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BRANDT TO MARKA 
Z 60-LETNIM DOŚWIADCZENIEM
Brandt to tradycyjna francuska marka urządzeń AGD. Przez 
ponad 60 lat pomaga ludziom w ich codziennych pracach do-
mowych. Dla producenta urządzeń AGD największą nagrodą 
za dziesiątki lat badań i aktywnego rozwoju marki wsłuchują-
cej się w potrzeby i zwyczaje swoich klientów, jest niezmiennie 
rosnące zaufanie. Brandt jest pionierem w wielu innowa-
cyjnych rozwiązaniach technicznych, które obecnie stosuje 
w swoich  produktach większość uznanych producentów AGD. 
Najbardziej znane technologie to m.in: gotowanie indukcyjne 
w płytach grzejnych, czyszczenie pirolityczne w piekarnikach, 
chłodzenie obudowy piekarnika, strefa z komorą zerową 0-3 °C, 
waga w pralkach automatycznych i nie mniej innowacyjna 
Linia urządzeń Intellect.

INNOWACJE BRANDT SĄ PODSTAWĄ ROZWOJU MARKI
Kreowanie marki poprzez innowacyjne produkty przyczynia się do poprawy 
życia codziennego wielu osób i jest efektem aktywnego podejścia do nowych 
trendów oraz skutecznego przewidywania oczekiwań rynkowych. 

1980 - wprowadzenie na rynek pierwszej płyty indukcyjnej
1982 - wprowadzenie na rynek pierwszego piekarnika wyposażonego 

w czyszczenie pirolityczne 
1997 - rozwój technologii chłodzenia obudowy piekarnika
1999 - wprowadzenie na rynek płyt indukcyjnych z polem Maxi
2009 - wprowadzenie technologii dozowania detergentów w pralkach E-dose
2011 - wprowadzenie nowej serii zmywarek w klasie energetycznej A++
2012 - wprowadzenie zmywarek i pralek wyposażonych w technologię Water Saver
2015 - wprowadzenie innowacyjnego cyklu czyszczenia pirolitycznego PYRO EXPRESS
2016 - wprowadzenie nowej linii urządzeń AGD - INTELLECT

HISTORIA I DZIEDZICTWO
Marka odziedziczyła swoją nazwę po Edgarze 
Brandt, legendarnym projektancie nurtu Art 
Deco z początku XX wieku. Edgar Brandt zasłynął 
w 1921 roku jako twórca znicza z brązu w którym 
codziennie rozpalany jest Płomień Pamięci na 
Grobie Nieznanego Żołnierza na placu Charles‘a 
de Gaulle‘a pod Łukiem Triumfalnym w Paryżu. 
W czerwcu 1956 roku Edgar Brandt zaprezento-
wał na zamku w Wersalu repliki dwóch pięknych złoconych bram La Grande 
Cour des Ambassadeurs, które zostały zniszczone podczas Wielkiej Rewolucji 
Francuskiej. Jego fi rma w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku rozpoczęła 
produkcję urządzeń AGD. Tak rozpoczęła się historia własnej produkcji pralki 
ładowanej od góry, lodówki i maglownicy. Wraz z upływem czasu Brandt staje 
się znaczącą marką AGD we Francji, która na stałe zadomowiła się we francu-
skich gospodarstwach domowych.

BRANDT JEST MARKĄ POSIADAJĄCĄ WE FRANCJI 
WŁASNE CENTRUM BADAŃ, ROZWOJU 
ORAZ ZAKŁADY PRODUKCYJNE

DESIGN – FUNKCJONALNOŚĆ – 
MOC 
Nowa kolekcja piekarników Brandt ma udoskonaloną kon-
strukcję, zgodną z nowoczesnymi trendami wzorniczymi, 
bazującymi na materiałach szlachetnych takich jak: stal 
nierdzewna i szkło. Nowy design Intellect jest wspólny dla 
wszystkich produktów marki Brandt, dając ich użytkownikom 
niebywałe poczucie jedności. Nowa konstrukcja otwiera nowe 
możliwości a intuicyjny panel sterowania pozwala każdemu 
w łatwy sposób skorzystać z zalet urządzenia.

KLASA ENERGETYCZNA A+
Wszystkie piekarniki pirolityczne marki Brandt, dzięki skutecznej izolacji 
i wysokiej wydajności, zostały sklasyfi kowane w klasie energetycznej A+, 
co gwarantuje znaczne oszczędności energii.
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ABSOLUTNIE BEZPIECZNE PIECZENIE 
DZIĘKI SYSTEMOWI „ZIMNE DRZWI”
Charakterystyczną cechą w pełni szklanych drzwi piekarników pirolitycz-
nych marki Brandt są 4 szklane panele pozwalające na wentylację frontu. 
Ta wyjątkowa konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo użytkowania urządzenia 
gwarantując, że temperatura na zewnętrznej stronie drzwi nigdy nie osiągnie 
granicy bólu:

 maksymalnie 40 °C w centralnym punkcie drzwi podczas pyrolizy
 maksymalnie 65 °C w najcieplejszym punkcie drzwi podczas pirolizy
 maksymalnie 30 °C w centralnym punkcie drzwi podczas pieczenia.

W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi i łatwy demontaż izolacyj-
nych szyb frontu urządzenia, pozwala w łatwy sposób wyczyścić piekarnik 
aby lśnił jak nowy.

SOFT CLOSE
System zapewniający płynne a zarazem delikatne, automatyczne zamykanie 
drzwi piekarnika bez nieprzyjemnego trzaśnięcia.

OMEGA GRILL
Nowy grill Omega pomoże Ci upiec idealne ciasto i uzyskać doskonałą chru-
piącą złotą skórkę. Niektóre przepisy, na pierwszy rzut oka dość proste, wy-
magają dużych umiejętności kulinarnych. Nowy kształt grilla i możliwość 
ustawienia 4 poziomów mocy pozwoli uzyskać jednorodne przyrumienienie na 
całej powierzchni przygotowywanej potrawy.

ŁATWE CZYSZCZENIE SZYB W DRZWIACH PIEKARNIKA
Prosty i intuicyjny system demontażu szyb w drzwiach piekarnika (wraz 
z szybami wewnętrznymi) pozwala na łatwe i dokładne ich wyczyszczenie 
w razie zaistnienia takiej potrzeby.

PRZEWODNIK PIECZENIA 
(DOSTĘPNY W MODELU BXP6576X)
Przewodnik pieczenia pozwala w prosty sposób wybrać jedną z piętnastu goto-
wych receptur określonych jako: kurczak, kacze piersi, rostbef, pizza, pieczeń 
wieprzowa, pieczone ziemniaki, udziec jagnięcy, pieczona cielęcina, łosoś,  
zapiekanka rybna, tarta, nadziewane pomidory / warzywa, herbatniki / cias-
teczka, tort, bułki / brioche. Następnie piekarnik sam dobierze odpowiedni 
tryb pieczenia, temperaturę oraz określi na podstawie wagi potrawy czas jej 
przygotowania.

DUŻA POJEMNOŚĆ 73 LITRY
Piekarniki Intellect oferują pojemną komorę, która pozwala upiec różne po-
trawy nawet na 6 poziomach lub w komfortowy sposób piec większe porcje.

73 lFUNKCJA PIZZA: 
Idealna funkcja do wypieku samodzielnie przygotowanej pizzy 
lub pizzy mrożonej w temperaturze 210 ° C.

KOMFORTOWY SYSTEM CZYSZCZENIA 
PYROLITYCZNEGO SAMODZIELNIE ZATROSZCZY SIĘ 
O WASZ PIEKARNIK
 W 100% unikatowy system czyszczenia zapewni wspaniałe efekty bez żad-
nego wysiłku.

 Wystarczy jedynie uruchomić funkcję pyrolizy i pozwolić aby piekarnik na-
grzał się do 500 ° C, kiedy to tłuszcze, cukry i inne zanieczyszczenia ulegną 
spopieleniu.

 Użytkownik ma do wyboru 2 tryby czyszczenia pirolitycznego: Standard 
(normalne i silniejsze zabrudzenia) lub Eco (niewielkie zabrudzenia).

 Korzystanie z systemu pozwala zapobiec stopniowemu wzrostowi zużycia 
energii podczas pieczenia, co jest związane z zabrudzeniem urządzenia.

 Występuje we wszystkich piekarnikach z oznaczeniami BXP i FP.

SYSTEM PYRO EXPRESS: 
Brandt opracował nowy, szybszy a zarazem bardziej ekonomiczny system 
czyszczenia pirolitycznego, który efektywnie wykorzystuje ciepło resztkowe 
z poprzedniego cyklu pieczenia, EXPRESS (59 min), skutecznie czyszcząc 
wnętrze piekarnika jednocześnie zużywając mniej energii elektrycznej 
aż o 50%!

www.brandt.pl
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 Piekarnik wielofunkcyjny o pojemności 73 l
 Wykończenie: czarne szkło z obramowaniem 
ze stali nierdzewnej

 Klasa energetyczna A+
 Dotykowy panel sterowania Intellect z białym 
wyświetlaczem

 Poradnik pieczenia z 15 programami 
 – wystarczy wybrać rodzaj potrawy oraz podać 
jej wagę a piekarnik sam ustawi optymalny 
sposób przyrządzenia potrawy

 SmartAssist – sugeruje temperaturę i czas 
pieczenia w zależności od wybranej funkcji

 Quattro Pulse – równomierne rozprowadzanie 
ciepła w komorze pieczenia z wykorzystaniem 
4 wlotów powietrza.

 Omega grill wspomaga równomierne opiekanie
 Komfortowe czyszczenie pirolityczne z funkcją 
PyroExpress (59 min.)

CENA: 3 199 PLN 
KGO: 7,65 PLN

BXP6576X
 Piekarnik Wielofunkcyjny – 7 funkcji 
(termoobieg, pieczenie konwencjonalne 
+ nawiew, grill, ECO, grill + nawiew, pizza, 
pieczenie konwencjonalne)

 SOFT CLOSE – cichy system samodomykania 
drzwi 

 Smart BOOST – automatyczne błyskawiczne 
nagrzewanie komory piekarnika do wskazanej 
temperatury 

 Zimne drzwi z 4 szybami i łatwo 
demontowalnym szkłem wewnętrznym

 Wyposażenie: sześciopoziomowe chromowane 
drabinki boczne, prowadnice teleskopowe, 
1 bezpieczny ruszt, 1 płytka blacha 20 mm, 
1 brytfanna 45 mm

 Wymiary do montażu w cm (W x Sz x G): 
58,5 x 56 x 55

Piekarnik 
Wielofunkcyjny

Czyszczenie 
katalityczne

Czyszczenie 
pirolityczne

Zimne drzwi Klasa 
energetyczna

W pełni 
szklane drzwi

Program 
Pizza

Funkcja 
pary

Omega 
grill

Soft 
Close

Quatro 
Pulse

Seria 
Intellect

LEGENDA

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM 
QUATTRO PULSE: CIESZ SIĘ RÓŻNICĄ
Nowe piekarniki Brandt Intellect dysponują innowacyjnym systemem cyrkulacji powietrza 
wewnątrz komory piekarnika – QUATTRO PULSE. Ten nowy system zasysa powietrze z ko-
mory pieczenia i ogrzewa go grzałką umieszczoną przy wentylatorze. Następnie powietrze 
jest wdmuchiwane z powrotem do wnętrza poprzez 4 otwory zlokalizowane w rogach 
tylnej ścianki komory. System zapewnia idealnie równomierną temperaturę w całym wnę-
trzu piekarnika i pozwala na przygotowanie kilku potraw jednocześnie bez obawy o jakość 
pieczenia.

INTELIGENTNY PIEKARNIK – DROGA DO SUKCESU
 SMART BOOST: Wraz z wyborem sposobu pieczenia, piekarnik auto-
matycznie aktywuje funkcję Smart Boost, która zapewnia bardzo szybkie 
nagrzanie komory pieczenia do zaprogramowanej temperatury. W razie po-
trzeby istnieje również możliwość aktywowania tej funkcji manualnie.

 SMART ASSIST: W zależności od wybranego trybu pieczenia, piekarnik 
zaproponuje czas oraz temperaturę idealną do przygotowania danej po-
trawy. Zaprogramowane parametry zawsze można łatwo zmienić w czasie 
pieczenia.

 EASY START: Ta sprytna i praktyczna funkcja zapamiętuje najczęściej 
używane ustawienia piekarnika. Przy kolejnym uruchomieniu urządzenie 
samo zaproponuje zapamiętane parametry.

www.brandt.pl



PIEKARNIKI WIELOFUNKCYJNEPIEKARNIKI WIELOFUNKCYJNE

98

 Piekarnik wielofunkcyjny o pojemności 73 l
 Wykończenie: stal nierdzewna / czarne szkło
 Klasa energetyczna A+
 Dotykowy panel sterowania Intellect 
z ergonomicznym pokrętłem 
i białym wyświetlaczem 

 SmartAssist – sugeruje temperaturę i czas 
pieczenia w zależności od wybranej funkcji

 Quattro Pulse – równomierne rozprowadzanie 
ciepła w komorze pieczenia z wykorzystaniem 
4 wlotów powietrza.

 Piekarnik Wielofunkcyjny – 7 funkcji 
(termoobieg, pieczenie konwencjonalne 
+ nawiew, grill, ECO, grill + nawiew, pizza, 
pieczenie konwencjonalne)

 Piekarnik wielofunkcyjny o pojemności 73 l
 Wykończenie: stal nierdzewna / białe szkło 
 Pozostałe parametry techniczne są takie same jak w modelu BXP5534X

*dostępny od kwietnia 2017

*dostępny od kwietnia 2017

 Piekarnik wielofunkcyjny o pojemności 73 l
 Wykończenie: czarne szkło z obramowaniem 
ze stali nierdzewnej

 Klasa energetyczna A+
 Dotykowy panel sterowania Intellect 
z ergonomicznym pokrętłem i białym 
wyświetlaczem 

 SmartAssist – sugeruje temperaturę i czas 
pieczenia w zależności od wybranej funkcji

 Quattro Pulse – równomierne rozprowadzanie 
ciepła w komorze pieczenia z wykorzystaniem 
4 wlotów powietrza.

 Piekarnik Wielofunkcyjny – 7 funkcji 
(termoobieg, pieczenie konwencjonalne 
+ nawiew, grill, ECO, grill + nawiew, pizza, 
pieczenie konwencjonalne)

 Piekarnik wielofunkcyjny o pojemności 73 l
 Wykończenie: stal nierdzewna / czarne szkło
 Klasa energetyczna A+
 Dotykowy panel sterowania Intellect 
z białym wyświetlaczem

 SmartAssist – sugeruje temperaturę i czas 
pieczenia w zależności od wybranej funkcji

 Quattro Pulse – równomierne rozprowadzanie 
ciepła w komorze pieczenia z wykorzystaniem 
4 wlotów powietrza.

 Piekarnik Wielofunkcyjny – 7 funkcji 
(termoobieg, pieczenie konwencjonalne 
+ nawiew, grill, ECO, grill + nawiew, pizza, 
pieczenie konwencjonalne)

 Omega grill wspomaga równomierne opiekanie 

CENA: 2 599 PLN 
KGO: 7,65 PLN

CENA: 2 599 PLN 
KGO: 7,65 PLN

CENA: 2 799 PLN 
KGO: 7,65 PLN

CENA: 2 999 PLN 
KGO: 7,65 PLN

BXP5534X

BXP5534WBXP6534X

BXP5556X
 Omega grill wspomaga równomierne opiekanie 
 Komfortowe czyszczenie pirolityczne
 Smart BOOST – automatyczne błyskawiczne 
nagrzewanie komory piekarnika do wskazanej 
temperatury 

 Zimne drzwi z 4 szybami i łatwo 
demontowalnym szkłem wewnętrznym

 Wyposażenie: sześciopoziomowe chromowane 
drabinki boczne, prowadnice teleskopowe, 
1 bezpieczny ruszt, 1 płytka blacha 20 mm, 
1 brytfanna 45 mm

 Wymiary do montażu w cm (W x Sz x G): 
58,5 x 56 x 55

 Omega grill wspomaga równomierne opiekanie 
 Komfortowe czyszczenie pirolityczne
 SOFT CLOSE – cichy system samodomykania 
drzwi 

 Smart BOOST – automatyczne błyskawiczne 
nagrzewanie komory piekarnika do wskazanej 
temperatury 

 Zimne drzwi z 4 szybami i łatwo 
demontowalnym szkłem wewnętrznym

 Wyposażenie: sześciopoziomowe chromowane 
drabinki boczne, prowadnice teleskopowe, 
1 bezpieczny ruszt, 1 płytka blacha 20 mm, 
1 brytfanna 45 mm

 Wymiary do montażu w cm (W x Sz x G): 
58,5 x 56 x 55

 Komfortowe czyszczenie pirolityczne 
z funkcją PyroExpress (59 min.)

 SOFT CLOSE – cichy system samodomykania 
drzwi 

 Smart BOOST – automatyczne błyskawiczne 
nagrzewanie komory piekarnika do wskazanej 
temperatury 

 Zimne drzwi z 4 szybami i łatwo 
demontowalnym szkłem wewnętrznym

 Wyposażenie: sześciopoziomowe chromowane 
drabinki boczne, prowadnice teleskopowe, 
1 bezpieczny ruszt, 1 płytka blacha 20 mm, 
1 brytfanna 45 mm

 Wymiary do montażu w cm (W x Sz x G): 
58,5 x 56 x 55

www.brandt.pl
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 Piekarnik wielofunkcyjny o pojemności 73 l
 Wykończenie: stal nierdzewna / czarne szkło
 Klasa energetyczna A
 Dotykowy panel sterowania Intellect 
z ergonomicznym pokrętłem 
i białym wyświetlaczem 

 SmartAssist – sugeruje temperaturę i czas 
pieczenia w zależności od wybranej funkcji

 Quattro Pulse – równomierne rozprowadzanie 
ciepła w komorze pieczenia z wykorzystaniem 
4 wlotów powietrza.

 Piekarnik Wielofunkcyjny – 7 funkcji 
(termoobieg, pieczenie konwencjonalne, dolna 
grzałka + nawiew, ECO, podtrzymanie ciepła, 
grill + nawiew, grill)

 Piekarnik wielofunkcyjny o pojemności 73 l
 Wykończenie: stal nierdzewna / czarne szkło
 Klasa energetyczna A
 Dotykowy panel sterowania Intellect 
z ergonomicznym pokrętłem 
i białym wyświetlaczem 

 SmartAssist – sugeruje temperaturę i czas 
pieczenia w zależności od wybranej funkcji

 Quattro Pulse – równomierne rozprowadzanie 
ciepła w komorze pieczenia z wykorzystaniem 
4 wlotów powietrza.

 Piekarnik Wielofunkcyjny – 7 funkcji 
(termoobieg, pieczenie konwencjonalne, dolna 
grzałka + nawiew, ECO, podtrzymanie ciepła, 
grill + nawiew, grill)

 Piekarnik wielofunkcyjny o pojemności 73 l
 Wykończenie: stal nierdzewna / białe szkło 
 Pozostałe parametry techniczne są takie same jak w modelu BXE5532X

CENA: 2 199 PLN 
KGO: 7,65 PLN

CENA: 1 799 PLN 
KGO: 7,65 PLN

BXE5534X

BXE5532X

BXE5532W
 Omega grill wspomaga równomierne opiekanie 
 Emalia łatwoczyszcząca we wnętrzu piekarnika
 SOFT CLOSE – cichy system samodomykania 
drzwi 

 W pełni szklane drzwi z 2 szybami
 Wyposażenie: sześciopoziomowe chromowane 
drabinki boczne, prowadnice teleskopowe, 
1 bezpieczny ruszt, 1 płytka blacha 20 mm, 
1 brytfanna 45 mm

 Wymiary do montażu w cm (W x Sz x G): 
58,5 x 56 x 55

 Omega grill wspomaga równomierne opiekanie 
 Emalia łatwoczyszcząca we wnętrzu piekarnika
 W pełni szklane drzwi z 2 szybami
 Wyposażenie: sześciopoziomowe chromowane 
drabinki boczne, 1 bezpieczny ruszt, 
1 płytka blacha 20 mm

 Wymiary do montażu w cm (W x Sz x G): 
58,5 x 56 x 55

 Piekarnik wielofunkcyjny o pojemności 73 l
 Wykończenie: stal nierdzewna / czarne szkło
 Klasa energetyczna A
 Dotykowy panel sterowania Intellect 
z ergonomicznym pokrętłem 
i białym wyświetlaczem 

 SmartAssist – sugeruje temperaturę i czas 
pieczenia w zależności od wybranej funkcji

 Quattro Pulse – równomierne rozprowadzanie 
ciepła w komorze pieczenia z wykorzystaniem 
4 wlotów powietrza.

 Piekarnik Wielofunkcyjny – 7 funkcji 
(termoobieg, pieczenie konwencjonalne, dolna 
grzałka + nawiew, ECO, podtrzymanie ciepła, 
grill + nawiew, grill)

CENA: 2 299 PLN 
KGO: 7,65 PLN

BXC5536X
 Omega grill wspomaga równomierne opiekanie 
 Czyszczenie katalityczne – wypalanie tłuszczu 
i innych zabrudzeń na wymiennych panelach 
katalitycznych umieszczonych na bocznych 
ściankach komory piekarnika

 SOFT CLOSE – cichy system samodomykania 
drzwi 

 W pełni szklane drzwi z 2 szybami
 Wyposażenie: sześciopoziomowe chromowane 
drabinki boczne, prowadnice teleskopowe, 
1 bezpieczny ruszt, 1 płytka blacha 20 mm, 
1 brytfanna 45 mm

 Wymiary do montażu w cm (W x Sz x G): 
58,5 x 56 x 55

*dostępny od kwietnia 2017CENA: 1 799 PLN 
KGO: 7,65 PLN

www.brandt.pl
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PIEKARNIK PAROWY
 Piekarnik parowy „szanuje” smak potraw.
 Można w nim w łatwy sposób przygotować zdrowy i smaczny posiłek.
 Potrawy przygotowywane na parze zachowują witaminy i sole mineralne 
oraz naturalny smak i konsystencję.

 Aromaty potraw nie mieszają się, więc można gotować kilka potraw równo-
cześnie.

 Najzdrowsza metoda przyrządzania potraw, bez zbędnego użycia tłuszczów.
 Szybko, łatwo i zdrowo możesz przygotować swoje ulubione dania.

PROSTA INSTALACJA I ŁATWE UŻYTKOWANIE
 Wszystko czego potrzeba to podłączyć urządzenie do prądu.
 Przed rozpoczęciem pracy należy napełnić zbiornik na wodę
 Elektroniczne programowanie i ustawianie temperatury uzupełnia sygnali-
zacja dźwiękowa urządzenia

 Zimna woda delikatnym strumieniem spływa do generatora pary
 Urządzenie pod niskim ciśnieniem wytwarza parę (100 ° C), która w kilka 
minut wypełnia całą komorę piekarnika 

 Gotowanie na parze jest szybkie, zdrowe i bezpieczne

 Piekarnik parowy
 Wykończenie: stal nierdzewna / czarne szkło
 Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej 
 Sterowanie dotykowe z czerwonym wyświetlaczem cyfrowym
 Pojemność 23 litry
 Emalia łatwoczyszcząca we wnętrzu piekarnika
 Funkcja automatycznego wyłączania w przypadku braku wody w zbiorniku 
 Wyjmowany zbiornik na wodę o pojemności 1 l
 Wyposażenie: 1x ruszt, 1x brytfanna z perforowanym dnem, 1x ociekacz 
 Wymiary do montażu w cm (W x Sz x G): 45 x 56 x 55

CENA: 3 299 PLN 
KGO: 7,65 PLN

FV1245X

 Piekarnik wielofunkcyjny o pojemności 60 l
 Wykończenie: stal nierdzewna / czarne szkło
 Auto program Auto Cook: 6 w pełni automatycznych 
dedykowanych programów pieczenia

 Pyroliza (ECO i MAX 120 minut)
 Klasa energetyczna A
 Sterowanie dotykowe z pokrętłami i czerwonym 
wyświetlaczem, podawanie sugestii proponowanej 
temperatury i czasu pieczenia na wyświetlaczu 
w zależności od wybranej funkcji piekarnika

 Piekarnik wielofunkcyjny – 8 funkcji 
(termoobieg, ECO, pieczenie konwencjonalne, 
pieczenie konwencjonalne + nawiew, dolna grzałka 
+ nawiew, grill, delikatne pieczenie + nawiew, 
średni grill + rożen obrotowy)

CENA: 3 299 PLN 
KGO: 7,65 PLN

FP1067XS
 Boost – szybkie nagrzewanie do żądanej 
temperatury

 Zimne drzwi z 4 szybami i łatwo 
demontowalnym szkłem wewnętrznym

 Wyposażenie: 2 bezpieczne ruszty, 
prowadnica teleskopowa, 1 brytfanna, 
1 płytka blacha, 1 rożen obrotowy 

 Wymiary do montażu w cm (W x Sz x G): 
58,5 x 56 x 55

Funkcja pozwala wybrać 1 z 6 zaprogramowanych dań:

PROGRAMOWANIE AUTO COOK 6:
 obracając pokrętło wybierz na wyświetlaczu tryb AUTO 
 następnie umieść w komorze pieczenia przygotowywaną potrawę  
 piekarnik sam automatycznie dobierze odpowiednie parametry pieczenia

OPATENTOWANY PROGRAM AUTO COOK
Unikalna, opatentowana technologia, która dzięki czujnikom wilgot-
ności dokonującym precyzyjnej analizy zawartości wody w przygoto-
wywanej potrawie z danymi uzyskanymi w 3000 testów wykonanych 
w laboratoriach Brandt, dobiera idealnie 4 podstawowe parametry 
pieczenia danej potrawy. Program Auto Cook ustala:

 temperaturę 
 tryb pieczenia 
 poziom umieszczenia potrawy w komorze piekarnika 
 czas z dokładnością do 1 minuty

Pizza Drób Pieczeń Ryba Ciasto Zapiekanka

www.brandt.pl
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SYSTEM QUATTRO:
4 emitery oraz dystrybutor w kształcie rombu zapew-
niają optymalne rozproszenie mikrofal we wnętrzu 
kuchenki mikrofalowej czego efektem mogą być 
równomiernie podgrzane bądź rozmrożone potrawy.

FUNKCJA SPEED DEFROST:
 Funkcja szybkiego rozmrażania pozwala na 6 - razy szybsze rozmrożenie żyw-
ności o wadze do 500 g.

 Wystarczy jedynie podać rodzaj żywności i wagę a urządzenie samo zapropo-
nuje optymalny czas rozmrażania.

Przykład: hamburger porcja 4 x 100 g został rozmrożony w czasie 1 min 40 sek!

FUNKCJA PAMIĘCI:
 Pozwala zaprogramować w pamięci urządzenia max. 3 najczęściej stoso-
wane tryby pracy.

 Łatwe i szybkie korzystanie z panelu sterowania.

KUCHENKA MIKROFALOWA Z FUNKCJĄ TERMOOBIEGU:
 Skrócony aż o 40-50% czas przygotowywania potraw w stosunku do stan-
dardowych urządzeń.

 Połączenie funkcji kuchenki mikrofalowej z funkcjami piekarnika. 
 Uniwersalna kuchenka mikrofalowa o niewielkich gabarytach.

System 
Quattro

Programy 
automatyczne

Szybkie 
rozmrażanie

PROGRAMY AUTOMATYCZNE -  ŁATWOŚĆ OBSŁUGI
Urządzenie łącząc w sobie funkcje piekarnika, grilla i kuchenki mikrofalowej 
zapewnia użytkownikowi dostęp do wszystkich metod przygotowania potraw. 
Kuchenki mikrofalowe wyposażone w funkcje programów automatycznych 
same sugerują, jedynie na podstawie wybranego rodzaju potrawy i jej wagi, 
optymalny tryb i czas jej przygotowania.

PROGRAM AUTOMATYCZNY OFERUJE CI MOŻLIWOŚĆ 
WYBORU 1 Z AŻ 15 PRZEPISÓW:
Wieprzowina / cielęcina / wołowina lub drób:
Idealne do przyrumienienia pieczonego mięsa o wadze 500 g do 2 kg. Przy-
gotowanie odbywa się poprzez połączenie funkcji kuchenki mikrofalowej 
z funkcjami piekarnika.

Ryby:
Optymalny do pieczenia całych ryb lub fi letów o wadze od 100 g do 1 kg.
Przygotowywanie odbywa się przy zastosowaniu mikrofal.

Warzywa / mrożone warzywa:
Idealne do przygotowania warzyw o wadze od 100 g do 1 kg. Przygotowanie 
jest przeprowadzane przy użyciu funkcji kuchenki mikrofalowej.

Przygotowanie świeżych dań / mrożonych posiłków:
Zalecany do korzystania podczas przygotowania potraw podatnych na wysu-
szanie po przechowywaniu w lodówce (lasagne, zapiekanka ziemniaczana...) 
o wadze 100 g do 1 kg, wykorzystując funkcje kuchenki mikrofalowej.

Świeża / mrożona pizza lub ciasto:
Idealny do przygotowania chrupiącej pizzy o wadze 100 - 700 g lub ciast o 
średnicy 27 – 30 cm przy zastosowaniu zarówno funkcji kuchenki mikrofalo-
wej jak i funkcji piekarnika.

LEGENDA

Linia 
Intellect

 Kuchenka mikrofalowa z funkcją termoobiegu
 Wykończenie: czarne szkło z obramowaniem ze stali nierdzewnej
 Moc mikrofal 1000 W
 Moc grilla 1750 W
 Pojemność 40 l
 Panel sterowania Intellect, dotykowy z białym wyświetlaczem, 
 11 programów pieczenia, w tym programy łączone z mikrofalami
 Program automatyczny - 15 przepisów
 Quatro system – dystrybucja mikrofal z emiterów w 4 kierunkach
 Automatyczne rozmrażanie – 3 programy automatycznego rozmrażania
 Timer 90 min 
 W pełni szklane drzwi
 Talerz obrotowy o średnicy 36 cm z możliwością wyłączenia trybu obrotowego
 1 ruszt + drabinki
 Wnętrze emaliowane
 Wymiary do montażu w cm (W x Sz x G): 45 x 56 x 55

 Kuchenka mikrofalowa do zabudowy
 Wykończenie: czarne szkło z obramowaniem ze stali nierdzewnej
 Moc mikrofal 1000 W
 Pojemność 40 l
 Panel sterowania Intellect, dotykowy 
z ergonomicznym pokrętłem i białym wyświetlaczem

 11 programów pieczenia
 Program automatyczny - 15 przepisów
 Quatro system – dystrybucja mikrofal z emiterów w 4 kierunkach
 Automatyczne rozmrażanie – 2 programy automatycznego rozmrażania
 Timer - 60 minut
 Talerz obrotowy o średnicy 36 cm z możliwością wyłączenia trybu obrotowego
 Wnętrze emaliowane
 W pełni szklane drzwi
 Wymiary do montażu w cm (W x Sz x G): 45 x 56 x 55

CENA: 3 699 PLN 
KGO: 1,95 PLN

CENA: 2 999 PLN 
KGO: 1,95 PLN

BKC6575X

BKS6135X

*dostępna od kwietnia 2017

*dostępna od kwietnia 2017

www.brandt.pl
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CENA: 1 299 PLN 
KGO: 1,95 PLN

BMS6112X
 Kuchenka mikrofalowa do zabudowy w szafce górnej
 Wykończenie: w całości - stal nierdzewna
 Moc mikrofal 800 W
 Pojemność 17 l
 Elektroniczny panel sterowania: przyciski + pokrętło
 Biały wyświetlacz
 Wyjmowany talerz obrotowy o średnicy 24,5 cm
 Program automatyczny 
 Speed Defrost – szybkie rozmrażanie 
 Timer – 60 minut
 Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej 
 Instalacja w ramce do zabudowy
 Wymiary do montażu w cm (W x Sz x G): 38 x 56 x 31

CENA: 1 999 PLN 
KGO: 1,95 PLN

BMS6115X

BMS6115W

 Kuchenka mikrofalowa do zabudowy
 Wykończenie: czarne szkło z ramką ze stali nierdzewnej
 Moc mikrofal 900 W
 Pojemność 26 l
 Elektroniczny panel sterowania: 
przyciski + pokrętło, biały wyświetlacz    

 Wyjmowany talerz obrotowy o średnicy 30 cm
 Quatro system – dystrybucja mikrofal z emiterów w 4 kierunkach
 Speed Defrost – szybkie rozmrażanie 
 Timer – 60 minut
 Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej 
 Instalacja w ramce do zabudowy
 Wymiary do montażu w cm (W x Sz x G): 38 x 56 x 55

 Kuchenka mikrofalowa do zabudowy
 Wykończenie: białe szkło z ramką ze stali nierdzewnej
 Pozostałe parametry techniczne są takie same jak w modelu BMS6115X

CENA: 2 799 PLN 
KGO: 1,95 PLN

ME1245X
 Kuchenka mikrofalowa do zabudowy
 Wykończenie: stal nierdzewna / czarne szkło
 Moc mikrofal 1000 W
 Pojemność: 40 l 
 Sterowanie elektroniczne
 Wyświetlacz cyfrowy
 Sterowanie dotykowe + pokrętła funkcyjne
 Quatro system – dystrybucja mikrofal z emiterów w 4 kierunkach
 Speed Defrost – szybkie rozmrażanie 
 Możliwość wprowadzenia do pamięci 3 programów 
 Timer – 60 minut
 Talerz obrotowy o średnicy 36 cm z możliwością wyłączenia trybu obrotowego
 Wnętrze emaliowane
 Oświetlenie: 25 W
 Blokada bezpieczeństwa (dzieci)
 Wymiary do montażu w cm (W x Sz x G): 45 x 56 x 55

*dostępny od kwietnia 2017CENA: 1 999 PLN 
KGO: 1,95 PLN

www.brandt.pl
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kW 230 V

CHCESZ WYBRAĆ NAJLEPSZE A ZARAZEM 
BEZPIECZNE URZĄDZENIE DO GOTOWANIA?
 INDUKCJA - najlepsze efekty gotowania
 Najszybszy i najbardziej ekonomiczny sposób gotowania
 Strefy gotowania o wyjątkowej wydajności i elastyczności ustawień.
 Najprostsza w użytkowaniu i najbezpieczniejsza płyta grzejna.

PROSTE ZASADY DZIAŁANIA
 Wytwarzanie ciepła jest uzależnione od obecności 
metalowego (ferromagnetycznego) naczynia 
na powierzchni płyty indukcyjnej. 

 Przy próbie użycia nieodpowiednich naczyń 
płyta grzejna nie uruchomi się.

35 LAT DOŚWIADCZEŃ Z TECHNOLOGIĄ INDUKCYJNĄ
Brandt w 1980 roku skonstruował swoją pierwszą płytę indukcyjną.

RÓWNOMIERNIE ROZGRZEWANIE NACZYŃ 
PRZEZ INDUKTORY
Technologia indukcyjna marki Brandt 
zapewnia optymalny rozkład ciepła 
w całym naczyniu. Induktory Brandt 
produkowane w ekskluzywnej tech-
nologii, zapewniają idealnie równo-
mierne rozgrzanie całej powierzchni 
naczynia w którym przygotowywana 
jest potrawa.

SZYBKOŚĆ I PRECYZJA
 Płyty indukcyjne Brandt oferują możliwość precyzyjnego ustawienia do 10 
stopni mocy grzania, od delikatnego ogrzewania (50 W) aż do intensywnego 
gotowania (3100 W - 3600 W) co zapewnia niezrównaną elastyczność pracy 
użytkownika.

 W razie potrzeby intensywnego gotowania płyty indukcyjne o mocy 3100 W 
bądź 3600 W (ZONE) zapewniają maksymalną wydajność w jednej chwili.

 Przy rozpuszczaniu czekolady bez potrzeby korzystania z łaźni wodnej (1 – 2 
stopień mocy).

 Do szybkiego zagotowania wody lub podczas smażenia potraw w wysokiej 
temperaturze (10 stopień mocy).

 Niespotykane możliwości precyzyjnego ustawienia stopnia mocy.
 Płyta błyskawicznie reaguje na wprowadzane zmiany stopnia ustawienia 
mocy.

horiZone Moc Liczba 
stref

Booster Liczba 
Timerów

Termopara Liczba 
palników

Funkcja 
Recall

Funkcja 
Clean Lock

Pokrętła Napięcie 230 V

Naczynie Gotowanie potraw

Energia cieplna

Pole magnetyczne

Szkło 
ceramiczne

Induktor

Zintegrowany 
iskrownik

LEGENDA

RECALL:
W przypadku nieplanowanej krótkotrwałej przerwy w gotowaniu, np z powodu 
awarii zasilania lub przypadkowego wyłączenia płyty bądź strefy grzejnej funk-
cja Recall pozwala za pomocą jednego przycisku przywrócić wszystkie ostatnie 
ustawienia (stopnia mocy i timera) z pamięci płyty. Można także podczas goto-
wania jednym dotknięciem przerwać pracę płyty a naciskając Recall wznowić 
ponownie jej pracę bez potrzeby ponownego ustawiania parametrów pracy.
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10 POZIOMÓW BEZPIECZEŃSTWA
1. Automatyczna ochrona przed zalaniem: Jeśli z naczynia stoją-

cego na płycie wykipi np woda i zaleje panel sterowania, to płyta na-
tychmiast wyłączy aktywną strefę gotowania.

2. Zabezpieczenie przed samozapłonem oleju: Maksymalna tem-
peratura strefy gotowania została ograniczona do 300 ° C, czyli tempe-
ratury powyżej której mogłoby  dojść do samozapłonu oleju.

3. Blokada panelu sterowania: „Zabezpieczenie przed dziećmi” sta-
nowi doskonałą ochroną dla Twojego dziecka.

4. Wskaźnik ciepła resztkowego: Symbol „H” miga na panelu ste-
rowania płyty aż do czasu obniżenia się temperatury pola grzejnego do 
bezpiecznego poziomu.

5. Automatyczny system bezpieczeństwa (Auto-Stop): W przy-
padku gdy zapomnimy wyłączyć płytę, system automatycznie odetnie do 
niej zasilanie.

HORIZONE - MAKSYMALNIE KOMFORTOWA POWIERZCHNIA PRACY
Wprowadzając na rynek płytę indukcyjną ze strefą horiZone marka Brandt potwierdziła swoją pozycję lidera w dziedzinie technologii 
indukcyjnej.

 Można ją wykorzystać do gotowania w dużych naczyniach.
 Można ją stosować podczas gotowania potraw w kilku małych garnkach z tym samym ustawieniem mocy grzania.
 Wystarczy nacisnąć przycisk horiZone (symbol) aby ustawić parametry dla całej strefy.
 Płytę ze strefami horiZone można również użyć jako dwie niezależne strefy grzewcze o różnych ustawieniach 
poziomów mocy.

 Zalety: elastyczność, precyzja i szybkość pracy to cechy, które pozwolą Ci osiągnąć wspaniałe rezultaty 
w dziedzinie sztuki kulinarnej.

 Osiąga moc do 3600 W.
 Zastosowanie aż 6 induktorów z ferrytowym ekranowaniem pozwala w pełni wykorzystać możliwości strefy horiZone.

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA STREF GRZEWCZYCH HORIZONE:

TEST NA PODGRZANIE 2 LITRÓW WODY OD 20 °C DO 95 °C
Inwestycja w płytę indukcyjną się zwróci!

Moc nominalna Zmierzona moc Skuteczność Czas podgrzewania Zużyta energia Czas potrzebny do wystygnięcia 
powierzchni płyty do 60 °C

płyta gazowa 3,5 kW 1,75 kW 50 % 8 min. 18 sek. 390 Wh 13 min. 20 sek.

żeliwna płyta elektryczna 2 kW 1,10 kW 55 % 9 min. 50 sek. 320 Wh 49 min.

płyta ceramiczna 2,2 kW 1,32 kW 60 % 9 min. 270 Wh 24 min. 

płyta indukcyjna 2,8 kW 2,52 kW 90 % 4 min. 46 sek. 225 Wh 6 min. 10 sek.

płyta indukcyjna najmocniejsza najszybsza najoszczędniejsza najbezpieczniejsza

Jedna duża strefa grzewcza 2 niezależne strefy grzewcze

LU
BGrzanie kilku małych 

naczyń na tym samym 
poziomie mocy

Grzanie z przodu lub z tyłu strefy lub na obu 
strefach równocześnie z ustawionymi różnymi 

poziomami mocy

Grzanie jednego 
dużego naczynia

INNOWACYJNA KONSTRUKCJA
Innowacyjne rozwiązania technologiczne najnowszej generacji płyt indukcyj-
nych marki Brandt zawsze niezawodnie spełniają zakładane cele, w tym przy-
padku: większa wydajność płyt i poprawa niezbędnego chłodzenia podstawo-
wych podzespołów elektronicznych. Z szerokiej gamy nowatorskich rozwiązań 
wypada wymienić przynajmniej te, które zasługują na szczególną uwagę:

 Powiększenie otworu wentylacyjnego zlokalizowanego w tylnej części 
urządzenia, doprowadzającego chłodne powietrze do wnętrza płyty.

 Zmniejszenie rozmiaru obudowy płyty (o około 6 mm) w jej spodniej czę-
ści, w sposób umożliwiający usytuowanie kratki wentylacyjnej z przodu 
płyty, zapewniając tym samym skuteczną wentylację jej wnętrza z ciepłego 
powietrza nawet w przypadku montażu w blacie o dużej grubości.

W celu ułatwienia instalacji i montażu płyt indukcyjnych, zmieniono kształt 
tylnej ściany obudowy płyty wprowadzając element skośny w jej konstrukcję. 
Jednocześnie zmieniono lokalizację miejsca montażu przewodu zasilającego  
(środek szerokości obudowy) uzbrajając go dodatkowo w elastyczny element 
zapewniający proste i wygodne podłączenie urządzenia do instalacji elek-
trycznej.

6. Wykrywanie naczyń: W przypadku włączeniu pola grzejnego nie 
umieszczając na nim naczynia, po upływie 1 minuty płyta wyłączy się 
samoczynnie.

7. Wykrywanie małych przedmiotów: Pole grzejne płyty zacznie 
działać tylko wtedy, gdy średnica powierzchni styku metalowego przed-
miotu znajdującego się na tym polu przekracza 10 cm.

8. Wykrywanie spadku napięcia: W przypadku zbyt niskiego napięcia 
w instalacji system zmniejsza moc pracy pola grzejnego lub przerywa 
jego działanie w celu ochrony podzespołów płyty przed uszkodzeniem.

9. Zabezpieczenie przed przepięciem: Odpowiednio wczesne wy-
krycie niebezpiecznego napięcia pozwala zabezpieczyć obwody elek-
tryczne przed uszkodzeniem.

10. Wykrywanie nieprawidłowego podłączenia: System natych-
miast uruchamia akustyczny sygnał.

3 TYPY PANELI STEROWANIA: EASY, SMART I EXPERT
Nowe płyty indukcyjne Brandt zostały wyposażone w trzy TYPY paneli ste-
rowania przystosowanych do wymagań szerokiego grona odbiorców:

 EASY: Jedną para przycisków +/- można dokonywać ustawień dla wszyst-
kich pół grzejnych w zakresie poziomu mocy i timera. Każda strefa ma 
odrębny wyświetlacz dla wskazania poziomu mocy i jeden wspólny wyświe-
tlacz pokazujący ustawienia timera dla wszystkich stref, info dotyczy danej 
strefy.

 SMART: Każda strefa posiada odrębne przyciski +/-, do regulacji poziomu 
mocy i timera. Informacje o zadanym poziomie mocy i ustawieniu time-
ra pokazane są na wyświetlaczach dedykowanych każdej strefi e grzejnej 
z osobna.

 EXPERT: Każda strefa posiada odrębne przyciski +/-, do regulacji pozio-
mu mocy i timera oraz przyciski funkcyjne. Dwa oddzielne wyświetlacze dla 
każdej strefy, zapewniają szybki i ciągły przegląd zadanych ustawień płyty.
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CENA: 3 999 PLN 
KGO: 1,95 PLN

BPI6449BL

BPI6459X

BPI6449X
 Płyta indukcyjna o szerokości 80 cm 
 Czarne szkło o prostych krawędziach – możliwość zabudowy na równi z blatem
 Sterowanie dotykowe Intellect Expert
 4 pola grzejne: lewa strefa horiZone 40 x 23 cm (2 pola) - 3,6 kW; środkowe 
pole 18 cm – 2,8 kW; prawe pole 21 cm – 3,1 kW

 Całkowita moc płyty 7,2 kW
 10 poziomów ustawienia mocy
 4x Booster
 4x timer 1-99 minut
 Funkcja Recall - funkcja wywołuje z pamięci urządzenia ostatnie parametry 
ustawionej mocy i czasu dla danego pola

 Funkcja Clean Lock – umożliwia chwilowe wyłączenie panelu sterowania 
np. w celu przeprowadzenia czyszczenia całej powierzchni płyty, 
panel sterowania po pewnym czasie odblokowuje się automatycznie

 4 zaprogramowane poziomy bezpośredniego wyboru mocy + Booster
 Pakiet 10 systemów zabezpieczeń płyty
 Wymiary do montażu w cm (W x Sz x G): 6 x 75 x 49

 Płyta indukcyjna o szerokości 60 cm 
 Czarne szkło z profi lem ze stali nierdzewnej 
z przodu płyty

 Sterowanie dotykowe Intellect Expert
 4 pola grzejne: 2x strefa horiZone 
40 x 23 cm (2 pola) – 2x 3,6 kW

 Całkowita moc płyty 7,2 kW
 10 poziomów ustawienia mocy
 4x Booster
 4x timer 1-99 minut
 Funkcja Recall - funkcja wywołuje z pamięci 
urządzenia ostatnie parametry ustawionej 
mocy i czasu dla danego pola

 Płyta indukcyjna o szerokości 60 cm 
 BPI6449X – czarne szkło z profi lem ze stali nierdzewnej z przodu płyty
 BPI6449B – czarne szkło o prostych krawędziach – możliwość zabudowy na równi z blatem
 Sterowanie dotykowe Intellect Expert
 4 pola grzejne: lewa strefa horiZone 40 x 23 cm (2 pola) - 3,6 kW; 
pole prawe przednie 16 cm – 2,2 kW; pole prawe tylne 21 cm – 3,1 kW

 Całkowita moc płyty 7,2 kW
 10 poziomów ustawienia mocy
 4x Booster
 4x timer 1-99 minut
 Funkcja Recall - funkcja wywołuje z pamięci urządzenia ostatnie parametry 
ustawionej mocy i czasu dla danego pola

 Funkcja Clean Lock – umożliwia chwilowe wyłączenie panelu sterowania 
np. w celu przeprowadzenia czyszczenia całej powierzchni płyty, 
panel sterowania po pewnym czasie odblokowuje się automatycznie

 4 zaprogramowane poziomy bezpośredniego wyboru mocy + Booster
 Pakiet 10 systemów zabezpieczeń płyty
 Wymiary do montażu w cm (W x Sz x G): 6 x 56 x 49

CENA: 3 499 PLN 
KGO: 1,95 PLN

CENA: 2 999 PLN 
KGO: 1,95 PLN

BPI6449B
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 Płyta indukcyjna o szerokości 60 cm 
 BPI6440X – czarne szkło z profi lem ze stali nierdzewnej z przodu płyty
 BPI6440B – czarne szkło o prostych krawędziach – możliwość zabudowy na równi z blatem
 Sterowanie dotykowe Intellect Expert
 4 pola grzejne: prawe przednie 16 cm - 2 kW; prawe tylne 21 cm – 3,1 kW; lewe 2x 18 cm – 2,8 kW
 Całkowita moc płyty 7,2 kW
 10 poziomów ustawienia mocy
 4x Booster
 4x timer 1-99 minut
 Funkcja Recall - funkcja wywołuje z pamięci urządzenia ostatnie parametry 
ustawionej mocy i czasu dla danego pola

 Funkcja Clean Lock – umożliwia chwilowe wyłączenie panelu sterowania 
np. w celu przeprowadzenia czyszczenia całej powierzchni płyty, 
panel sterowania po pewnym czasie odblokowuje się automatycznie

 4 zaprogramowane poziomy bezpośredniego wyboru mocy + Booster
 Pakiet 10 systemów zabezpieczeń płyty
 Wymiary do montażu w cm (W x Sz x G): 6 x 56 x 49

CENA: 2 499 PLN 
KGO: 1,95 PLN

BPI6440B
RODZAJE WYKOŃCZEŃ
Brandt oferuje serię płyt indukcyjnych Intellect 
w dwóch wersjach wykończenia:

1. Z dekoracyjnym profi lem z przodu płyty wykonanym 
ze stali nierdzewnej z wytłoczonym logo Brandt.

2. Z dekoracyjnym srebrnym nadrukiem z przodu płyty 
oraz prostymi krawędziami szkła umożliwiającymi 
montaż płyty na równi z blatem.

1. 2.

www.brandt.pl

 Funkcja Clean Lock – umożliwia chwilowe 
wyłączenie panelu sterowania np. w celu 
przeprowadzenia czyszczenia całej powierzchni 
płyty, panel sterowania po pewnym czasie 
odblokowuje się automatycznie

 4 zaprogramowane poziomy bezpośredniego 
wyboru mocy + Booster

 Pakiet 10 systemów zabezpieczeń płyty
 Wymiary do montażu w cm (W x Sz x G): 
6 x 56 x 49
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BPI6420X

BPI6427B BPI6410B

BPI6410W

 Płyta indukcyjna o szerokości 60 cm
 BPI6420X – czarne szkło z profi lem ze stali nierdzewnej z przodu płyty
 BPI6420B – czarne szkło o prostych krawędziach – możliwość zabudowy na równi z blatem
 Sterowanie dotykowe Intellect Smart
 4 pola grzejne: prawe przednie 16 cm - 2 kW; prawe tylne 21 cm – 3,1 kW; 
prawe 2x 18 cm – 2,8 kW

 Całkowita moc płyty 7,2 kW
 10 poziomów ustawienia mocy
 4x Booster
 4x timer 1-99 minut
 Funkcja Recall - funkcja wywołuje z pamięci urządzenia ostatnie parametry 
ustawionej mocy i czasu dla danego pola

 Funkcja Clean Lock – umożliwia chwilowe wyłączenie panelu sterowania 
np. w celu przeprowadzenia czyszczenia całej powierzchni płyty, 
panel sterowania po pewnym czasie odblokowuje się automatycznie

 Pakiet 10 systemów zabezpieczeń płyty
 Wymiary do montażu w cm (W x Sz x G): 6 x 56 x 49

 Płyta indukcyjna o szerokości 60 cm
 Czarne szkło o prostych krawędziach – możliwość zabudowy na równi z blatem
 Sterowanie dotykowe Intellect Smart
 4 pola grzejne: prawe przednie 16 cm - 2 kW; prawe tylne 21 cm – 3,1 kW; 
lewa DuoZona 2x 18 cm – 2,8 kW

 Całkowita moc płyty 7,2 kW
 10 poziomów ustawienia mocy
 4x Booster
 4x timer 1-99 minut
 Funkcja Recall - funkcja wywołuje z pamięci urządzenia ostatnie parametry 
ustawionej mocy i czasu dla danego pola

 Funkcja Clean Lock – umożliwia chwilowe wyłączenie panelu sterowania 
np. w celu przeprowadzenia czyszczenia całej powierzchni płyty, 
panel sterowania po pewnym czasie odblokowuje się automatycznie

 Pakiet 10 systemów zabezpieczeń płyty
 Wymiary do montażu w cm (W x Sz x G): 6 x 56 x 49

 Płyta indukcyjna o szerokości 60 cm 
 Możliwość podpięcia do instalacji elektrycznej o parametrach 230 V, 16 A
 Czarne szkło o prostych krawędziach – możliwość zabudowy na równi z blatem
 Sterowanie dotykowe Intellect Easy
 4 pola grzejne: prawe przednie 16 cm - 2 kW; prawe tylne 21 cm – 2,2 kW; 
prawe 2x 18 cm – 2,1 kW

 Maksymalna moc płyty 3 kW
 10 poziomów ustawienia mocy
 4x Booster
 4x timer 1-99 minut
 Funkcja Clean Lock – umożliwia chwilowe wyłączenie panelu sterowania 
np. w celu przeprowadzenia czyszczenia całej powierzchni płyty, 
panel sterowania po pewnym czasie odblokowuje się automatycznie

 Pakiet 10 systemów zabezpieczeń płyty
 Wymiary do montażu w cm (W x Sz x G): 6 x 56 x 49

 Płyta indukcyjna o szerokości 60 cm 
 Białe szkło o prostych krawędziach – możliwość zabudowy na równi z blatem
 Pozostałe parametry techniczne są takie same jak w modelu BPI6410B

CENA: 2 199 PLN 
KGO: 1,95 PLN

CENA: 1 999 PLN 
KGO: 1,95 PLN

CENA: 2 499 PLN 
KGO: 1,95 PLN

CENA: 2 299 PLN 
KGO: 1,95 PLN

BPI6420B

*dostępna od kwietnia 2017

CLEAN LOCK:
Funkcja Clean Lock – umożliwia chwilowe wyłączenie panelu sterowania 
np. w celu przeprowadzenia czyszczenia całej powierzchni płyty tak aby przy-
padkowo nie zmienić ustawień płyty. Panel sterowania po pewnym czasie 
odblokowuje się automatycznie.

BOOSTER
Jest to funkcja, która pozwala na natychmiastowe osiągnięcie maksymalnej 
mocy danego pola grzejnego. Sami decydujemy jak długo chcemy korzystać 
z tej funkcji!

www.brandt.pl
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 Płyta indukcyjno – gazowa o szerokości 60 cm 
 Możliwość podpięcia do instalacji elektrycznej o parametrach 230 V, 16 A
 Czarne szkło o prostych krawędziach – możliwość zabudowy na równi z blatem
 Strefa indukcyjna - sterowanie dotykowe Intellect Easy 
 Strefa gazowa – sterowanie pokrętłami z automatycznymi iskrownikami
 2 indukcyjne pola grzewcze 18 cm – 2,8 kW
 2 palniki gazowe: lewy tylny 3,1 kW; prawy tylny 1,5 kW
 Całkowita moc strefy indukcyjnej 3,6kW
 Całkowita moc strefy gazowej 4,6 kW
 10 poziomów ustawienia mocy stref indukcyjnych
 2x Booster
 Timer 1-99 minut dla wybranej strefy indukcyjnej
 Pakiet 10 systemów zabezpieczeń dla strefy indukcyjnej
 Żeliwne ruszty i palniki w strefi e gazowej
 Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu – Termopara
 Wymiary do montażu w cm (W x Sz x G): 7 x 56 x 49

 Płyta ceramiczna o szerokości 60 cm 
 Czarne szkło o prostych krawędziach – możliwość zabudowy na równi z blatem
 Sterowanie dotykowe + wyświetlacz cyfrowy
 4 pola grzejne Quicklight: lewe przednie / prawe tylne 2x 20 cm – 1,8 kW; 
lewe tylne / prawe przednie 2x 16,5 cm – 1,2 kW

 Całkowita moc płyty 6 kW
 9 poziomów ustawienia mocy
 4x timer 1-99 minut
 Pakiet 3 systemów zabezpieczeń płyty: blokada bezpieczeństwa (dzieci), 
wskaźnik ciepła resztkowego, system Auto-Stop

 Wymiary do montażu w cm (W x Sz x G): 6 x 56 x 49

 Płyta ceramiczna o szerokości 30 cm
 Możliwość podpięcia do instalacji elektrycznej o parametrach 230 V, 16 A
 Czarne szkło o prostych krawędziach – możliwość zabudowy na równi z blatem
 Sterowanie dotykowe
 2 pola grzewcze: przednie 16,5 cm - 1,2 kW; tylne 12-20 cm - 0,7 – 1,7 kW
 Całkowita moc płyty 2,9 kW
 9 poziomów ustawienia mocy
 2x timer 1-99 minut
 Pakiet 5 systemów zabezpieczeń płyty: blokada bezpieczeństwa (dzieci), wskaźnik ciepła resztkowego, 
kontrolki pracy pola grzejnego, system Auto-Stop, Automatyczna ochrona przed zalaniem

 Wymiary do montażu w cm (W x Sz x G): 6,5 x 26,8 x 49

 Płyta indukcyjna o szerokości 30 cm 
 Możliwość podpięcia do instalacji elektrycznej o parametrach 230 V, 16 A
 Czarne szkło o prostych krawędziach – możliwość zabudowy na równi z blatem
 Sterowanie dotykowe Intellect Easy
 2 pola grzejne: 2x 18 cm / 2,8 kW
 Całkowita moc płyty 3,6 kW
 10 poziomów ustawienia mocy
 2x Booster
 2x timer 1-99 minut
 Funkcja Clean Lock – umożliwia chwilowe wyłączenie panelu sterowania np. w celu przeprowadzenia czyszczenia 
całej powierzchni płyty, panel sterowania po pewnym czasie odblokowuje się automatycznie

 Pakiet 10 systemów zabezpieczeń płyty
 Wymiary do montażu w cm (W x Sz x G): 6 x 26,8 x 49

CENA: 2 599 PLN 
KGO: 1,95 PLN

CENA: 1 699 PLN 
KGO: 1,95 PLN

CENA: 1 199 PLN 
KGO: 1,95 PLN

CENA: 1 699 PLN 
KGO: 1,95 PLN



PŁYTY GAZOWE
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BPE6504X

 Płyta gazowa o szerokości 60 cm 
 Czarne szkło o prostych krawędziach – możliwość zabudowy na równi z blatem
 Sterowanie: pokrętła z automatycznymi iskrownikami
 4 palniki gazowe: prawy przedni 0,85 kW; lewy przedni 3,1 kW; 
prawy tylny 2,25 kW; lewy tylny 1,5 kW

 Całkowita moc max. 7,7 kW
 Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu – Termopara
 Żeliwne ruszty i palniki
 Wymiary do montażu w cm (W x Sz x G): 5,5 x 56 x 48

 Płyta gazowa o szerokości 60 cm 
 Wykończenie: stalowe
 Sterowanie: pokrętła z automatycznymi iskrownikami
 4 palniki gazowe: lewy przedni 1 kW; lewy tylny 3 kW; 
prawy przedni 1,75 kW; prawy tylny 1,75 kW

 Całkowita moc max. 11,3 kW
 Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu – Termopara
 Żeliwne ruszty i palniki
 Wymiary do montażu w cm (W x Sz x G): 5 x 56 x 49

 Płyta gazowa o szerokości 75 cm do standardowego wycięcia 56 cm 
 Wykończenie: stalowe
 Sterowanie: pokrętła z automatycznymi iskrownikami
 5 palników gazowych: lewy trójkoronowy 3,8 kW; środkowy przedni 1 kW; 
środkowy tylny 3 kW; prawy przedni 1,7 kW; prawy tylny 1,75 kW

 Całkowita moc max. 11,3 kW
 Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu – Termopara
 Żeliwne ruszty i palniki
 Wymiary do montażu w cm (W x Sz x G): 5 x 56 x 49

CENA: 1 499 PLN 
KGO: 1,95 PLN

CENA: 1 199 PLN 
KGO: 1,95 PLN

CENA: 1 699 PLN 
KGO: 1,95 PLN

TERMOPARA – CAŁKOWICIE BEZPIECZNE GOTOWANIE
Wszystkie płyty gazowe Brandt są wyposażone w termopary – zabezpie-
czenia przeciwwypływowe gazu, które zapobiegają ulatnianiu się gazu 
w razie przypadkowego zgaśnięcia płomienia palnika.

 Palniki są wyposażone w system bezpieczeństwa, który w razie przy-
padkowego zgaśnięcia płomienia palnika automatycznie zablokuje dopływ 
gazu, wykluczając ryzyko ulatniania się gazu do pomieszczenia. 

 Czujnik termopary jest ukryty w metalowym cylindrze, który znajduje się 
przy każdym palniku.

 Jeśli zgaśnie płomień palnika w sposób niekontrolowany, dopływ gazu zo-
stanie zamknięty w czasie krótszym niż 30 sekund.

 Termopara
Iskrownik

Doprowadzenie gazu

Gaz

Palnik gazowy
Termopara

Pokrętło

Elektromagnes

Zawór

www.brandt.pl
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WYDAJNOŚĆ I PRĘDKOŚĆ
 Wydajność okapu na poziomie 840 m3/h, zapewnia możliwość szybkiego 
pozbycie się niepożądanych zapachów i oparów.

 Elektroniczne lub mechaniczne sterowanie okapu (w zależności od modelu) 
pozwala na dobór odpowiedniej wydajności i prędkości pracy okapu.

 Podczas gotowania na wszystkich typach kuchenek należy używać okapów 
zapewniających wystarczającą wydajność potrzebną do skutecznego usu-
wania oparów z pomieszczenia.

Aby dokonać wyboru właściwego okapu oprócz określenia jego rodzaju 
i koloru należy wziąć jeszcze pod uwagę kilka innych kryteriów.

WYMIARY KUCHNI
Wydajność nie jest jedynym kryterium decydującym o wyborze odpowiedniego 
okapu. Aby poznać skalę niezbędnego poziomu wydajności okapu potrzebną do 
optymalnej wentylacji pomieszczenia należy dokonać kilku prostych obliczeń:

 Zmierzyć kubaturę pomieszczenia kuchennego (np. 4 x 3 x 3 = 36 m3).
 Powietrze w kuchni powinno być wymieniane średnio 10 do 12 razy 
na godzinę. Pomnóż wynik pomiaru kubatury x 10 i otrzymasz wynik 
(np. 36 x 10 = 360 m3/h). W  takim przypadku należy wybrać okap o wydaj-
ności na poziomie 400 m3/h.

 W przypadku pracy okapu w trybie recyrkulacyjnym lub pracy w pomiesz-
czeniu o otwartej przestrzeni (lub słabo wentylowanego) trzeba dobrać 
okap o wydajności większej o około 10%.

WYMIARY PŁYTY
W celu zapewnienia optymalnej skuteczności działania okapów ich szerokość 
musi być równa lub większa niż wymiar płyty grzewczej.

NAWYKI KULINARNE
W celu prawidłowego doboru okapu należy wziąć pod uwagę również indy-
widualne zwyczaje kulinarne (częstotliwość przygotowywania posiłków, ich 
rodzaj oraz ilość jednocześnie przyrządzanych potraw...).

ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED
W trosce o ochronę środowiska i w wyniku ciągłych prac mających na celu 
osiągnięcie doskonałości produktów, Brandt we wszystkich najnowszych mo-
delach okapów instaluje system oświetlenia LED. To oświetlenie jest bardziej 
efektywne niż oświetlenie halogenowe a jego żywotność jest do dziesięciu 
razy dłuższa niż tradycyjnych żarówek. Oświetlenie LED pozwala na znaczne 
oszczędności energii przy zachowaniu optymalnej intensywności światła.

Wyłącznik 
czasowy

Sterowanie 
elektroniczne

Ilość stopni 
prędkości pracy

WydajnośćPoziom 
głośności

4

LED

WYBÓR WŁAŚCIWEGO OKAPU

LEGENDA

Oświetlenie 
LED

3

AD1188X

AD1118X

 Okap wyspowy o szerokości 90 cm ze szklanym wykończeniem
 Klasa efektywności energetycznej: C
 Klasa wydajności: B
 Klasa efektywności oświetlenia: F
 Klasa efektywności fi ltracji tłuszczu: B
 1 silnik z 2 turbinami
 3 prędkości pracy
 Sterowanie elektroniczne z przyciskami Soft - Touch
 Maksymalna wydajność: 840 m3/h
 Poziom głośności: 73-74 dB (A)
 Oświetlenie halogenowe o mocy 4x 20 W
 2 fi ltry modułowe
 Filtr węglowy
 Zawór zwrotny

 Okap wyspowy o szerokości 100 cm
 Klasa efektywności energetycznej: D
 Klasa wydajności: C
 Klasa efektywności oświetlenia: G
 Klasa efektywności fi ltracji tłuszczu: C
 1 silnik z 1 turbiną
 4 prędkości pracy
 Sterowanie elektroniczne z przyciskami Soft – Touch + wyświetlacz
 Maksymalna wydajność: 741 m3/h
 Poziom głośności: 45-70 dB (A)
 Oświetlenie halogenowe o mocy 4x 20 W
 2 fi ltry modułowe
 Filtr węglowy
 Zawór zwrotny

CENA: 3 599 PLN 
KGO: 1,95 PLN

CENA: 3 599 PLN 
KGO: 1,95 PLN

840

840

43

73

www.brandt.pl
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BHV6961B AD1517X

AD1519X

AD1516X

BHV6661B

 Okap dekoracyjny skośny 
o szerokości 90 cm

 Wykończenie: czarne szkło
 Klasa efektywności energetycznej: C
 Klasa wydajności: D
 Klasa efektywności oświetlenia: A
 Klasa efektywności fi ltracji tłuszczu: F
 1 silnik z 2 turbinami
 3 prędkości pracy
 Wyłącznik czasowy
 Wyświetlacz LCD
 Maksymalna wydajność: 598 m3/h

 Okap dekoracyjny skośny 
o szerokości 60 cm

 Wykończenie: czarne szkło
 Klasa efektywności energetycznej: B
 Klasa wydajności: C
 Klasa efektywności oświetlenia: A
 Klasa efektywności fi ltracji tłuszczu: F
 1 silnik z 2 turbinami
 3 prędkości pracy
 Wyłącznik czasowy
 Wyświetlacz LCD
 Maksymalna wydajność: 524 m3/h

CENA: 2 299 PLN 
KGO: 1,95 PLN

CENA: 1 799 PLN 
KGO: 1,95 PLN

CENA: 1 799 PLN 
KGO: 1,95 PLN

CENA: 1 699 PLN 
KGO: 1,95 PLN

CENA: 2 199 PLN 
KGO: 1,95 PLN

 Elektroniczne sterowanie dotykowe 
z podświetlanymi przyciskami 

 Poziom głośności: 60-72 dB (A)
 Oświetlenie LED 2 x 3 W
 1 aluminiowy fi ltr modułowy 
z możliwością mycia w zmywarce

 Defl ektor, zawór zwrotny 
i fi ltr węglowy w zestawie

 Opcjonalnie możliwość dokupienia 
komina ATC-252 X – cena 399 PLN

 Elektroniczne sterowanie dotykowe 
z podświetlanymi przyciskami 

 Poziom głośności: 57-69 dB (A)
 Oświetlenie LED 2 x 3 W
 1 aluminiowy fi ltr modułowy 
z możliwością mycia w zmywarce

 Defl ektor, zawór zwrotny i fi ltr 
węglowy w zestawie

 Opcjonalnie możliwość dokupienia 
komina ATC-252 X – cena 399 PLN

 Okap kominowy o szerokości 90 cm
 Klasa efektywności energetycznej: C
 Klasa wydajności: D
 Klasa efektywności oświetlenia: A
 Klasa efektywności fi ltracji tłuszczu: C
 1 silnik z 2 turbinami
 3 prędkości pracy
 Sterowanie – przyciski
 Maksymalna wydajność: 646 m3/h

 Okap kominowy o szerokości 90 cm
 Klasa efektywności energetycznej: C
 Klasa wydajności: D
 Klasa efektywności oświetlenia: A
 Klasa efektywności fi ltracji tłuszczu: C
 1 silnik z 2 turbinami
 3 prędkości pracy
 Sterowanie – przyciski
 Maksymalna wydajność: 648 m3/h

 Okap kominowy o szerokości 60 cm
 Klasa efektywności energetycznej: C
 Klasa wydajności: D
 Klasa efektywności oświetlenia: A
 Klasa efektywności fi ltracji tłuszczu: C
 1 silnik z 2 turbinami
 3 prędkości pracy
 Sterowanie – przyciski
 Maksymalna wydajność: 642 m3/h

 Poziom głośności: 64-70 dB (A)
 Oświetlenie LED 2 x 0,5 W
 3 fi ltry modułowe z możliwością 
ich mycia w zmywarce

 Filtry z węgla aktywnego
 Defl ektor, zawór zwrotny

 Poziom głośności: 66-71 dB (A)
 Oświetlenie LED 2 x 0,5 W
 3 fi ltry modułowe z możliwością 
ich mycia w zmywarce

 Filtry z węgla aktywnego
 Defl ektor i zawór zwrotny

 Poziom głośności: 64-70 dB (A)
 Oświetlenie LED 2 x 0,5 W
 2 fi ltry modułowe z możliwością 
ich mycia w zmywarce

 Filtry z węgla aktywnego
 Defl ektor i zawór zwrotny

59860

www.brandt.pl
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60343

60343

70050
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AD1049X AG9501X

AT1346X

AD1046X

 Okap kominowy o szerokości 90 cm 
 Wykończenie: stal nierdzewna (X), czarny (B)
 Klasa efektywności energetycznej: D
 Klasa wydajności: D
 Klasa efektywności oświetlenia: G
 Klasa efektywności fi ltracji tłuszczu: C
 1 silnik z 2 turbinami
 3 prędkości pracy
 Sterowanie – przyciski
 Maksymalna wydajność: 603 m3/h
 Poziom głośności: 43-64 dB (A)
 Oświetlenie 2 x 28 W
 3 fi ltry modułowe z możliwością ich mycia w zmywarce
 Filtry z węgla aktywnego
 Defl ektor i zawór zwrotny

 Okap w pełni zintegrowany 
o szerokości 52 cm

 Klasa efektywności energetycznej: C
 Klasa wydajności: C
 Klasa efektywności oświetlenia: F
 Klasa efektywności fi ltracji tłuszczu: C
 1 silnik z 2 turbinami
 4 prędkości pracy
 Sterowanie elektroniczne + wyświetlacz

 Okap teleskopowy o szerokości 60 cm
 Klasa efektywności energetycznej: D
 Klasa wydajności: E
 Klasa efektywności oświetlenia: G
 Klasa efektywności fi ltracji tłuszczu: C
 1 silnik
 3 prędkości pracy
 Sterowanie mechaniczne

 Okap kominowy o szerokości 60 cm 
 Klasa efektywności energetycznej: D
 Klasa wydajności: D
 Klasa efektywności oświetlenia: G
 Klasa efektywności fi ltracji tłuszczu: C
 1 silnik z 2 turbinami
 3 prędkości pracy
 Sterowanie - przyciski
 Maksymalna wydajność: 603 m3/h
 Poziom głośności: 43-64 dB (A)
 Oświetlenie 2 x 28 W
 3 fi ltry modułowe z możliwością ich mycia w zmywarce
 Filtry z węgla aktywnego
 Defl ektor i zawór zwrotny

CENA: 1 499 PLN 
KGO: 1,95 PLN

CENA: 1 299 PLN 
KGO: 1,95 PLN

AD1049B

 Maksymalna wydajność: 700 m3/h
 Poziom głośności: 50-67 dB (A)
 Wyłącznik czasowy
 Oświetlenie halogenowe 2 x 20 W
 2 fi ltry modułowe z możliwością ich mycia 
w zmywarce

 Filtry z węgla aktywnego
 Wskaźnik zanieczyszczenia fi ltrów
 Zawór zwrotny

 Maksymalna wydajność: 384 m3/h
 Poziom głośności: 60-71 dB (A)
 Oświetlenie 2 x 28 W
 2 fi ltry modułowe z możliwością ich mycia 
w zmywarce

 2 fi ltry z węgla aktywnego

CENA: 1 299 PLN 
KGO: 1,95 PLN

CENA: 799 PLN 
KGO: 1,95 PLN

www.brandt.pl



ZMYWARKIZMYWARKI

3736

WS A++

DOSKONAŁE I EKONOMICZNE MYCIE NACZYŃ:
PROGRAM OPTIA60 MINUT
 OptiA60 minut gwarantuje, przy standardowym załadunku zmywarki, 
oszczędność czasu zmywania: 60 minut, wliczając suszenie (zwykle 120 
minut lub więcej).

 Optymalną wydajność i efektywność mycia i suszenia, klasę energetyczną A.
 Najszybsze mycie dziennej porcji naczyń przy zachowaniu klasy energetycz-
nej A.

POWER JET (MODELE VH1144J A VH1235J)
Obrotowa, dwustronna i bardzo wydajna dysza gwarantuje 
doskonałą jakość mycia.
 Obracającym się ramionom spryskującym, towarzyszy intensywna praca 
dyszy, wytwarzającej o około 80% wyższe ciśnienie, co gwarantuje skutecz-
ne czyszczenie nawet mocno zabrudzonych garnków i patelni.

 Dysza ta działa w taki sposób, że strumień wody zawsze uderza w róż-
ne części koszy, dzięki czemu 
z łatwością myje wszelkie za-
brudzenia.

 Program obejmuje mycie wstępne 
w 60 °C, a następnie intensywne 
mycie w temperaturze 70 °C gwa-
rantując doskonały rezultat mycia.

NIEZWYKLE CICHA PRACA ZMYWARKI 
– TYLKO 44 DB (A)
 Zmywarka pracuje w absolutnej dyskrecji, jedynie 44dB

 (* Norma europejska EN 6074-2-3)
 Podczas mycia naczyń w zmywarce Brandt można się relaksować jej cichą 
pracą.

AUTOPROGRAM
 Dzięki zastosowaniu czujników optycznych zmywarka analizuje poziom za-
nieczyszczenia wody.

 Wykorzystując te dane urządzenie ustawia optymalny program mycia (tem-
peratura, czas). 

 Skuteczny i wydajny system

TECHNOLOGIA PLASMA (MODELE VH1144J A VH1235J)
Zmywarki Brandt zostały wyposażone 
w specjalny sufi t plazmowy o właści-
wościach wodoodpornych. Skroplona 
woda ścieka w dół jedynie po bocz-
nych ściankach komory zmywania 
dzięki czemu na naczyniach nie po-
zostają niepożądane krople.

Brand opracował unikalny system zapewniający duże oszczędności wody, 
dzięki któremu użytkownik może zaoszczędzić nawet 2.000 litrów w ciągu 
roku. Przez 10 lat można ograniczyć zużycie wody aż o 20.000 litrów. Zmy-
warki Brandt wyposażone w ten system zużywają jedynie 6 l wody podczas 
standardowego cyklu mycia, czyli o około 40% mniej niż standardowe zmy-
warki. Tak fantastyczne efekty osiągnięto dzięki specjalnemu zbiornikowi 
o pojemności 2,5 litra napełnianym wodą z płukania końcowego poprzed-
niego cyklu mycia (praktycznie czysta woda). Woda ta jest wykorzystywana 
przy pierwszym napełnianiu zmywarki kolejnego cyklu mycia. Urządzenie dba 
o higienę zbiornika. Po 15 cyklach mycia zmywarka automatycznie przepłu-
kuje zbiornik czysta wodą a w przypadku kiedy urządzenie nie jest używane 
dłużej niż 5 dni, zbiornik jest automatycznie 
opróżniany. Funkcja ta jest dostępna 
dla wszystkich programów mycia, 
w przeciwieństwie do konkuren-
cyjnych zmywarek, gdzie zawsze 
dostępna jest tylko jedna część 
specjalnego programu. Ta wy-
jątkowa funkcja umożliwia przy-
jazny stosunek do środowiska na-
turalnego oraz duże oszczędności 
wynikające z niskiego zużycia wody.

FUNKCJA MULTITABLET
Idealny wybór, przy użyciu tabletek wielofunkcyjnych

Ta ekskluzywna funkcja optymalizuje proces mycia naczyń w zmywarce przy 
zastosowaniu tabletek wielofunkcyjnych, niezależnie od wybranego programu.

2 MOŻLIWE USTAWIENIA:
1.  Bardzo suche:
  Poprawia efekty suszenia naczyń w przypadku niższej efektywności  

 tabletek wielofunkcyjnych.

2.  Krystalicznie czyste:
  Intensyfi kuje nabłyszczanie naczyń niezależnie od działania tabletek  

 wielofunkcyjnych.

Program 
OptiA

3 Szufl ada 
na sztućce

System 
oszczędności 

wody

Program 
Power Jet

Funkcja 
opóźnionego 

startu

Klasa 
energetyczna

A++

UNIKALNY UKŁAD WEWNĘTRZNY
DUŻA POJEMNOŚĆ GÓRNEGO KOSZA
 Największa ilość miejsca na kubki i małe naczynia.
 Innowacyjna przestrzeń do przechowywania dużych ilości naczyń.
 Kieliszki do szampana i wina. Modułowe uchwyty zmywarki zapewniają 
doskonałą stabilność delikatnych naczyń i chronią je przed ewentualnym 
uszkodzeniem.

PRAKTYCZNY ZASOBNIK NA DETERGENTY
W zmywarkach marki Brandt zasobnik na detergenty został zaprojek-
towany w celu ich optymalnej dyspersji.
 Modele zmywarek VH1235J, VH1144J wyposażone są w opatentowany za-
sobnik na detergenty usytuowany z przodu pod górnym koszem.

 Opatentowany zasobnik detergentów Brandt i jego lokalizacja pozwalają 
na lepsze rozproszenie detergentu w wodzie, która jest aplikowana do 
komory zmywarki pod wysokim ciśnieniem idealnie mieszając się z deter-
gentami.

 Ergonomiczna konstrukcja dozownika 
ułatwia aplikację tabletek lub proszku 
bez konieczności pochylania się nad 
drzwi zmywarki.

UDOGODNIENIA
Zmywarki Brandt zostały zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić konfi -
gurację wnętrza zarówno do codziennego jak i okazjonalnego zmywania.

Regulowana wysokość górnego kosza umożliwia jego uniwersalne zastosowanie.
 Załadunek dużych, nieporęcznych talerzy w dolnym koszu wymaga zmiany 
usytuowania górnego kosza na wyższej pozycji.

 Aby to uczynić wystarczy lekko unieść górny kosz po obu stronach, aż za-
trzaśnie się na właściwym miejscu (w zależności od modelu).

Konstrukcja dolnego kosza umożliwia wiele opcji układu naczyń i zapewnia 
wytrzymałość podczas codziennej eksploatacji. Użytkownicy doceniają go 
głównie za łatwość obsługi i wysoką funkcjonalność.
 Duży uchwyt z przodu i system rolek umożliwiają, łatwość wysuwania 
w pełni załadowanych koszy zmywarki.

 Zmywarki do naczyń są wyposażone w koszyk na sztućce, który umieszcza 
się w dolnym koszu.

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZELANIEM I WYCIEKIEM 
WODY AQUABLOCK (AQUASAFE + AQUASTOP)
 Automatyczne blokowanie odpływu wody
 W przypadku, gdy w komorze zmywarki zostanie wykryty nadmierny poziom wody
 W przypadku wykrycia jakiegokolwiek wycieku wody
 W przypadku uszkodzenia węża doprowadzającego wodę

Podstawowa pozycja Górna pozycja

O 20 % większa oszczędność energii 
w porównaniu do urządzeń w klasie A.

(TYLKO W MODELU VH1235J)

LEGENDA
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 Program OptiA 60 minut (60 °C): 
 zmywarka zapewnia doskonałe efekty mycia i suszenia naczyń w czasie 60 

minut w klasie efektywności mycia A.

 Program Auto 55 °C / 65 °C: 
 automatycznie ocenia poziom zanieczyszczenia naczyń i optymalizuje pa-

rametry mycia przy niskim zużyciu energii.

 Program Eco 45 °C: 
 Ten oszczędny program umyje naczynia w czasie 160 minut, przy zachowa-

niu niskiego zużycia energii.

 Program normalny 55 °C: 
 jest dostosowany do mycia normalnie zabrudzonych naczyń w temperatu-

rze 55 ° C, usuwając pozostałości tłuszczu z naczyń.

 Program intensywny 70 °C / PowerJet: 
 jest przeznaczony do mycia silnie zabrudzonych garnków i patelni, aby sku-

tecznie usunąć zanieczyszczenia, program ten intensywnie myje naczynia 
ciepłą wodę (o temperaturze 70 ° C) z dolnego ramienia spryskującego pod 
dużym ciśnieniem.

SLIDING KIT DVK01J
(DOTYCZY MODELI: VH1144J A VH1235J)
Łatwa instalacja i doskonały efekt! 

Zestaw instalacyjny, dostępny jako opcja za-
kupu, ułatwia montaż frontu meblowego do 
drzwi zmywarki Brandt o szerokości 60 cm. 
Dzięki zastosowaniu zestawu DVK01J, nie 
ma konieczności regulacji frontu meblowego 
(drzwi mogą być montowane na wysokości 
760 mm a ich dół na 90 mm od poziomu 
podłogi). Dzięki swojej konstrukcji system 
uniemożliwia kontakt pomiędzy cokołem a 
drzwiami zmywarki i eliminuje konieczność 
podcinania cokołu.

WS A++

A++

60

60

12

12

ZMYWARKI BRANDT OFERUJĄ INTELIGENTNE PROGRAMY:
 Programy Flash 30 minut i Szybki (Rapide): 

 możliwość umycia mniejszej ilości lekko zabrudzonych naczyń w czasie 30 
lub 40 minut.

 Programy Delikatny i Szkło (Verres): 
 są specjalnie zaprojektowane do mycia delikatnych naczyń, dbając z piety-

zmem o myte szkło i porcelanę.

 Program Płukanie: 
 Ten bardzo krótki program pozwala opłukać naczynia, np. w przypadku kiedy 

planujesz ich umycie później.

 Opóźniony start: 
 czas rozpoczęcia pracy zmywarki można zaprogramować na określoną go-

dzinę. Na wyświetlaczu, pokazany jest czas pozostały do zakończenia pracy 
urządzenia (w zależności od modelu).

CENA: 299 PLN

VH1235J

VH1144J

 Zmywarka zintegrowana do zabudowy o szerokości 60 cm
 Pojemność 13 kompletów naczyń
 Etykieta energetyczna A++AA
 Technologia Water Saver –  zużycie wody jedynie 6 l / cykl
 Poziom głośności - tylko 44 dB (A)
 8 programów: Power Jet (70 °C), OptiA 60min (60 °C), Auto (55-65 °C), 
Normal (55 °C), ECO (45 °C), Szkło (40 °C), Flash 30 min (45 °C), Mycie Wstępne

 Wyświetlacz cyfrowy
 Funkcja opóźnionego startu do 12 godzin
 Funkcja Tablet 4 w 1
 Regulacja wysokości położenia górnego kosza nawet przy załadunku
 Składane elementy górnego i dolnego kosza
 Zabezpieczenie: Aquablock
 Roczne zużycie: wody 1540 l, energii 262 kWh
 Wymiary do montażu w cm (W x Sz x G): 81,8-89 x 59,5 x 57,2

 Zmywarka zintegrowana do zabudowy o szerokości 60 cm
 Pojemność 14 kompletów naczyń
 Etykieta energetyczna A++AA
 Funkcja opóźnionego startu do 12 godzin
 Wyświetlacz cyfrowy
 Sterowanie dotykowe
 Wyświetlacz z funkcją wyświetlania czasu pozostałego do zakończenia pracy urządzenia
 Dozownik na detergenty zlokalizowany pod górnym koszem w środku komory
 8 programów: Power Jet (70 °C), OptiA 60min (60 °C), Auto (55-65 °C), 
Normal (55 °C), ECO (45 °C), Szkło (40 °C), Flash 30 min (45 °C), Mycie Wstępne

 Funkcja Multitablet (Zawsze czyste i suche)
 Regulacja wysokości położenia górnego kosza nawet przy załadunku
 Trzecia podzielna szufl ada na sztućce – konfi guracja 2/3 i 1/3
 Cyfrowy wskaźnik poziomu soli i nabłyszczacza
 Filtr ze stali nierdzewnej
 Zabezpieczenie Aquasafe
 Roczne zużycie: wody 2890 l, energii 262 kWh
 Poziom głośności - tylko 44 dB (A)
 Wymiary do montażu w cm (W x Sz x G): 81,8-89 x 59,5 x 57,2

CENA: 3 499 PLN 
KGO: 7,65 PLN

CENA: 3 499 PLN 
KGO: 7,65 PLN

SPOTLIGHT (TYLKO W MODELU VH1544J)
Ta funkcja dyskretnie informuje o zakończeniu mycia, poprzez projekcję na 
podłodze świetlnego punktu. Patrząc na podłogę łatwo można ocenić, czy 
zmywarka do naczyń zakończyła już swoją pracę.

PÓŁ ZAŁADUNKU (DOTYCZY MODELI: VH1544J A VH1544X)
Nowe modele zmywarki Brandt są wyposażone w funkcję Pół Załadunku, co 
w przypadku małych ilości naczyń (6 kompletów) pozwala skoncentrować 
proces mycia tylko do jednego z koszy (góra/dół) i znacznie oszczędza czas, 
energię i wodę. Funkcję tą można łączyć z programami: Intensywny(Intensif), 
Auto, Eco, szkło (Verre) i OptiA60 min.

www.brandt.pl
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VH1544J VS1010J

VS1010X
VH1544X

 Zmywarka zintegrowana do zabudowy o szerokości 60 cm
 Pojemność 13 kompletów naczyń
 Etykieta energetyczna A++AA
 Funkcja opóźnionego startu aż do 24 godzin
 Sterowanie dotykowe
 6 programów i 4 temperatury: Intensywny (70 °C), Auto (55-65 °C), 
OptiA 60 min (60 °C), ECO (45 °C), Rapide (szybki), Szkło (40 °C)

 Regulacja wysokości położenia górnego kosza nawet przy załadunku
 Funkcja Tablet 4 w 1 i funkcja pół załadunku
 Wskaźniki niskiego poziomu soli i nabłyszczacza na panelu sterowania
 Spot Light - sygnalizacja ukończenia mycia niebieskim światłem nad drzwiami zmywarki
 Filtr ze stali nierdzewnej
 Zabezpieczenie Aquablock
 Roczne zużycie: wody 2800 l, energii 262 kWh
 Poziom głośności - tylko 44 dB (A)
 Regulowane nóżki o 5 cm
 Wymiary do montażu w cm (W x Sz x G): 82-87 x 60 x 58

 Zmywarka zintegrowana do zabudowy o szerokości 45 cm
 Pojemność 10 kompletów naczyń
 Etykieta energetyczna A++AA
 Funkcja opóźnionego startu 3/6/9 godzin
 Sygnalizacja pracy urządzenia na wyświetlaczu cyfrowym
 6 programów i 5 temperatur: Intensywny (70 °C), Szkło (40 °C), Normal (55 °C), 
90 minut, ECO (45 °C), Rapide (szybki)

 System aktywnego suszenia kondensacyjnego z wentylatorem
 Kontrolki soli i nabłyszczacza 
 Filtr ze stali nierdzewnej
 Zabezpieczenie Aquasafe
 Roczne zużycie: wody 2520 l, energii 211 kWh
 Poziom głośności: 47 dB (A)
 Regulowane nóżki o 5 cm
 Wymiary do montażu w cm (W x Sz x G): 82-87 x 45 x 58

 Zmywarka do zabudowy z widocznym panelem o szerokości 45 cm
 Pojemność 10 kompletów naczyń
 Etykieta energetyczna A++AA
 Funkcja opóźnionego startu 3/6/9 godzin
 Sygnalizacja pracy urządzenia diodą LED
 6 programów i 5 temperatur: Intensywny (70 °C), Szkło (40 °C), Normal (55 °C), 
90 minut, ECO (45 °C), Rapide (szybki)

 System aktywnego suszenia kondensacyjnego z wentylatorem
 Kontrolki soli i nabłyszczacza 
 Filtr ze stali nierdzewnej
 Zabezpieczenie Aquasafe
 Roczne zużycie: wody 2520 l, energii 211 kWh
 Poziom głośności: 47 dB (A)
 Regulowane nóżki o 5 cm
 Wymiary do montażu w cm (W x Sz x G): 82-87 x 45 x 58

 Zmywarka do zabudowy z widocznym panelem o szerokości 60 cm
 Pojemność 13 kompletów naczyń
 Etykieta energetyczna A++AA
 Funkcja opóźnionego startu aż do 24 godzin
 Sygnalizacja pracy urządzenia diodą LED i cyfrowym wyświetlaczem
 Wyświetlacz z funkcją wyświetlania czasu pozostałego do zakończenia pracy urządzenia
 6 programów i 4 temperatury: Intensywny (70 °C), Auto (55-65 °C), 
OptiA 60 min (60 °C), ECO (45 °C), Rapide (szybki), Szkło (40 °C)

 Regulacja wysokości położenia górnego kosza nawet przy załadunku
 Funkcja Tablet 4 w 1 i funkcja pół załadunku
 Wskaźniki niskiego poziomu soli i nabłyszczacza na panelu sterowania
 Filtr ze stali nierdzewnej
 Zabezpieczenie Aquablock
 Roczne zużycie: wody 2800 l, energii 262 kWh
 Poziom głośności - tylko 44 dB (A)
 Regulowane nóżki o 5 cm
 Wymiary do montażu w cm (W x Sz x G): 82-87 x 60 x 58

CENA: 2 699 PLN 
KGO: 7,65 PLN

CENA: 2 699 PLN 
KGO: 7,65 PLN

CENA: 2 699 PLN 
KGO: 7,65 PLN

CENA: 2 699 PLN 
KGO: 7,65 PLN

60

60

www.brandt.pl
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178178

178178+

Klasa 
energetyczna

Wysokość niszy 
do zabudowy

Montaż frontu 
na ślizgach

O 25 % większa oszczędność energii
w porównaniu do urządzeń w klasie 
energetycznej A+.

A++

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ 
LODÓWKĘ BRANDT?
1. Aby zaoszczędzić energię:
 Lodówki w klasie A+ są uznane za oszczędne a modele zakwalifi kowane 

do klasy A++ mogą pomóc zaoszczędzić dodatkowe 25% energii w po-
równaniu do klasy energetycznej A+.

2. W celu prostej obsługi:
 Wszystkie panele sterujące lodówek marki Brandt umożliwiają prostą 

i intuicyjną kontrolę temperatury w urządzeniu.

3. Dla zachowania bezpieczeństwa przechowywanej żywności:
 Lodówki Brandt umożliwiają bezpieczne przechowywanie żywności dzię-

ki: doskonałej izolacji, wewnętrznej powłoce antybakteryjnej i wysokiej 
jakości materiałów użytych do produkcji urządzenia.

4. Design:
 Starannie zaprojektowana przestrzeń po wewnętrznej stronie drzwi, 

którą wyposażono w przeźroczyste pojemniki w odcieniu niebieskim 
z eleganckim motywem kwiatowym.

LEGENDA

BIC674ES

SA3053E

SA3353E
 Chłodziarko-zamrażarka 
do zabudowy 

 Pojemność netto 245 l
 Klasa enegetyczna A++
 Klasa klimatyczna ST
 Wysokość niszy do zabudowy 178 cm
 Roczne zużycie energii 208 kWh
 Poziom głośności: 43 dB (A)
 Wymiary do montażu w cm (W x Sz x G): 
177,5-178 x 56-57 x 56

 Chłodziarko – zamrażarka do zabudowy 
 Pojemność netto 294 l
 Klasa energetyczna A+
 Klasa klimatyczna N
 Wysokość niszy do zabudowy 178 cm
 Roczne zużycie energii 272 kWh
 Wymiary do montażu w cm (W x Sz x G): 
177,5-178 x 56-57 x 55

 Chłodziarka do zabudowy 
 Pojemność netto 326 l
 Klasa energetyczna A+
 Klasa klimatyczna N
 Wysokość niszy do zabudowy 178 cm
 5 szklanych półek
 2 szufl ady świeżości
 6 balkoników na drzwiach
 Pojemnik na jajka
 Roczne zużycie energii 144 kWh
 Wymiary do montażu w cm (W x Sz x G): 177,5-178 x 56-57 x 55

CHŁODZIARKA: 
 Pojemność 181 l
 Funkcja Super chłodzenia
 Oświetlenie LED
 3 szklane półki
 1 szufl ada świeżości
 Szufl ada na owoce i warzywa
 3 balkoniki na drzwiach w tym jeden na butelki i jeden z klapką
 2 pojemniki na jajka

CHŁODZIARKA: 
 Pojemność 255 l
 Oświetlenie LED
 4 szklane półki
 2 szufl ady świeżości
 6 balkoników na drzwiach
 Pojemnik na jajka

ZAMRAŻARKA: 
 Pojemność 64 l
 Funkcja Super mrożenia
 3 szufl ady z tworzywa z przeźroczystymi frontami
 1 pojemnik na kostki lodu
 Zdolność zamrażania 3 kg / 24 h
 Zdolność utrzymywania temperatury w przypadku awarii przez 17 h

ZAMRAŻARKA 4*: 
 Pojemność 39 l
 1 pojemnik na kostki lodu
 Zdolność zamrażania 2 kg / 24 h
 Zdolność utrzymywania temperatury w przypadku awarii przez 18 h

CENA: 3 199 PLN 
KGO: 27,95 PLN

CENA: 3 499 PLN 
KGO: 27,95 PLN

CENA: 3 499 PLN 
KGO: 27,95 PLN
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RYSUNKI TECHNICZNERYSUNKI TECHNICZNE

4544

BXP6576X, BXP5556X, BXP6533XS, BXP5534X, BXP5534W, 
BXC5536X, BXE5534X, BXE5532W, BXE5532X

FV1245XFP1067XS

BKC6575X, BKS6135X

BMS6112XBMS6115W, BMS6115XME1245X

550 450

447

550

547

BPI6414BMSPOSOBY PODŁĄCZENIA PŁYT INDUKCYJNYCH I CERAMICZNYCH DO INSTALACJI

BPI6210B BPV6221BBPG6414B

BPE6504X BPE6404X

BPI6449BL BPI6459X, BPI6449X, BPI6440X, BPI6420X
BPI6449B, BPI6440B, BPI6427B, BPI6420B, 
BPI6410W, BPI6410B

UWAGA! 
Podłączając płytę prosimy zachować szczególną ostrożność. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń 
dotyczących kolorów przewodów i ich właściwego podłączenia do sieci elektroenergetycznej.
NOTA: Inny sposób podłączenia przewodów może prowadzić do poważnego uszkodzenia urządzenia!

WARIANT 1: WARIANT 3:WARIANT 2:

Przewód: zielono - żółty - uziemienie; niebieski - zero; brązowy - faza 1; czarny - zero, szary - faza 2

Dotyczy płyt:

BPI6414BM
BPI6210B
BPV6221B

Dotyczy płyt:

BPI6410B
BPI6410W

Dotyczy płyt:

BPI6449BL
BPI6459X
BPI6449X
BPI6449B
BPI6440X
BPI6440B
BPI6427B
BPI6420X
BPI6420B
BPV6420B



30

363 / 660

394

470

600 / 900

155155

145

39
0

25mm

m
m9671

1036.5mm

52mm

671.5mm

5
1 - 0771

8
m

m
7

5
1

8
m

m
7

min. 
200 cm2

min. 
200 cm2

60
0 

- 1
16

0

273 305

277,5 331,5

608

1000600

75

Tr
yb

 w
yw

iew
ow

y. 
65

0 
/ m

ax
. 1

00
2

Tr
yb

 re
cy

rk
ul

ac
ji: 

m
in

. 7
50

 / 
m

ax
. 1

10
2

RYSUNKI TECHNICZNERYSUNKI TECHNICZNE

4746
Prawo do zmiany cen i parametrów technicznych zastrzeżone.

AD1519X

AG 9501 X

AT 1346 X

BHV6961B, BHV6661B

AD1516X

AD1049X, AD1049B

VS1010X

VS1010J

VH1235J, VH1144J

VH1544J, VH1544X

AD1517X

AD 1046 X

BIC674ES SA 3053 E, SA 3353 E

ATC252X

AD1188X

AD1118X



Ceny zawierają podatek Vat 23 % wraz z KGO, który wynosi w przypadku zmywarek 
i piekarników 7,65 PLN, chłodnictwa 27,95 PLN, a płyt grzejnych, okapów i kuche-
nek mikrofalowych 1,95 PLN. 
Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmiany cen wskazanych w katalogu. Ceny 
są tylko informacją o ostatecznej wysokości ceny sprzedaży urządzeń o których 
konsument jest informowany przez bezpośrednich sprzedawców. Niniejszy mate-
riał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksy Cywilnego. 
Zmiany urządzeń i ich parametrów technicznych mogą ulec zmianie bez wcze-
śniejszego powiadomienia. Informacje tekstowe mogą zawierać błędy. Elmax a.s. 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian danych i szczegółów produktów 
znajdujących się w niniejszym katalogu bez konieczności wcześniejszego o tym 
informowania. 
Wszelkich informacji na temat marki Brandt i aktualności niniejszej oferty należy 
szukać u lokalnych sprzedawców lub poprzez Infolinię wyłącznego dystrybutora 
marki Brand na Polskę (spółka Elmax Store s.a.). Aby uzyskać najbardziej wiary-
godne informacje skontaktuj się ze sprzedawcą.

Katalog jest własnością Elmax Store a.s. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksy Cywilnego.
Zabrania się powielania w całości lub części ze szczególnym uwzględnieniem zdjęć, rysunków, symboliki i nazw produktów oraz opisów specyfi kacji cech tych produktów.

Materiał ten nie może być kopiowany ani publikowany bez pisemnej zgody właściciela katalogu Elmax Store a.s.
Druk typografi czny nie zawsze wiernie odzwierciedla oryginalne kolory i materiały.

Wydano:styczeń 2017

Sprzedawca:

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski:

ELMAX STORE, a.s.
Topolová 777/2, Horní Těrlicko
735 42 Těrlicko
tel.: +420 599 529 263
elmax@elmax.cz

www.brandt.czc’est la vie

www.brandt.pl


