
Spotřebiče Beko pro každou kuchyň
Ať už je potřeba zařídit zbrusu novou kuchyň, nebo jen vyměnit starou 
troubu, spotřebiče Beko jsou se svým jednoduchým designem správným 
krokem do každé kuchyně. A protože jen s designem se koláč neupeče, 
jsou vybavené mnoha užitečnými funkcemi, které usnadní vaření i úklid.

Čerstvost na prvním místě

Nádobí bez práce

Stále svěží 
vzduch v kuchyniVaření bez limitů

Jednoduše
dokonalé pečení

Trouby Beko jsou ideálním 
parťákem každého kuchaře, 
a nejen pro svůj velký objem. 
S funkcí Surf® je totiž každé jídlo 
jak od profesionála. Díky ní fouká 
trouba horký vzduch i ze stran, 
takže je jídlo rovnoměrně a rychleji 
propečené. Pokud je času málo, hodí 
se zase Split&Cook®, se kterou 
lze troubu rozdělit na dva prostory 
s rozdílnou teplotou. 
Co se týče čištění, ani v tom nejsou 
trouby Beko pozadu. Jednak lze 
jednoduše odejmout sklo dvířek 
pro snažší čištění, mají katalytickou 
desku, která pohlcuje mastnotu 
a lze jí také vyjmout a vyčistit, ale 
některé disponují i pyrolytickým 
čištěním, při kterém se trouba 
vyčistí prostě sama 
a bez drhnutí.

Myčky Beko jsou zárukou 
dokonale čistého nádobí bez  
ručního předmývání. Jejich speciální 
rameno AquaIntense® totiž 
dokáže umýt i připečené zbytky 
z pánví a pekáčů. Těch lze navíc 
umístit do myčky hned několik 
díky speciálním držákům plechů. 
Nedocenitelný je také program 
Quick&ShineTM, který zajistí 
plnohodnotné umytí i usušení 
nádobí jen za 58 minut! Za zmínku 
určitě stojí interiér myček Beko, 
který lze upravit dle nádobí, např. 
koš Acrobat lze nastavit do tří 
výšek. Klíčem snadné instalace jsou 
panty SelFitTM a FlexFitTM, díky 
kterým není nutné při vestavbě 
prořezávat sokl a jsou
 samovyvažovací 
až do 9 kg.

Varné desky Beko uspokojí i náročné kuchaře 
díky své variabilitě. U indukcí je jako pro každý hrnec 
stvořený IndyFlex® se kterým lze spojit 4 varné 
zóny do jedné a u IndyFlex+® dokonce 8 varných 
zón do dvou. Pro urychlení vaření nechybí u indukcí 
a sklokeramických desek funkce Booster, se kterou 
je dosaženo maximálního výkonu varné plochy 
během chvilky. Ani plynové desky nezahálí. Speciální 
WOK hořák zajistí rychlou přípravu jídla 
a rovnoměrnou distribuci tepla 
po celém spodku pánve.

Odsavač má mít nejen dobrý 
tah, tichý chod, ale má také dobře 
vypadat. A v tom se odsavače 
Beko shodují. Jejich jednoduchý 
design dobře zapadne do každého 
kuchyně, ať už má jakýkoliv styl 
a s funkcí samočištění vzduchu 
návštěva nepozná, 
co bylo k obědu.

Lednice je útočištěm, kde by vždy měla být nějaká 
ta dobrota. Proto mají lednice Beko systém chlazení 
NeoFrostTM s oddělením chlazením pro mrazící část 
a lednici. S ním tak zůstávají potraviny déle čerstvé 
a bez míchání pachů a námrazy. Pomocníkem 
pro dlouho čerstvé potraviny je také přihrádka 
EverFresh+®, která udrží nejen ovoce a zeleninu, ale 
i sýry a maso, až 3x déle čerstvé 
a chutné. Početná rodina 
zase uvítá americkou 
chladničku s prostorem 
MultiZoneTM, kterou lze 
nastavit jako mrazák, 
nulovou zónu i lednici 
podle potřeb.

Na fotce Roman Vaněk, 
zakladatel Pražského 

kulinářského institutu 
a ambasador značky 

Beko.

Proč doporučit spotřebiče Beko do vysněné kuchyně vašeho zákazníka?
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Varné desky Beko

Kvůli jejich jednoduchému design, snadnému ovládání 
a technologiím usnadňující vaření.

IndyFlex® a IndyFlex+®
Možnost spojení více varných 
zón do jedné až dvou velkých.

Booster
Zajistí maximální výkon varné 
zóny během chvilky.

EasyPlug
Jednoduché zapojení indukční 
varné desky do zásuvky 230 V.WOK hořák

Pro rychlou přípravu 
a rovnoměrnou distribuci 

tepla na dno pánve.  

Trysky na propan butan
Jsou součástí každé plynové 

desky Beko pro snadnou 
výměnu.

Trouby Beko

Odsavače Beko

Dotekové ovládání
Snadné ovládání v češtině.

Surf®
Vede horký vzduch i ze stran 
trouby pro rovnoměrné 
a rychlejší propečení jídla

Split&Cook®
Možnost rozdělení trouby 

na dva prostory s rozdílnou 
teplotou až o 80 °C.

Teleskopické výsuvy
Až 3 páry teleskopických výsuvů 

pro snazší manipulaci s plechy. 

Pyrolytické čištění 
Program pro snadné čištění, 
při kterém jsou vysokou teplotou 
nečistoty spálené na prach, 
který pak stačí z trouby vymést

3 skla dveří
Bezpečné na dotek při pečení, možnost 

vyjmutí skla pro snazší čištění

Dálkové ovládání 
Pro pohodlné nastavení 

odsavače třeba i z gauče.

Samočištění vzduchu
Program pro kuchyň bez zápachu 
s ohledem na spotřebu (sám se 
zapíná jednou za hodinu po dobu 
10 minut)



Lednice Beko

AquaIntense®
Přídavné mycí rameno, které 

umyje i nejpřipečenější 
zbytky

NeoFrost™
Dva nezávislé chladicí okruhy 

mrazicí části a lednice 
pro chlazení bez míchání 

pachů a námrazy.

Myčky Beko

Quick&Shine™
plnohodnotný program, který 
umyje a usuší za 58 minut.

Variabilní interiér 
Koš Acrobat nastavitelný 
do 3 výšek, držáky na plechy, 
Flexi příborová přihrádka, 
sklopné držáky nádobí, 
posuvný koš na příbory.

SelFit™ a FlexFit™ panty 
Pro snadnou instalaci 
bez vyřezávání soklu, 

samovyvažovací až do 9 kg dvířek 
bez složitého nastavování.

EverFresh+®
Zásuvka s kontrolovanou 
teplotou a vlhkostí 
pro čerstvé potraviny 
až 30 dní.

Aktivní modré světlo
Prodlužuje čerstvost 

ovoce a zeleniny 
a uchovává jejich vitamíny.

MultiZone™
Prostor amerických lednic, 
který lze nastavit jako 
mrazák, nulovou zónu 
nebo lednici.

Proč doporučit spotřebiče Beko do vysněné kuchyně vašeho zákazníka?
Kvůli jejich jednoduchému design, snadnému ovládání 
a technologiím usnadňující vaření.

Moje poznámky


