání digitální digitální manuální manuální

Funkce udržování teploty 6 hodin 6 hodin 6 hodin 6 hodin

Automatické vypnutí ano ano ano ano

Sběrná nádoba na vodu ano ano ano  -

Napařování ano ano ano  -

Vyjímatelná nádoba ano ano ano ano

Rukojeti na nádobě ano ano ano  -

Trojnásobný bezpečnostní 
systém ano ano ano ano

Světelná signalizace ano ano ano ano

RÝŽOVARY
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MODEL SRM 1550SS SRM 1000SS 
SRM 1001BK

SRM 0600WH 
SRM 0601BK

Barva   

Příkon 500 W 400 W 300 W

Objem 1,5 l 1,0 l 0,6 l

Materiál povrchu nerez nerez nerez

Materiál nádoby hliník hliník hliník

Materiál poklice sklo sklo sklo

Typ poklice vyjímatelná vyjímatelná vyjímatelná

Ovládání manuální manuální manuální

Funkce udržování teploty 6 hodin 6 hodin 6 hodin

Automatické vypnutí ano ano ano

Sběrná nádoba na vodu  -  -  -

Napařování  -  -  -

Vyjímatelná nádoba ano ano ano

Rukojeti na nádobě  -  -  -

Trojnásobný bezpečnostní 
systém ano ano ano

Světelná signalizace ano ano ano

RÝŽOVARY
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MODEL SFR 5400WH SFR 5320WH 
SFR 5321BK SFR 5030BK SFR 3220WH SFR 3130BK

Barva  

Příkon 1 800 W 1 400 W 1 300 W 1 500 W 1 400 W

Rozmezí nastavitelných teplot 60–200 °C 60–200 °C 60–200 °C 80–200 °C 90–200 °C

Počet programů 12 6 6 - 6

LED displej ano ano ano - ano

Smažení bez tuku ano ano ano ano ano

Objem nádoby 11 l 3 l 3,5 l 2,6 l 3,5 l

Časovač 60 min 60 min 60 min 30 min 60 min

Bezpečnostní zavírání ano ano ano ano ano

Automatické vypnutí ano ano ano ano ano

Rychlé nahřátí za 3 minuty ano ano ano ano ano

Chladný povrch (Cool Touch) ano ano ano ano ano

Dotykové ovládání ano ano ano - ano

HORKOVZDUŠNÉ 
FRITÉZY
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MODEL SFR 9300BK

Barva

Příkon 1 800 W

Rozmezí nastavitelných 
teplot 40–240 °C

Počet programů 18

LED displej ano

Smažení bez tuku ano

Objem nádoby 8 l

Bezpečnostní zavírání ano

Automatické vypnutí ano

Rychlé nahřátí za  
3 minuty ano

Chladný povrch (Cool 
Touch) ano

Dotykové ovládání ano

MODEL SFR 8200SS SFR 7200SS SFR 6200SS

Barva

Příkon 2 200 W 2 200 W 900 W

Rozmezí 
nastavitelných teplot 130–190 °C 130–190 °C 130–190 °C

Počet programů 6 - -

LED displej ano - -

Smažení bez tuku ano ano ano

Objem nádoby 3,2 l 3,2 l 1,5 l

Bezpečnostní zavírání ano ano ano

Automatické vypnutí ano ano ano

Rychlé nahřátí za  
3 minuty ano ano ano

Chladný povrch (Cool 
Touch) ano ano ano

Dotykové ovládání ano - -

FRITÉZY
MULTIFUNKČNÍ 
FRITÉZY
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MODEL SBR 2000SS SBR 0770WH SBR 1040WH

Barva

Příkon 550 W 800 W 550 W

Počet programů 13 12 12

LED displej ano ano -

Objem nádoby 11 l 3 l 2.6 l

Časovač 60 min 60 min 60 min

Automatické vypnutí ano ano ano

Chladný povrch (Cool Touch) ano ano ano

DOMÁCÍ PEKÁRNY 
CHLEBA
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MODEL STS 605x STS 5070SS STS 2651SS 
STS2652RD

Barva     

Příkon 1 000 W 1 600 W 850 W

Materiál kov kov kov

Počet otvorů na tousty 2 4 2

Počet rychlostí opékání 9 9 7

Automatické vystředění ano ano ano

Funkce High Lift ano ano ano

Nástavec na opékání chleba ano ano ano

Stačítko STOP ano ano ano

Tlačítko na rozpékání ano ano ano

Tačítko na rozmrazování ano ano ano

Místo na ukládání kabelu ano ano ano

Délka napájecího kabelu 100 cm 100 cm 100 cm

Miska na drobky výsuv jedním stisknutím výsuv jedním stisknutím ano

TOUSTOVAČE
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MODEL SCP 4501BK SCP 4601GY SCP 5303GY

Barva

Příkon 3 400 W 3 400 W 2 900 W

Počet varných zón 2 2 2

Průměr nádobí  12–16 cm  12–26 cm  12–19 cm

Ovládání teploty ano ano ano

Teplotní rozsah 60–240 °C 60–240 °C 60–240 °C

Příkon při vaření 200–2 000 W /  
200–1 400 W

200–2 000 W /  
200–1 400 W

200–1 300 W /  
200–1 600 W

Časovač 1–180 min 1–180 min 1–180 min

LCD displej ano ano ano

Ochrana proti přehřátí ano ano ano

Automatické vypnutí ano ano ano

Protiskluzové nožky ano ano ano

MODEL SCP 4202GY SCP 4201GY SCP 3701BK

Barva

Příkon 2 900 W 3 500 W 2 000 W

Počet varných zón 2 2 2

Průměr nádobí  12–19 cm  12–26 cm  12–26 cm

Ovládání teploty ano ano ano

Teplotní rozsah 60–240 °C 60–240 °C 60–240 °C

Příkon při vaření 200–1 300 W /  
200–1 600 W

200–2 000 W /  
200–1 500 W 200–2 000 W

Časovač 1–180 min 1–180 min 1–180 min

LCD displej ano ano ano

Ochrana proti přehřátí ano ano ano

Automatické vypnutí ano ano ano

Protiskluzové nožky ano ano ano

INDUKČNÍ VAŘIČE

INDUKČNÍ VAŘIČE
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MODEL SCP 2263BK SCP 1763BK

Barva

Příkon 2 400 W 1 200 W

Počet varných zón 2 1

Průměr nádobí  19 cm  19 cm

Ovládání teploty ano ano

Protiskluzové nožky ano ano

MODEL SCP 3601GY SCP 3201GY SCP 4001BK

Barva

Příkon 2 000 W 1 800 W 3 400 W

Počet varných zón 2 1 2

Průměr nádobí  12–26 cm  12–19 cm  12–26 cm

Ovládání teploty ano ano ano

Teplotní rozsah 60–240 °C 60-240°C 60–240 °C/ 50–500 °C

Příkon při vaření 200–2 000 W 200–1 800 W 200–1 600 W /  
200–800 W

Časovač 1–180 min 1–180 min 1–180 min

LCD displej ano ano ano

Ochrana proti přehřátí ano ano ano

Automatické vypnutí ano ano ano

Protiskluzové nožky ano ano ano

INDUKČNÍ VAŘIČE

SKLOKERAMICKÉ 
VAŘIČE
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MODEL SBG 6231SS SBG 6238BK SBG 6650BK SBG 6030SS  
SBG 6031BK

Barva    

Příkon 2 000 W 2 100 W 2 000 W 2 100 W

Ovládání teploty automatické automatické automatické automatické

Grilovací desky hladká/vroubkovaná hladká/vroubkovaná hladká/vroubkovaná vroubkovaná

Systém grilování zavřený/otevřený zavřený/otevřený zavřený/otevřený zavřený/otevřený

Grilování bez oleje ano ano ano ano

Grilovací desky s integrovanou 
spirálou ano ano ano ano

Grilovací desky z nepřilnavého 
materiálu ano ano ano ano

Grilovací desky lze mýt v myčce ano ano ano ano

3 provozní pozice ano ano ano ano

Odkapávací miska ano ano ano ano

Termostat ano ano ano ano

Časovač ano ano ano -

Protiskluzové nožky ano ano ano ano

KONTAKTNÍ GRILY
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MODEL SBG 5030BK SBG 108BK SBG 106BK SBG 104BK

Barva

Příkon 2 000 W 2 300 W 2 300 W 2 600 W

Ovládání teploty automatické manuální automatické manuální

Grilovací desky hladká/vroubkovaná hladká/vroubkovaná hladká/vroubkovaná hladká/vroubkovaná

Systém grilování zavřený/otevřený otevřený otevřený otevřený

Grilování bez oleje ano ano ano ano

Grilovací desky s integrovanou 
spirálou ano ano ano ano

Grilovací desky z nepřilnavého 
materiálu ano granitový ano granitový

Grilovací desky lze mýt v myčce ano - - - 

3 provozní pozice ano - - -

Odkapávací miska ano ano ano ano

Termostat ano ano ano ano

Časovač ano - - -

Protiskluzové nožky ano - ano -

KONTAKTNÍ GRILY
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MODEL SSM 997x SSM 9940SS SSM 9510SS SSM 9410SS

Barva       

Příkon 900 W 900 W 700 W 700 W

Tvar sendviče čtvercový čtvercový čtvercový čtvercový

Deska na wafle ano ano ano ano

Ukazatel stavu ano ano ano ano

Počet sendvičů 4 v 1 4 v 1 5 v 1 3 v 1

Protiskluzové nožky ano ano ano ano 

Bezpečnostní teplená pojistka ano ano ano ano 

Ukazatel nahřátí ano ano ano ano 

Automatické ovládání teploty ano ano ano ano

SENDVIČOVAČE
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MODEL SSM 9300 SSM 8700 SSM430x SSM 422x

Barva       

Příkon 700 W 1 100 W 700 W 700 W

Tvar sendviče trojúhelníkový čtvercový trojúhelníkový čtvercový

Deska na wafle ano - - -

Ukazatel stavu ano ano ano ano

Počet sendvičů 4 8 4 2

Protiskluzové nožky ano ano ano ano 

Bezpečnostní teplená pojistka ano ano ano ano 

Ukazatel nahřátí ano ano ano ano 

Automatické ovládání teploty ano ano ano ano

SENDVIČOVAČE
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MODEL SMW 7023BK SMW 6320 SMW 6020 SMW 6001

Barva

Typ trouby základní s grilem s grilem základní

Mikrovlnný výkon 800 W 700 W 700 W 700 W

Výkon grilu - 1 000 W 900 W -

Objem 23 l 20 l 20 l 20 l

Umístění volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící

Ovládání mechanické mechanické electronické electronické

Displej ano ano ano ano

Vnitřní povrch smalt lak smalt lak

MODEL SEO 3250BK SEO 2000BK

Barva

Příkon 1 700 W 1 350–1 650 W

Objem 35 l 20 l

Rozmezí teplot 30–230 °C 70–230 °C

Automatický časovač vypnutí 150 min 120 min

Vařicí režimy 9 4

Počet pozic pro plech/rošt 4 3

Integrované vnitřní světlo ano ano

LED displej ano -

ELEKTRICKÉ 
TROUBY

MIKROVLNNÉ 
TROUBY
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MODEL SMW 4317SS SMW 4217WH SMW 2117SS SMW 1917WH SMW 1617BK 
SMW 1517RD

Barva  

Typ trouby s grilem s grilem základní základní s grilem

Mikrovlnný výkon 700 W 700 W 700 W 700 W 700 W

Výkon grilu 900 W 900 W - - -

Objem 17 l 17 l 17 l 17 l 17 l

Umístění volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící

Ovládání mechanické mechanické mechanické mechanické mechanické

Displej - - - - -

Vnitřní povrch lak lak smalt smalt lak

MODEL SMW 5517WH SMW 5220 SMW 5217SL SMW 5017WH 
SMW 5117BK

Barva  

Typ trouby s grilem s grilem s grilem základní

Mikrovlnný výkon 800 W 700 W 700 W 700 W

Výkon grilu 800 W 1 000 W 900 W -

Objem 17 l 20 l 17 l 17 l

Umístění volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící

Ovládání electronické mechanické mechanické mechanické

Displej ano ano - ano

Vnitřní povrch smalt lak lak smalt

MIKROVLNNÉ 
TROUBY

MIKROVLNNÉ 
TROUBY
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