
V čem vylepšení nových myček Beko vlastně spočívá? Především 
v množství variability nastavení interiéru, umytí až 14 sad nádobí 
a v použití ještě odolnějších materiálů. V nové řadě najdete například 
držáky na mytí plechů, koš Acrobat se třemi polohami výšky či 
flexibilní příborovou přihrádku, kterou můžete roztáhnout anebo jí 
posunout podle výšky sklenic v horním koši. Pro šetrnější mytí jsou 

navíc držáky sklenic opatřeny povrchem SoftTouch a inovovaný 
pojezd košů zajišťuje jejich šetrné vysunutí. Propracovaným 
interiérem to ale nekončí. I nová řada myček Beko je vybavená 
mycím ramenem AquaIntense®, která je zárukou dokonale 
umytého nádobí, samočistícím filtrem EverCleanTM i programem 
Quick&CleanTM s plnohodnotným mytím za pouhých 58 minut!

NOVÉ MYČKY BEKO 
S VYLEPŠENÝM VNITŘKEM
Představte si myčku, která se přizpůsobí nádobí. Myčku, která umyje i více 
plechů najednou a nebojí se ani neforemného kuchyňského náčiní. 
Myčku pro nadšené kuchaře, vinaře i početné rodiny. Prostě
myčku na míru každému zákazníkovi. Už jí vidíte? 
Tak ta myčka je z nové řady Beko.

Pohyblivý 
koš na příbory

Robustní
sprchovací rameno

Pevnější a odolnější 
materiál košů

Flexi příborová přihrádka
Můžete jí změnšit, zvětšit, posunout, 
doprava, doleva, prostě jak potřebují 
vaše příbory a dlouhé sklenice.

Horní koš Acrobat 
se 3 polohami výšky
I když bude horní koš plný nádobí, 
sandno jej nastavíte do 3 různých 
výšek, takže bez přeskládání 
umyjete jakkoliv velké talíře.

Držáky na plechy
Díky sklopným držákům 
umyjete i tři plechy najednou.

Sklopné  držáky nádobí
Větší pánev nebo hodně talířů? 
Spodní koš snadno upravíte 
pomocí sklopných držáků.

SoftTouch povrch 
pro ochranu skla
Povrch SoftTouch ochrání 
vaše oblíbené vinné sklínky 
před poškrábáním.

Šetrný  pohyb koše
Inovovaný pojezd koše je zárukou 
šetrného pohybu koše bez cinkání 
a poničení nádobí.

Nejčistší nádobí 
bez předmývání a mytí
Speciální mycí rameno 
AquaIntense® umyje díky vysokému 
tlaku vody a intenzivnějšímu mytí 
 i ty nejšpinavější hrnce a pánve. 
A s 5x vyšší účinností než program 
Intensive 70.

Myčka, co se 
vyčistí sama
Filtr EverClean™ se pomocí 
intenzivních trysek sám 
vyčistí při každém mytí 
a výsledkem je čisté nádobí 
bez starostí.

Umyto i usušeno 
jen za 58 minut!
Quick&Clean™ je 
plnohodnotný program, 
co zvládne umýt 
i usušit plnou náplň 
myčkyza pouhých 
58 minut.




