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NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Nagrzew w 3 min.

Jesteś w ciągłym biegu i na wszystko brakuje Ci czasu? Funkcja umożliwia bardzo szybkie nagrzanie piekarnika do wybranej 
temperatury. Dzięki jednoczesnemu wykorzystaniu grzałki grillowej, grzałki kołowej i wentylatora, piekarnik osiąga 150°C w zaledwie 
3 minuty! Możesz go włączyć chwilę przed przystąpieniem do pieczenia i mieć pewność, że ze wszystkim zdążysz na czas!

Amica BakingPro System®
Doskonałe wypieki to nie tylko kwestia umiejętności, ale przede wszystkim odpowiedniego piekarnika. Nowa konstrukcja komory, 
z większą grzałką opiekacza, gwarantuje idealną, równomierną dystrybucję ciepła oraz stabilną temperaturę w całym piekarniku. Dzięki 
temu możesz przygotować dużą porcję wypieków, mając pewność, że będą one równo zarumienione i wypieczone. Komora jest ponadto 
większa i ma więcej poziomów pieczenia – teraz możesz upiec przysłowiowe kilka pieczeni na jednym ogniu! Większe są też blachy, 
a nowa osłona wentylatora przyspiesza nagrzewanie – do 150°C w zaledwie 3 minuty! Z BakingPro System® możesz piec więcej, 
szybciej, lepiej i wygodniej – a codzienne obowiązki staną się przyjemnością!

Piekarnik do zabudowy

 

Perfekcyjnie upieczone potrawy na wyciągnięcie ręki! Wyjątkowe 
piekarniki Amica z funkcją Amica BakingPro System® zadbają o to, by 
Twoje dania były idealnie i równomiernie wypieczone – nawet jeśli 
pieczesz na kilku poziomach równocześnie! To nie wszystko! Prowad-
nice teleskopowe z funkcją STOP ułatwią wkładanie i wyciąganie 
potraw z piekarnika, zapewniając bezpieczeństwo, a nagrzew w 3 
minuty zaoszczędzi Twój czas! 

Równomierne wypieczenie wygodnie i szybko! 

www.amica.pl

Wyposażenie:

 

 

Wyświetlacz LED sensorowy z 
kontrolą czasu pieczenia (Ts) 
Chłodny front (3 szyby) 

Rodzaj pokręteł piekarnika: 
chowane 

Liczba blach: 2  

Przepisy na drzwiach 

Rodzaj oświetlenia: halogenowe 
górne 

Emalia łatwoczyszcząca EasyClean 
Funkcjonalność:

Amica BakingPro System®
Równomierne pieczenie na kilku 
poziomach  
Funkcja ECO: 2100 W
Termoobieg: 2100 W 

 Nagrzew w 3 minuty 
Liczba funkcji piekarnika: 11

Parametry techniczne: 
Linia wzornicza: Fusion 
Kolor frontu: czarny 
Klasa energetyczna: A
Rodzaj szyby: szkło float 
Rodzaj sterowania: sensorowe i pokrętłami  
Pojemność piekarnika: 77 l 
Grill: 1500 W          
Grzałka górna: 900 W 
Grzałka dolna: 1100 W 

EAN
Indeks: 57932 

5906006579326
Wymiary netto (WxSxG): 595x595x570 mm   

Prowadnice teleskopowe z funkcją STOP

W kuchni liczy się wygoda, ale i bezpieczeństwo. A specjalne prowadnice zapewniają wyjątkowo wygodny dostęp do blachy – ich 
wysuw wynosi aż 100%! To znaczy, że z łatwością wysuniesz całą blachę. Dodatkowo prowadnice zostały wyposażone w specjalne 
wybrzuszenia wyhamowujące wsuwanie i wysuwanie. Dzięki nim możesz w pełni bezpiecznie, bez ryzyka poparzenia, wsunąć 
i wysunąć nawet rozgrzaną i mocno obciążoną blachę.   

Równomierne pieczenie na kilku poziomach
Nowa konstrukcja wnętrza piekarnika, z większą grzałką opiekacza, gwarantuje idealną, równomierną dystrybucję ciepła w całej 
komorze. Dzięki temu możesz przygotować dużą porcję wypieków, mając pewność, że będą one równo wypieczone i zarumienione. 
W tym pojemnym piekarniku bez problemu zmieścisz ponad 100 muffinek! Możesz też na kilku poziomach naraz suszyć grzyby i owoce. 
A większa powierzchnia tylnej osłony wentylatora z nowym układem otworów przyspieszy nagrzewanie, żeby praca szła Ci jeszcze 
sprawniej.

Wyświetlacz LED sensorowy z kontrolą czasu pieczenia (Ts) 
Tu klasyczne rozwiązania łączą się z funkcjonalnością. Temperaturę i funkcję pieczenia w piekarniku ustawisz za pomocą ergonomicz-
nych pokręteł, a dzięki sterowaniu sensorowemu precyzyjnie ustawisz czas pieczenia. Wyświetlacz zapamięta za ciebie, kiedy potrawę 
trzeba wyjąć z piekarnika – a nawet go wyłączy, kiedy nadejdzie właściwa pora! I jeszcze poinformuje o tym dźwiękiem. 

ED37515B STUDIO

Design spójny z kuchenką mikrofalową
AMGB20E3GB STUDIO



MONTAŻ

Dbamy o Twój sprzęt! 
Teraz aż 5 lat gwarancji na 
wszystkie produkty Amica

Zainteresowany? 
Po szczegóły zajrzyj na www.amica.pl
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NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Nagrzew w 3 min.

Jesteś w ciągłym biegu i na wszystko brakuje Ci czasu? Funkcja umożliwia bardzo szybkie nagrzanie piekarnika do wybranej 
temperatury. Dzięki jednoczesnemu wykorzystaniu grzałki grillowej, grzałki kołowej i wentylatora, piekarnik osiąga 150°C w zaledwie 
3 minuty! Możesz go włączyć chwilę przed przystąpieniem do pieczenia i mieć pewność, że ze wszystkim zdążysz na czas!

Amica BakingPro System®
Doskonałe wypieki to nie tylko kwestia umiejętności, ale przede wszystkim odpowiedniego piekarnika. Nowa konstrukcja komory, 
z większą grzałką opiekacza, gwarantuje idealną, równomierną dystrybucję ciepła oraz stabilną temperaturę w całym piekarniku. Dzięki 
temu możesz przygotować dużą porcję wypieków, mając pewność, że będą one równo zarumienione i wypieczone. Komora jest ponadto 
większa i ma więcej poziomów pieczenia – teraz możesz upiec przysłowiowe kilka pieczeni na jednym ogniu! Większe są też blachy, 
a nowa osłona wentylatora przyspiesza nagrzewanie – do 150°C w zaledwie 3 minuty! Z BakingPro System® możesz piec więcej, 

Piekarnik do zabudowy

 

Perfekcyjnie upieczone potrawy na wyciągnięcie ręki! Wyjątkowe 
piekarniki Amica z funkcją Amica BakingPro System® zadbają o to, by 
Twoje dania były idealnie i równomiernie wypieczone – nawet jeśli 
pieczesz na kilku poziomach równocześnie! To nie wszystko! Prowad-
nice teleskopowe z funkcją STOP ułatwią wkładanie i wyciąganie 
potraw z piekarnika, zapewniając bezpieczeństwo, a nagrzew w 3 
minuty zaoszczędzi Twój czas! 

Równomierne wypieczenie wygodnie i szybko! 

www.amica.pl

Wyposażenie:

 

 

Wyświetlacz LED sensorowy z 
kontrolą czasu pieczenia (Ts) 
Chłodny front (3 szyby) 

Rodzaj pokręteł piekarnika: 
podświetlane, chowane 

Liczba blach: 2  

Przepisy na drzwiach 

Rodzaj oświetlenia: halogenowe 
górne 

Emalia łatwoczyszcząca EasyClean 
Funkcjonalność:

Amica BakingPro System®
Równomierne pieczenie na kilku 
poziomach  
Funkcja ECO: 2100 W
Termoobieg: 2100 W 

 Nagrzew w 3 minuty 
Liczba funkcji piekarnika: 11

Parametry techniczne: 
Linia wzornicza: X-Type
Kolor frontu: czarny 
Klasa energetyczna: A
Rodzaj szyby: Vanessa black 
Rodzaj sterowania: sensorowe i pokrętłami  
Pojemność piekarnika: 77 l 
Grill: 1500 W 
Grzałka górna: 900 W 
Grzałka dolna: 1100 W 

EAN
Indeks: 57702

5906006577025
Wymiary netto (WxSxG): 595x595x570 mm   

Prowadnice teleskopowe z funkcją STOP

W kuchni liczy się wygoda, ale i bezpieczeństwo. A specjalne prowadnice zapewniają wyjątkowo wygodny dostęp do blachy – ich 
wysuw wynosi aż 100%! To znaczy, że z łatwością wysuniesz całą blachę. Dodatkowo prowadnice zostały wyposażone w specjalne 
wybrzuszenia wyhamowujące wsuwanie i wysuwanie. Dzięki nim możesz w pełni bezpiecznie, bez ryzyka poparzenia, wsunąć 
i wysunąć nawet rozgrzaną i mocno obciążoną blachę.   

Równomierne pieczenie na kilku poziomach
Nowa konstrukcja wnętrza piekarnika, z większą grzałką opiekacza, gwarantuje idealną, równomierną dystrybucję ciepła w całej 
komorze. Dzięki temu możesz przygotować dużą porcję wypieków, mając pewność, że będą one równo wypieczone i zarumienione. 
W tym pojemnym piekarniku bez problemu zmieścisz ponad 100 muffinek! Możesz też na kilku poziomach naraz suszyć grzyby i owoce. 
A większa powierzchnia tylnej osłony wentylatora z nowym układem otworów przyspieszy nagrzewanie, żeby praca szła Ci jeszcze 
sprawniej.

Wyświetlacz LED sensorowy z kontrolą czasu pieczenia (Ts) 
Tu klasyczne rozwiązania łączą się z funkcjonalnością. Temperaturę i funkcję pieczenia w piekarniku ustawisz za pomocą ergonomicz-
nych pokręteł, a dzięki sterowaniu sensorowemu precyzyjnie ustawisz czas pieczenia. Wyświetlacz zapamięta za ciebie, kiedy potrawę 
trzeba wyjąć z piekarnika – a nawet go wyłączy, kiedy nadejdzie właściwa pora! I jeszcze poinformuje o tym dźwiękiem. 

ED37515V STUDIO

Przyciemniana szyba
dostępna tylko 

w czarnych 
piekarnikach z linii 

studyjnej!



MONTAŻ

Dbamy o Twój sprzęt! 
Teraz aż 5 lat gwarancji na 
wszystkie produkty Amica

Zainteresowany? 
Po szczegóły zajrzyj na www.amica.pl
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NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Nagrzew w 3 min.

Jesteś w ciągłym biegu i na wszystko brakuje Ci czasu? Funkcja umożliwia bardzo szybkie nagrzanie piekarnika do wybranej 
temperatury. Dzięki jednoczesnemu wykorzystaniu grzałki grillowej, grzałki kołowej i wentylatora, piekarnik osiąga 150°C w zaledwie 
3 minuty! Możesz go włączyć chwilę przed przystąpieniem do pieczenia i mieć pewność, że ze wszystkim zdążysz na czas!

Amica BakingPro System®
Doskonałe wypieki to nie tylko kwestia umiejętności, ale przede wszystkim odpowiedniego piekarnika. Nowa konstrukcja komory, 
z większą grzałką opiekacza, gwarantuje idealną, równomierną dystrybucję ciepła oraz stabilną temperaturę w całym piekarniku. Dzięki 
temu możesz przygotować dużą porcję wypieków, mając pewność, że będą one równo zarumienione i wypieczone. Komora jest ponadto 
większa i ma więcej poziomów pieczenia – teraz możesz upiec przysłowiowe kilka pieczeni na jednym ogniu! Większe są też blachy, 
a nowa osłona wentylatora przyspiesza nagrzewanie – do 150°C w zaledwie 3 minuty! Z BakingPro System® możesz piec więcej, 
szybciej, lepiej i wygodniej – a codzienne obowiązki staną się przyjemnością!

SoftClose

Za sprawą tego rozwiązania trzaskające nieprzyjemnie drzwi piekarnika to już przeszłość! Zawiasy wyposażone zostały w specjalne tłumiki, 
sprawiając, że drzwi samoczynnie wyhamowują tuż przed całkowitym zamknięciem. SoftClose to komfort i bezpieczeństwo w Twojej kuchni.

Piekarnik do zabudowy

 

Równomiernie upieczone potrawy na wyciągnięcie ręki! Wyjątkowe 
piekarniki Amica z funkcją Amica BakingPro System® zadbają o to, by 
Twoje dania były idealnie i równomiernie wypieczone – nawet jeśli 
pieczesz na kilku poziomach równocześnie! A po pieczeniu piekarnik 
wyczyści się sam – czyszczenie katalityczne ułatwi sprzątanie i 
zaoszczędzi Twój czas! Specjalne zawiasy SoftClose sprawią, że drzwi 
piekarnika zamykają się lekko i cicho – dla Twojego komfortu. Najnow-
sze technologie w nowym kształcie – dla jakości pieczenia, jakiej 
jeszcze nie było! Na co dzień w Twojej kuchni!

Perfekcyjnie wypieczone dania i wygoda użytkowania

www.amica.pl

Wyposażenie:

 

 

Emalia łatwoczyszcząca EasyClean
Wyświetlacz LED sensorowy 
z kontrolą czasu pieczenia (Ts)
Chłodny front (3 szyby)
Liczba blach: 2 

Rodzaj oświetlenia: halogenowe górne

Rodzaj pokręteł piekarnika: 
podświetlane, chowane

System otwierania drzwi SoftClose - 
miękkie domykanie

Funkcjonalność:
Amica BakingPro System®
Równomierne pieczenie na kilku 
poziomach  
Funkcja ECO: 2100 W
Termoobieg: 2100 W 

 Nagrzew w 3 minuty 
Liczba funkcji piekarnika: 11

Parametry techniczne: 
Linia wzornicza: X-Type

Klasa energetyczna: A
Rodzaj szyby: szkło float

Pojemność piekarnika: 77 l

Kolor frontu: inox

Rodzaj sterowania: sensorowe i pokrętłam

Grill: 1500 W
Grzałka górna: 900 W
Grzałka dolna: 1100 W 

EAN
Indeks: 57113

5906006571139
Wymiary netto (WxSxG): 595x595x570 mm

 

 

 

  

Prowadnice teleskopowe z funkcją STOP

W kuchni liczy się wygoda, ale i bezpieczeństwo. A specjalne prowadnice zapewniają wyjątkowo wygodny dostęp do blachy – ich 
wysuw wynosi aż 100%! To znaczy, że z łatwością wysuniesz całą blachę. Dodatkowo prowadnice zostały wyposażone w specjalne 
wybrzuszenia wyhamowujące wsuwanie i wysuwanie. Dzięki nim możesz w pełni bezpiecznie, bez ryzyka poparzenia, wsunąć 
i wysunąć nawet rozgrzaną i mocno obciążoną blachę.   

Równomierne pieczenie na kilku poziomach
Nowa konstrukcja wnętrza piekarnika, z większą grzałką opiekacza, gwarantuje idealną, równomierną dystrybucję ciepła w całej 
komorze. Dzięki temu możesz przygotować dużą porcję wypieków, mając pewność, że będą one równo wypieczone i zarumienione. 
W tym pojemnym piekarniku bez problemu zmieścisz ponad 100 muffinek! Możesz też na kilku poziomach naraz suszyć grzyby i owoce. 
A większa powierzchnia tylnej osłony wentylatora z nowym układem otworów przyspieszy nagrzewanie, żeby praca szła Ci jeszcze 
sprawniej.

Czyszczenie katalityczne 

Masz dość szorowania piekarnika? Jest na to sposób! W piekarnikach Amica na ścianach bocznych i ścianie tylnej zastosowane zostały 
specjalne prostokątne panele, które dzięki porowatej powłoce rozkładają cząsteczki zanieczyszczeń. By oczyścić takie wkłady, wystar-
czy ustawić piekarnik na 250°C na jedną godzinę. Co ważne, z czasem panele możesz wymienić. Wniosek jest prosty: przyjemna 
czystość i pełen komfort. 

ED37635X STUDIO
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NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Nagrzew w 3 min.

Jesteś w ciągłym biegu i na wszystko brakuje Ci czasu? Funkcja umożliwia bardzo szybkie nagrzanie piekarnika do wybranej 
temperatury. Dzięki jednoczesnemu wykorzystaniu grzałki grillowej, grzałki kołowej i wentylatora, piekarnik osiąga 150°C w zaledwie 
3 minuty! Możesz go włączyć chwilę przed przystąpieniem do pieczenia i mieć pewność, że ze wszystkim zdążysz na czas!

Amica BakingPro System®
Doskonałe wypieki to nie tylko kwestia umiejętności, ale przede wszystkim odpowiedniego piekarnika. Nowa konstrukcja komory, 
z większą grzałką opiekacza, gwarantuje idealną, równomierną dystrybucję ciepła oraz stabilną temperaturę w całym piekarniku. Dzięki 
temu możesz przygotować dużą porcję wypieków, mając pewność, że będą one równo zarumienione i wypieczone. Komora jest ponadto 
większa i ma więcej poziomów pieczenia – teraz możesz upiec przysłowiowe kilka pieczeni na jednym ogniu! Większe są też blachy, 
a nowa osłona wentylatora przyspiesza nagrzewanie – do 150°C w zaledwie 3 minuty! Z BakingPro System® możesz piec więcej, 
szybciej, lepiej i wygodniej – a codzienne obowiązki staną się przyjemnością!

Piekarnik do zabudowy

 

Wyjątkowe piekarniki Amica zostały zaprojektowane tak, by maksy-
malnie ułatwić korzystanie z nich. Funkcja OpenUp!™ pozwala na 
otwieranie drzwi piekarnika, nawet gdy Twoje ręce są zajęte. Funkcja 
Amica BakingPro System® zadba o to, by Twoje dania były idealnie i 
równomiernie wypieczone – nawet jeśli pieczesz na kilku poziomach 
równocześnie! A po pieczeniu czas na czyszczenie katalityczne! 
Specjalne panele rozłożą cząsteczki zanieczyszczeń, a Ty masz więcej 
czasu dla siebie! Perfekcyjne wypieki i komfort użytkowania na wycią-
gnięcie ręki! 

Równomiernie wypieczone dania i wygoda użytkowania!

www.amica.pl

Wyposażenie:

 

 

Emalia łatwoczyszcząca EasyClean
Wyświetlacz LED sensorowy z
kontrolą czasu pieczenia (Ts)

Rodzaj pokręteł piekarnika:
podświetlane, chowane

Chłodny front (3 szyby)
Liczba blach: 2

Przepisy na drzwiach
Rodzaj oświetlenia: halogenowe górne

System otwierania drzwi: OpenUp!® 
- Automatycznie otwierane drzwi

Funkcjonalność:
Amica BakingPro System®
Równomierne pieczenie na kilku 
poziomach

 

 

Funkcja ECO: 2100 W
Termoobieg: 2100 W 

 
Nagrzew w 3 minuty
Liczba funkcji piekarnika: 11

 

Parametry techniczne: 
Linia wzornicza: X-Type
Kolor frontu: czarny 
Klasa energetyczna: A
Rodzaj szyby: Vanessa black 
Rodzaj sterowania: sensorowe i pokrętłami
Pojemność piekarnika: 77 l 
Grill: 1500 W 
Grzałka górna: 900 W 
Grzałka dolna: 1100 W 

EAN
Indeks: 57701

5906006577018
Wymiary netto (WxSxG): 595x595x570 mm    

Prowadnice teleskopowe z funkcją STOP

W kuchni liczy się wygoda, ale i bezpieczeństwo. A specjalne prowadnice zapewniają wyjątkowo wygodny dostęp do blachy – ich 
wysuw wynosi aż 100%! To znaczy, że z łatwością wysuniesz całą blachę. Dodatkowo prowadnice zostały wyposażone w specjalne 
wybrzuszenia wyhamowujące wsuwanie i wysuwanie. Dzięki nim możesz w pełni bezpiecznie, bez ryzyka poparzenia, wsunąć 
i wysunąć nawet rozgrzaną i mocno obciążoną blachę.   

Czyszczenie katalityczne 

Masz dość szorowania piekarnika? Jest na to sposób! W piekarnikach Amica na ścianach bocznych i ścianie tylnej zastosowane zostały 
specjalne prostokątne panele, które dzięki porowatej powłoce rozkładają cząsteczki zanieczyszczeń. By oczyścić takie wkłady, wystar-
czy ustawić piekarnik na 250°C na jedną godzinę. Co ważne, z czasem panele możesz wymienić. Wniosek jest prosty: przyjemna 
czystość i pełen komfort. 

OpenUp!™ - Automatyczne otwieranie drzwi 

Jak otworzyć piekarnik, kiedy w obu rękach trzymasz blachę? Niech otwiera się sam! Amica wie, jakie są codzienne potrzeby konsumen-
tów, dlatego w uchwycie piekarnika został zamontowany specjalny sensor. Teraz wystarczy, że delikatnie dotkniesz uchwytu w dowol-
nym jego miejscu – dłonią, łokciem lub barkiem – a drzwi piekarnika otworzą się automatycznie! To wyjątkowo wygodne i unikalne 
rozwiązanie – bo przecież Amica to ułatwienia naprawdę przydatne na co dzień. A teraz możesz mieć je w swojej kuchni! 

ED37615V STUDIO OPENUP 
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NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Nagrzew w 3 min.

Jesteś w ciągłym biegu i na wszystko brakuje Ci czasu? Funkcja umożliwia bardzo szybkie nagrzanie piekarnika do wybranej 
temperatury. Dzięki jednoczesnemu wykorzystaniu grzałki grillowej, grzałki kołowej i wentylatora, piekarnik osiąga 150°C w zaledwie 
3 minuty! Możesz go włączyć chwilę przed przystąpieniem do pieczenia i mieć pewność, że ze wszystkim zdążysz na czas!

Amica BakingPro System®
Doskonałe wypieki to nie tylko kwestia umiejętności, ale przede wszystkim odpowiedniego piekarnika. Nowa konstrukcja komory, 
z większą grzałką opiekacza, gwarantuje idealną, równomierną dystrybucję ciepła oraz stabilną temperaturę w całym piekarniku. Dzięki 
temu możesz przygotować dużą porcję wypieków, mając pewność, że będą one równo zarumienione i wypieczone. Komora jest ponadto 
większa i ma więcej poziomów pieczenia – teraz możesz upiec przysłowiowe kilka pieczeni na jednym ogniu! Większe są też blachy, 
a nowa osłona wentylatora przyspiesza nagrzewanie – do 150°C w zaledwie 3 minuty! Z BakingPro System® możesz piec więcej, 
szybciej, lepiej i wygodniej – a codzienne obowiązki staną się przyjemnością!

Piekarnik do zabudowy

 

Wyjątkowe piekarniki Amica z funkcją czyszczenia pyrolitycznego 
ułatwią oczyszczanie piekarnika z uporczywych, tłustych plam. 
Piekarnik bezpiecznie i skutecznie wypala zabrudzenia, a Ty oszczę-
dzasz czas na sprzątaniu! Dodatkowo, Katalizator zapachu sprawi, że 
Twój dom, wypełni czyste, pozbawione zapachu pieczonych potraw 
powietrze. Amica BakingPro System® zadba o to, by Twoje dania były 
idealnie i równomiernie wypieczone – nawet jeśli pieczesz na kilku 
poziomach równocześnie! 

Łatwość czyszczenia – łatwość użytkowania! 

www.amica.pl

Wyposażenie:

 

 

Wyświetlacz LED sensorowy z 
programami gotowymi (Tc) 
SmellCatalyst - katalizator zapachu 

Liczba blach: 2  
Zimny front 35°C 

Łatwy demontaż drzwi 
Przepisy na drzwiach 

Rodzaj oświetlenia: halogenowe 
górne 

Emalia łatwoczyszcząca EasyClean 
Funkcjonalność:

Amica BakingPro System®
Równomierne pieczenie na kilku 
poziomach  
Funkcja ECO: 2100 W
Termoobieg: 2100 W 

 Gotowe programy pieczenia: 19 
Nagrzew w 3 minuty 
Szeroki zakres temperatur: 30°C-280°C 

Liczba funkcji piekarnika: 12

 

Parametry techniczne: 
Linia wzornicza: X-Type 
Kolor frontu: czarny 
Klasa energetyczna: A+
Rodzaj szyby: Vanessa black 
Rodzaj sterowania: sensorowe   
Pojemność piekarnika: 77 l 
Grill: 1500 W          
Grzałka górna: 900 W 
Grzałka dolna: 1100 W 

EAN 5906006577001
Wymiary netto (WxSxG): 595x595x570 mm   

Prowadnice teleskopowe z funkcją STOP

W kuchni liczy się wygoda, ale i bezpieczeństwo. A specjalne prowadnice zapewniają wyjątkowo wygodny dostęp do blachy – ich 
wysuw wynosi aż 100%! To znaczy, że z łatwością wysuniesz całą blachę. Dodatkowo prowadnice zostały wyposażone w specjalne 
wybrzuszenia wyhamowujące wsuwanie i wysuwanie. Dzięki nim możesz w pełni bezpiecznie, bez ryzyka poparzenia, wsunąć 
i wysunąć nawet rozgrzaną i mocno obciążoną blachę.   

Czyszczenie pyrolityczne 
Skuteczne domycie zabrudzonego piekarnika wymaga pracy i czasu. Teraz możesz o tym zapomnieć! Pyroliza to automatyczne czysz-
czenie piekarnika bez chemii - bez konieczności stosowania jakichkolwiek detergentów. Piekarnik rozgrzewa się do temperatury 4800C, 
wypalając wszelkie zabrudzenia, włącznie z uciążliwymi plamami tłuszczu. W zależności od stopnia zabrudzenia komory, możesz 
wybrać jedną z trzech opcji czasowych: 120, 150 lub 180 minut. Dzięki specjalnym zabezpieczeniom drzwi czyszczenie piekarnika jest w 
pełni bezpieczne. Pyroliza to najskuteczniejsze czyszczenie na rynku, wygodne, bezpieczne i bez użycia chemii. Czysta oszczędność i 
troska o środowisko. 

SmellCatalyst - Katalizator zapachu 
Oddychaj swobodnie! Czyste i bezwonne powietrze wypełni Twoją kuchnię i uprzyjemni Ci korzystanie z piekarnika! W jego kominie 
ulokowany jest katalizator zapachu, w którym podczas smażenia czy pieczenia na bieżąco spalane są cząsteczki tłuszczów i zabrudzeń, 
co zapobiega ich wydostawaniu się na zewnątrz. Proces usuwania zapachów jest niezwykle efektywny, bo powietrze w kominie 
rozgrzane jest do temperatury 450-480°C. W efekcie zamiast nieprzyjemnej woni spalenizny czy tłuszczu w powietrzu unosi się zapach 
czystości. Tłuszczu nie ma w powietrzu, więc nie osadza się też na meblach czy zasłonach, a to oznacza, że masz mniej sprzątania. 

ED57525V STUDIO PYRO
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NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Piekarnik do zabudowy

 

Od dzisiaj nie musisz się martwić, jakich parametrów użyć do pieczenia 
swojej ulubionej potrawy. Nowoczesny piekarnik Amica wskaże 
wszystkie funkcje bezpośrednio na panelu LED – wystarczy wybrać i 
cieszyć się idealnie dopasowanymi do Twojej potrawy parametrami! 
Dzięki funkcji SoftSteam Twoje wypieki będą zawsze idealnie soczyste, 
a ciasta puszyste. Funkcja czyszczenia pyrolitycznego ułatwi oczysz-
czanie piekarnika z uporczywych, tłustych plam. Piekarnik bezpiecznie 
i skutecznie wypala zabrudzenia, a Ty oszczędzasz czas na sprzątaniu! 

Perfekcyjnie w każdym calu!

www.amica.pl

 

Wyposażenie:
 
 
  
 

  

Emalia łatwoczyszcząca EasyClean 
Wyświetlacz LED sensorowy z 
kontrolą czasu pieczenia (Te) 
Termosonda 

Zimny front 35°C 
Liczba blach: 2  
Rodzaj oświetlenia: halogenowe 
górne 

SmellCatalyst - katalizator zapachu 

System otwierania drzwi: SoftClose 
- miękkie domykanie 

 

Funkcjonalność:
 SoftSteam 
 Amica BakingPro System®  

  Równomierne pieczenie na 
kilku poziomach  
Funkcja ECO: 2100 W 

 
 Liczba funkcji piekarnika: 11 

Termoobieg: 2100 W 

Nagrzew w 3 minuty 
Szeroki zakres temperatur: 30°C-280°C 

Gotowe programy pieczenia: 19   
 
 
  

Parametry techniczne: 
Linia wzornicza: X-Type 
Kolor frontu: czarny 
Klasa energetyczna: A+
Rodzaj szyby: Vanessa black 
Rodzaj sterowania: sensorowe  
Pojemność piekarnika: 77 l      
Grill: 1500 W          
Grzałka górna: 900 W 
Grzałka dolna: 1100 W 

EAN
Indeks: 57939  

5906006579395
Wymiary netto (WxSxG): 595x595x570 mm

 
 

 
 

 

   

Wyświetlacz LED sensorowy z programami gotowymi (Te) 

Wyjątkowo elegancki wyświetlacz, bez pokręteł i zbędnych nadruków, idealnie wkomponuje się w najbardziej wymagającą aranżacje 
kuchenną. Intuicyjny i przejrzysty panel jest sterowany za pomocą białych sensorów, które podświetlają się dopiero po jego włączeniu. 
Wszystkie funkcje piekarnika są dostępne bezpośrednio na panelu, nie musisz więc zagłębiać się w menu ani przechodzić między 
opcjami, żeby znaleźć tę właściwą. Po wyborze danej funkcji wyświetlają się tylko ikony wyboru, a wszystkie pozostałe diody gasną – 
wyświetlacz krok po kroku prowadzi Cię do celu. Nie musisz zastanawiać się nad parametrami pieczenia, bo wyświetlacz wyposażony 
został w aż 19 programów gotowych opracowanych przez profesjonalnych kucharzy. Do dyspozycji masz programy m.in. do szybkiego 
podgrzania dań czy wolnego gotowania techniką SlowCooking. 

SoftSteam 

Ciasta jak z cukierni, chleb… jeszcze lepszy niż z piekarni! Z SoftSteam – pieczeniu z dodatkiem pary – Twoje wypieki zawsze będą 
wyglądać i smakować wyśmienicie! Wystarczy, że nalejesz wody do specjalnej niecki. Dzięki parze pieczywo wyrasta lepiej i równomier-
nie, jest też bardziej puszyste, nie przesusza się i nie pęka. SoftSteam idealnie nadaje się też do podgrzewania potraw, które zachowują 
dzięki niemu swoją soczystość. 

Czyszczenie pyrolityczne 

Skuteczne domycie zabrudzonego piekarnika wymaga pracy i czasu. Teraz możesz o tym zapomnieć! Pyroliza to automatyczne czysz-
czenie piekarnika bez chemii - bez konieczności stosowania jakichkolwiek detergentów. Piekarnik rozgrzewa się do temperatury 4800C, 
wypalając wszelkie zabrudzenia, włącznie z uciążliwymi plamami tłuszczu. W zależności od stopnia zabrudzenia komory, możesz 
wybrać jedną z trzech opcji czasowych: 120, 150 lub 180 minut. Dzięki specjalnym zabezpieczeniom drzwi czyszczenie piekarnika jest w 
pełni bezpieczne. Pyroliza to najskuteczniejsze czyszczenie na rynku, wygodne, bezpieczne i bez użycia chemii. Czysta oszczędność i 
troska o środowisko. 

SmellCatalyst - Katalizator zapachu 

Oddychaj swobodnie! Czyste i bezwonne powietrze wypełni Twoją kuchnię i uprzyjemni Ci korzystanie z piekarnika! W jego kominie 
ulokowany jest katalizator zapachu, w którym podczas smażenia czy pieczenia na bieżąco spalane są cząsteczki tłuszczów i zabrudzeń, 
co zapobiega ich wydostawaniu się na zewnątrz. Proces usuwania zapachów jest niezwykle efektywny, bo powietrze w kominie 
rozgrzane jest do temperatury 450-480°C. W efekcie zamiast nieprzyjemnej woni spalenizny czy tłuszczu w powietrzu unosi się zapach 
czystości. Tłuszczu nie ma w powietrzu, więc nie osadza się też na meblach czy zasłonach, a to oznacza, że masz mniej sprzątania. 

Termosonda 

Z pewnością wielokrotnie zdarzało Ci się nakłuwać czy nacinać piekącą się potrawę, by sprawdzić stopień jej upieczenia. Dzięki Termo-
sondzie nie będzie to już konieczne! Wystarczy, że umieścisz ją w piekącej się potrawie i ustawisz na programatorze temperaturę, jaką 
chcesz osiągnąć we wnętrzu. Termosonda będzie szczególnie przydatna w przypadku pieczenia mięs. Bez ryzyka przypalenia na 
zewnątrz i niedopieczenia w środku! 

ED975395V STUDIO PYRO 
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NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Amica BakingPro System®
Doskonałe wypieki to nie tylko kwestia umiejętności, ale przede wszystkim odpowiedniego piekarnika. Nowa konstrukcja komory, 
z większą grzałką opiekacza, gwarantuje idealną, równomierną dystrybucję ciepła oraz stabilną temperaturę w całym piekarniku. Dzięki 
temu możesz przygotować dużą porcję wypieków, mając pewność, że będą one równo zarumienione i wypieczone. Komora jest ponadto 
większa i ma więcej poziomów pieczenia – teraz możesz upiec przysłowiowe kilka pieczeni na jednym ogniu! Większe są też blachy, 
a nowa osłona wentylatora przyspiesza nagrzewanie – do 150°C w zaledwie 3 minuty! Z BakingPro System® możesz piec więcej, 
szybciej, lepiej i wygodniej – a codzienne obowiązki staną się przyjemnością!

SoftClose

Za sprawą tego rozwiązania trzaskające nieprzyjemnie drzwi piekarnika to już przeszłość! Zawiasy wyposażone zostały w specjalne tłumiki, 
sprawiając, że drzwi samoczynnie wyhamowują tuż przed całkowitym zamknięciem. SoftClose to komfort i bezpieczeństwo w Twojej kuchni.

Piekarnik do zabudowy

 

Perfekcyjnie upieczone potrawy na wyciągnięcie ręki! Wyjątkowe 
piekarniki parowe Amica z funkcją FullSteam nadadzą Twoim wypie-
kom nowej jakości, zachowując składniki odżywcze potraw i zapewnia-
jąc pełnię smaku! Pieczenie z parą to dla Ciebie nowość? Gotowe 
programy parowe dobiorą odpowiednią temperaturę i ilość pary za 
Ciebie, a funkcja Amica BakingPro System® zadba o to, by Twoje dania 
były idealnie i równomiernie wypieczone – nawet jeśli pieczesz na 
kilku poziomach równocześnie! 

Pełnia smaku i wygoda 

www.amica.pl

Wyposażenie:

 

 

Emalia łatwoczyszcząca EasyClean
Wyświetlacz LED sensorowy z
kontrolą czasu pieczenia (Ts)

Rodzaj oświetlenia: halogenowe
górne

Zimny front 35°C
Liczba blach: 2

Łatwy demontaż drzwi
Przepisy na drzwiach

System otwierania drzwi: SoftClose 
- miękkie domykanie

Funkcjonalność:

Amica BakingPro System®
Równomierne pieczenie na kilku 
poziomach

 

FullSteam 

Funkcja ECO: 2100 W
Termoobieg: 2100 W 

 
Gotowe programy pieczenia: 19 
Liczba funkcji piekarnika: 12

Nagrzew w 3 minuty 
Szeroki zakres temperatur: 
30°C-280°C 

Gotowe programy parowe: 9 
 

 

Parametry techniczne: 
Linia wzornicza: X-Type
Kolor frontu: czarny 
Klasa energetyczna: A+
Rodzaj szyby: Vanessa black 
Rodzaj sterowania: sensorowe
Pojemność piekarnika: 77 l 
Grill: 1500 W 
Grzałka górna: 900 W 
Grzałka dolna: 1100 W 

EAN 5906006576998 
Wymiary netto (WxSxG): 595x595x570 mm   

Prowadnice teleskopowe z funkcją STOP

W kuchni liczy się wygoda, ale i bezpieczeństwo. A specjalne prowadnice zapewniają wyjątkowo wygodny dostęp do blachy – ich 
wysuw wynosi aż 100%! To znaczy, że z łatwością wysuniesz całą blachę. Dodatkowo prowadnice zostały wyposażone w specjalne 
wybrzuszenia wyhamowujące wsuwanie i wysuwanie. Dzięki nim możesz w pełni bezpiecznie, bez ryzyka poparzenia, wsunąć 
i wysunąć nawet rozgrzaną i mocno obciążoną blachę.   

FullSteam

Posiłki pełne smaku i witamin jednocześnie? To niezwykle proste! Piekarnik parowy posiada specjalny generator, który dozuje parę i sprawia, 
że rozchodzi się ona równomiernie w całej komorze. Efektem są pyszne i aromatyczne posiłki, bez straty składników odżywczych. Chrupiące 
bułki, idealnie odgrzana zapiekanka, puszysty sernik czy wykwintne mięso metodą sous vide – wszystko to możesz przygotować w łatwy 
sposób. Wystarczy wlać wodę do zamontowanej na panelu piekarnika szufladki. Pieczenie i gotowanie z piekarnikiem parowym Amica to 
doskonałe dania dla całej rodziny o każdej porze dnia. 

Gotowe programy parowe 

Nie wiesz jak używać pary aby dania były smaczne? Nasi kucharze wzięli to na siebie. Przygotowanie pysznego posiłku na każdą porę dnia 
jeszcze nigdy nie było tak proste! Opracowane przez profesjonalnych kucharzy Gotowe programy parowe to idealnie dobrane parametry 
pieczenia i dozowania pary do danej potrawy. Wystarczy napełnić pojemnik na wodę i wybrać jeden z gotowych programów parowych - do 
pieczenia domowego chleba, wyrastania ciasta, podgrzewania dań, gotowania metodą sous vide, slow-cooking czy pasteryzacji. Dzięki nim 
przekonasz się, że przygotowanie pysznych i aromatycznych posiłków jest niezwykle proste i szybkie. Tobie pozostaje cieszyć się smakiem i 
wygodą! 

ED57545V STUDIO STEAM 
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NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Prowadnice teleskopowe

Wysuwając rozgrzaną blachę z gorącą potrawą łatwo o poparzenie i ryzyko upuszczenia blachy. Nie w piekarnikach Amica! Wszystko za 
sprawą prowadnic. Dzięki nim możesz w pełni bezpiecznie, bez ryzyka poparzenia, wsunąć i wysunąć nawet rozgrzaną i mocno obciążoną 
blachę.

Piekarnik do zabudowy

 

Perfekcyjnie upieczone potrawy na wyciągnięcie ręki! Wyjątkowe 
piekarniki parowe Amica z funkcją FullSteam nadadzą Twoim wypie-
kom nowej jakości, zachowując składniki odżywcze potraw i zapewnia-
jąc pełnię smaku! Sensorowy wyświetlacz z programami gotowymi w 
szybki i łatwy sposób pozwoli na dopasowanie temperatury i czasu 
pieczenia do wybranej przez Ciebie potrawy! Precyzyjna Termosonda 
pomoże w osiągnięciu idealnej temperatury wewnątrz pieczonej 
potrawy, bez potrzeby nakłuwania i przerywania pieczenia. Wybierz 
wygodę i pełnię smaku!

Nowa jakość pieczenia

www.amica.pl

 

Wyposażenie:
 
 
  
 

  

System otwierania drzwi: 
SoftClose & Open - miękkie 
domykanie i otwieranie
Emalia łatwoczyszcząca EasyClean
Wyświetlacz LED sensorowy 
z programami gotowymi (Ttep)

Zimny front 35°C
Liczba blach: 2

Termosonda

Prowadnice teleskopowe z funkcją 
STOP: 2

 

Funkcjonalność:

 Amica BakingPro System®
 Równomierne pieczenie na kilku 

poziomach 
 

 FullSteam 

 Funkcja ECO: 2100 W
 Termoobieg: 2100 W 

 
 

Gotowe programy pieczenia: 19 
Liczba funkcji piekarnika: 11

Nagrzew w 3 minuty 
Szeroki zakres temperatur: 
30°C-280°C 

Gotowe programy parowe: 10  
 

 
 
  

Parametry techniczne: 
Linia wzornicza: X-Type
Kolor frontu: czarny 
Klasa energetyczna: A+
Rodzaj szyby: Vanessa black 
Rodzaj sterowania: sensorowe
Pojemność piekarnika: 77 l 
Grill: 1500 W 
Grzałka górna: 900 W 
Grzałka dolna: 1100 W 

EAN
Indeks: 57940

5906006579401
Wymiary netto (WxSxG): 595x595x570 mm

 
 

 
 

 

   

Termosonda

Z pewnością wielokrotnie zdarzało Ci się nakłuwać czy nacinać piekącą się potrawę, by sprawdzić stopień jej upieczenia. Dzięki Termo-
sondzie nie będzie to już konieczne! Wystarczy, że umieścisz ją w piekącej się potrawie i ustawisz na programatorze temperaturę, jaką 
chcesz osiągnąć we wnętrzu. Termosonda będzie szczególnie przydatna w przypadku pieczenia mięs. Bez ryzyka przypalenia na 
zewnątrz i niedopieczenia w środku!

Soft Close & Open – miękkie domykanie i otwieranie

Za sprawą tego rozwiązania opadające z impetem lub trzaskające nieprzyjemnie drzwi piekarnika to już przeszłość! Zawiasy wyposażo-
ne zostały w specjalne tłumiki, sprawiając, że drzwi samoczynnie wyhamowują tuż przed całkowitym zamknięciem lub opadnięciem. 
Soft Close & Open to komfort i bezpieczeństwo w Twojej kuchni.

Wyświetlacz LED sensorowy z programami gotowymi (Te)

Wyjątkowo elegancki wyświetlacz, bez pokręteł i zbędnych nadruków, idealnie wkomponuje się w najbardziej wymagającą aranżacje kuchen-
ną. Intuicyjny i przejrzysty panel jest sterowany za pomocą białych sensorów, które podświetlają się dopiero po jego włączeniu. Wszystkie 
funkcje piekarnika są dostępne bezpośrednio na panelu, nie musisz więc zagłębiać się w menu ani przechodzić między opcjami, żeby znaleźć 
tę właściwą. Po wyborze danej funkcji wyświetlają się tylko ikony wyboru, a wszystkie pozostałe diody gasną – wyświetlacz krok po kroku 
prowadzi Cię do celu. Nie musisz zastanawiać się nad parametrami pieczenia, bo wyświetlacz wyposażony został w aż 19 programów 
gotowych opracowanych przez profesjonalnych kucharzy. Do dyspozycji masz programy m.in. do szybkiego podgrzania dań czy wolnego 
gotowania techniką SlowCooking.

ED97795V STUDIO STEAM

FullSteam

Posiłki pełne smaku i witamin jednocześnie? To niezwykle proste! Piekarnik parowy posiada specjalny generator, który dozuje parę i sprawia, 
że rozchodzi się ona równomiernie w całej komorze. Efektem są pyszne i aromatyczne posiłki, bez straty składników odżywczych. Chrupiące 
bułki, idealnie odgrzana zapiekanka, puszysty sernik czy wykwintne mięso metodą sous vide – wszystko to możesz przygotować w łatwy 
sposób. Wystarczy wlać wodę do zamontowanej na panelu piekarnika szufladki. Pieczenie i gotowanie z piekarnikiem parowym Amica to 
doskonałe dania dla całej rodziny o każdej porze dnia.

NOWOŚĆ

Przyciemniana szyba
w piekarnikach 
z linii studyjnej!
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NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Palnik WOK

Planujesz imprezę i chcesz zaserwować gościom swoje ulubione azjatyckie danie przyrządzane w woku? Mając płytę gazową Amica z 
Palnikiem Wok, zrobisz to koncertowo! Palnik tego typu posiada potrójny płomień i doskonale nadaje się do przygotowywania dań w 
dużych garnkach, patelniach lub naczyniach typu wok. Pozwala na szybkie równomierne smażenie lub gotowanie, bez ryzyka przypale-
nia, niedosmażenia czy utraty substancji odżywczych. Tobie pozostaje tylko pyszna zabawa.

FlameControl
Od teraz w płytach gazowych Amica masz pełną kontrolę nad ogniem. Dzięki aż 9 poziomom mocy i intuicyjnym pokrętłom precyzyjnie 
dopasujesz wielkość płomienia do rodzaju przygotowywanych dań. Mniejszy płomień, na poziomie 2-3, jest idealny do duszenia potraw, 
poziomy 6-7 są optymalne dla gotowania warzyw, a 8-9 do smażenia mięsa czy ryb. Gotujesz, dusisz, podgrzewasz czy smażysz – 
dostosuj wielkość płomienia do swoich potrzeb i optymalnie wykorzystuj energię! Komfortowo, oszczędnie i pysznie!

Powierzchnia szklana

Teraz nie musisz już tracić czasu i energii na czyszczenie płyty z uciążliwych zabrudzeń. Płyty gazowe Amica zostały zaprojektowane w taki 
sposób, że usunięcie wszelkich zanieczyszczeń zajmie Ci chwilę. Wszystko za sprawą idealnie gładkiej powierzchni wykonanej z wysokiej 
jakości hartowanego szkła. Rozsmakuj się w komforcie!

Płyta gazowa na szkle

PGCD6111ApFB STUDIO

Płyty gazowe Amica skrojone na Twoje potrzeby! Z funkcją FlameCon-
trol precyzyjnie dopasujesz wielkość płomienia do przygotowywa-
nych potraw - nieważne czy gotujesz, dusisz, podgrzewasz, czy 
smażysz. Nowa konstrukcja płyty – ExtraSpace – gwarantuje większą 
przestrzeń między palnikami. Wybierz nowy komfort gotowania, 
nawet przy użyciu większych garnków! Dodatkowo, duży palnik o 
mocy 2,8 kW gwarantuje większą powierzchnię grzania, byś mógł 
szybko i wydajnie przyrządzić nawet duże ilości potraw.

Szybkość i komfort gotowania!

www.amica.pl

Pola grzejne:

 

Lewe przednie pole: 13 cm/ 2,8 kW
Lewe tylne pole: 7,3 cm/ 1,8 kW
Prawe przednie pole: 5,3 cm/ 1 kW
Prawe tylne pole: 7,3 cm/ 1,8 kW
Wok 2,8 kW: Lewe przednie pole

Funkcjonalność:
FlameControl
ExtraSpace

 Zapalacz gazu w pokrętłach
Zabezpieczenie przeciwwypływowe 
gazu

Parametry techniczne: 
Sterowanie: pokrętłami
Rodzaj wykończenia: szkło
Kolor płyty: czarny
Rodzaj rusztów: stabilne ruszty żeliwne 
Liczba pól grzejnych: 4
Waga netto: 12 kg

EAN
Indeks: 21379

5906006213794
Wymiary netto (WxSxG): 105x590x520 mm    

ExtraSpace

Gotujesz więcej? Na płycie gazowej Amica masz więcej miejsca dla większych garnków! Dzięki nowej konstrukcji zwiększone zostały 
odległości między palnikami, przy zachowaniu standardowych wymiarów płyty. Dlatego teraz możesz wykorzystywać większe naczy-
nia – i to kilka naraz. Większa przestrzeń dla większego komfortu gotowania!

Duży palnik 2,8 kW
Codzienne przyrządzanie potraw w większych ilościach nie musi już sprawiać problemu. Organizacja w kuchni będzie łatwiejsza, jeśli do 
dyspozycji będziesz mieć duży palnik o mocy 2,8 kW. Duży palnik to większa powierzchnia grzania. Optymalnie wykorzystasz nawet 
duże garnki, dzięki czemu przyrządzisz odpowiednią ilość potrawy. Zyskujesz czas, a twoje potrawy pozostaną pyszne i aromatyczne.

Stabilne ruszty żeliwne

Niestabilne ruszty, które w dodatku trudno domyć to już przeszłość. W płytach gazowych Amica zastosowano nowoczesne, mocne i w 
pełni stabilne ruszty żeliwne, które dla wygody możesz myć w zmywarce. Kiedy zechcesz przesunąć garnek, zrobisz to bez obaw, że 
wraz z garnkiem przesunie się ruszt. Doskonały design w służbie kuchennej wygodzie.



MONTAŻ

Dbamy o Twój sprzęt! 
Teraz aż 5 lat gwarancji na 
wszystkie produkty Amica

Zainteresowany? 
Po szczegóły zajrzyj na www.amica.pl

560

65
0

42
0



NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Palnik WOK

Planujesz imprezę i chcesz zaserwować gościom swoje ulubione azjatyckie danie przyrządzane w woku? Mając płytę gazową Amica z 
Palnikiem Wok, zrobisz to koncertowo! Palnik tego typu posiada potrójny płomień i doskonale nadaje się do przygotowywania dań w 
dużych garnkach, patelniach lub naczyniach typu wok. Pozwala na szybkie równomierne smażenie lub gotowanie, bez ryzyka przypale-
nia, niedosmażenia czy utraty substancji odżywczych. Tobie pozostaje tylko pyszna zabawa.

FlameControl
Od teraz w płytach gazowych Amica masz pełną kontrolę nad ogniem. Dzięki aż 9 poziomom mocy i intuicyjnym pokrętłom precyzyjnie 
dopasujesz wielkość płomienia do rodzaju przygotowywanych dań. Mniejszy płomień, na poziomie 2-3, jest idealny do duszenia potraw, 
poziomy 6-7 są optymalne dla gotowania warzyw, a 8-9 do smażenia mięsa czy ryb. Gotujesz, dusisz, podgrzewasz czy smażysz – 
dostosuj wielkość płomienia do swoich potrzeb i optymalnie wykorzystuj energię! Komfortowo, oszczędnie i pysznie!

Powierzchnia szklana

Teraz nie musisz już tracić czasu i energii na czyszczenie płyty z uciążliwych zabrudzeń. Płyty gazowe Amica zostały zaprojektowane w taki 
sposób, że usunięcie wszelkich zanieczyszczeń zajmie Ci chwilę. Wszystko za sprawą idealnie gładkiej powierzchni wykonanej z wysokiej 
jakości hartowanego szkła. Rozsmakuj się w komforcie!

Płyta gazowa na szkle

PGCA6121ApFTB STUDIO

Amica dba o to, byś podczas gotowania mógł wykorzystać w pełni 
swój czas. Płyta z wbudowanym Timerem wyłączy się, kiedy minie 
czas gotowania i powiadomi Cię o tym! Z funkcją FlameControl 
precyzyjnie dopasujesz wielkość płomienia do przygotowywanych 
potraw - nieważne czy gotujesz, dusisz, podgrzewasz, czy smażysz. By 
zwiększyć bezpieczeństwo użytkowania, płyta została wyposażona w 
specjalną blokadę ChildLock, by zapobiec przypadkowemu włączeniu 
lub wyłączeniu. Gotowanie nigdy nie było wygodniejsze!

Wygoda i pełna kontrola!

www.amica.pl

 

Pola grzejne:
 
 
  
 

  

Lewe przednie pole: 7,3 cm/ 1,8 kW

 

Lewe tylne pole: 13,8 cm/ 2,8 kW

 

Prawe przednie pole: 5,3 cm/ 1 kW

 

Prawe tylne pole: 7,3 cm/ 1,8 kW

 

Wok 2,8 kW: Lewe tylne pole

 
 

Funkcjonalność:
 Minutnik
 FlameControl
  Timer
 ChildLock
 

 

Zapalacz gazu w pokrętłach
Zabezpieczenie przeciwwypływowe 
gazu

 

 

Parametry techniczne: 
Sterowanie: pokrętłami
Rodzaj wykończenia: szkło
Kolor płyty: czarny
Rodzaj rusztów: stabilne ruszty żeliwne 
Liczba pól grzejnych: 4
Waga netto: 11.65 kg

EAN
Indeks: 21489

5906006214890
Wymiary netto (WxSxG): 105x590x520 mm
 

 
 

 
  

   

Duży palnik 2,8 kW
Codzienne przyrządzanie potraw w większych ilościach nie musi już sprawiać problemu. Organizacja w kuchni będzie łatwiejsza, jeśli do 
dyspozycji będziesz mieć duży palnik o mocy 2,8 kW. Duży palnik to większa powierzchnia grzania. Optymalnie wykorzystasz nawet 
duże garnki, dzięki czemu przyrządzisz odpowiednią ilość potrawy. Zyskujesz czas, a twoje potrawy pozostaną pyszne i aromatyczne.

Stabilne ruszty żeliwne

Niestabilne ruszty, które w dodatku trudno domyć to już przeszłość. W płytach gazowych Amica zastosowano nowoczesne, mocne i w 
pełni stabilne ruszty żeliwne, które dla wygody możesz myć w zmywarce. Kiedy zechcesz przesunąć garnek, zrobisz to bez obaw, że 
wraz z garnkiem przesunie się ruszt. Doskonały design w służbie kuchennej wygodzie.

ChildLock
Podczas wykonywania różnych czynności w kuchni łatwo o przypadkowe włączenie lub wyłączenie płyty. Szczególnie jeśli w domu są 
dzieci. By uniknąć takiego ryzyka, płyty Amica wyposażone zostały w specjalną blokadę. Włączasz i zyskujesz pełną kontrolę. Bezpie-
czeństwo domowników ponad wszystko!

Timer

Ustaw czas gotowania, a kiedy czas minie, płyta automatycznie wyłączy pole grzewcze, emitując przy tym charakterystyczny dźwięk. Timer 
wykorzystać możesz także jako minutnik. Z płytą indukcyjną Amica jajko na miękko nigdy już nie będzie jajkiem na twardo. Zyskaj pełną 
kontrolę nad czasem!
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NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Timer

Ustaw czas gotowania, a kiedy czas minie, płyta automatycznie wyłączy pole grzewcze, emitując przy tym charakterystyczny dźwięk. 
Timer wykorzystać możesz także jako minutnik. Z płytą indukcyjną Amica jajko na miękko nigdy już nie będzie jajkiem na twardo. Zyskaj 
pełną kontrolę nad czasem!

PowerBooster  
Nie trać czasu w kuchni, przeznacz go na przyjemności! Pomoże Ci w tym funkcja PowerBooster, która zwiększa moc grzania i pozwala 
na szybsze przygotowanie potraw. Wodę 0,4 l zagotujesz nawet w 60 sekund! Krótszy czas gotowania czy smażenia, to także mniejsza 
strata cennych substancji odżywczych. Szybko i zdrowo! 

Szybki nagrzew

Przed rozpoczęciem smażenia czy gotowania często trzeba rozgrzać patelnię lub garnek. W płytach indukcyjnych Amica zastosowaliśmy 
funkcję Szybki nagrzew, która w krótkim czasie samoczynnie rozgrzeje naczynie, a następnie dostosuje moc grzania do ustawionego przez 
Ciebie poziomu. Rozsmakuj się w komforcie!

Płyta indukcyjna

PI6540UT STUDIO

Pyszne potrawy w krótkim czasie! Inteligentna płyta indukcyjna Amica 
wyposażona w funkcje  PowerBooster, dzięki zwiększonej mocy 
grzania, pozwala na szybsze przygotowanie potraw, a co za tym idzie, 
mniejsza stratę substancji odżywczych! Oszczędzasz czas i jesz 
zdrowiej. Funkcja PowerChoice pozwala dostosować moc płyty do 
Twojej instalacji elektrycznej, dla bezpiecznego użytkowania bez 
przeciążenia. Dowolnie reguluj moc płyty, by w pełni wykorzystać jej 
potencjał! Po gotowaniu, płyta z funkcją Timera automatycznie 
wyłączy pola grzewcze, powiadamiając Cię o tym za pomocą dźwięku.

Wygodne i efektywne gotowanie!

www.amica.pl

Pola grzejne:

 2 pola ø 21 cm z funkcją Power 
Booster

2 pola ø 16 cm z funkcją Power 
Booster

Funkcjonalność:
Funkcja PowerBooster: 4 pola
PowerChoice

 Timer: Elektroniczny
ChildLock
Podtrzymywanie ciepła

 
Szybki nagrzew

 
Energooszczędność
Wskaźnik ciepła resztkowego (HeatControl)
Automatyczne wyłączenie pola

Parametry techniczne: 
Kolor powierzchni: czarny
Pozycja sterowania: Front
Możliwość zabudowy na równo z blatem
Waga netto: 10.5 kg
Minimalna wymagana przestrzeń pod 
płytą: 25 mm

EAN
Indeks: 21451

5906006214517

Wymiary netto (WxSxG): 60x592x522 mm
Typ podłączenia: 3N~230/400 V

 
   

PowerChoice

Nie jesteś pewien jaką instalację masz w domu? Funkcja PowerChoice pozwala na dostosowanie mocy urządzenia do istniejącej instala-
cji elektrycznej, zarówno jednofazowej jak i trójfazowej. Dostępne są cztery maksymalne poziomy mocy, a regulację można przeprowa-
dzić w dowolnym momencie. Wprowadzone ustawienia zostają zachowane do kolejnej modyfikacji. Możesz gotować na wszystkich 
polach jednocześnie, bez problemów związanych z przeciążeniem.

Childlock
Podczas wykonywania różnych czynności w kuchni łatwo o przypadkowe włączenie lub wyłączenie płyty. Szczególnie jeśli w domu są 
dzieci. By uniknąć takiego ryzyka, płyty Amica wyposażone zostały w specjalną blokadę. Włączasz i zyskujesz pełną kontrolę. Bezpie-
czeństwo domowników ponad wszystko!

Podtrzymywanie ciepła

Z pewnością nie raz zdarzyło Ci się przypalić podgrzewaną potrawę z powodu zbyt wysokiej mocy grzania. Właśnie po to, by uniknąć 
takich sytuacji, w płytach indukcyjnych Amica zastosowano funkcję Podtrzymywanie ciepła. Wystarczy wybrać tę funkcję, a temperatu-
ra na wybranym polu grzewczym ustawiona zostanie na 65 0C. Taka temperatura jest idealna do np. serwowania zup. Dzięki tej funkcji 
potrawa będzie zawsze gotowa do podania!
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NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Trzy programy gotowe

Po co eksperymentować z temperaturą grzania, tracąc czas i narażając się na wykipienie czy przypalenie potraw? W płytach indukcyj-
nych Amica zastosowano rozwiązanie, które pozwala na szybkie ustawienie temperatury dopasowanej do aktualnych potrzeb. 42 0C to 
temperatura idealna do topienia masła czy czekolady. W 70 0C podgrzejesz zupę i sosy. W 94 0C ugotujesz makaron lub ryż. Rozsmakuj 
się w komforcie!

PowerBooster  
Nie trać czasu w kuchni, przeznacz go na przyjemności! Pomoże Ci w tym funkcja PowerBooster, która zwiększa moc grzania i pozwala 
na szybsze przygotowanie potraw. Wodę 0,4 l zagotujesz nawet w 60 sekund! Krótszy czas gotowania czy smażenia, to także mniejsza 
strata cennych substancji odżywczych. Szybko i zdrowo! 

CookAdapt

Wybierz pole, połóż garnek, a płyta sama dostosuje powierzchnię grzania do jego wielkości i kształtu. Pole nagrzewa wyłącznie dno garnka, 
dzięki temu unikamy strat energetycznych. Korzystanie z płyty indukcyjnej jest ekonomiczne i, co niezwykle ważne, bezpieczne.

Płyta indukcyjna

PIT65419NSU STUDIO

Pyszne potrawy w krótkim czasie! Inteligentna płyta indukcyjna Amica 
wyposażona w funkcję PowerBooster, dzięki zwiększonej mocy 
grzania, pozwala na szybsze przygotowanie potraw, a co za tym idzie, 
mniejszą stratę substancji odżywczych! Oszczędzasz czas i jesz 
zdrowiej. Funkcja AutoBridge umożliwia gotowanie w większych 
garnkach. Pola płyty łączą się, dopasowując się do kształtu garnka. 
Dostępne programy gotowe pozwolą Ci na przygotowanie ulubionych 
potraw bez potrzeby kontrolowania temperatury! Szybsze i wydajniej-
sze gotowanie na wyciągnięcie ręki!

Wygoda i oszczędność czasu!

www.amica.pl

Pola grzejne:

 1 pole ø 22 cm z funkcją Power 
Booster

1 pole ø 16 cm z funkcją Power 
Booster 

Strefy bridge: 1

Funkcjonalność:
Funkcja PowerBooster: 4 pola
Autobridge

 Trzy programy gotowe
Hob&Go 
Rozpoznawanie wielkości i obecności 
garnka (CookAdapt)

 Timer: Elektroniczny
 ChildLock

Funkcja pauza
Szybki nagrzew

 CheckPot
Wskaźnik ciepła resztkowego (HeatControl)

Parametry techniczne: 
Kolor powierzchni: czarny
Sterowanie sensorowe: Slider, Front
Możliwość zabudowy na równo z blatem
Waga netto: 7.55 kg
Minimalna wymagana przestrzeń
pod płytą: 25 mm

EAN
Indeks: 23570

5906006235703

Wymiary netto (WxSxG): 60x576x518 mm
Typ podłączenia: 3N~230/400 V   

AutoBridge 

Obiad dla dużej rodziny? Funkcja AutoBridge pozwala na gotowanie w większych garnkach na obu polach jednocześnie! Płyta wykrywa 
duże naczynie i automatycznie łączy pola w strefę grzania odpowiadającą kształtowi garnka. To intuicyjne rozwiązanie sprawia, 
że gotujesz szybciej i efektywnie! 

Hob&Go 

Inteligentna płyta? Właśnie tak!  Postaw garnek na dowolnym polu, a płyta automatycznie rozpozna jego położenie, aktywuje 
odpowiednie pole i dostosuje powierzchnię grzania do wielkości i kształtu naczynia. Tobie pozostaje tylko ustawienie mocy grzania. 
Po prostu postaw i gotuj. 

Timer

Ustaw czas gotowania, a kiedy czas minie, płyta automatycznie wyłączy pole grzewcze, emitując przy tym charakterystyczny dźwięk. Timer 
wykorzystać możesz także jako minutnik. Z płytą indukcyjną Amica jajko na miękko nigdy już nie będzie jajkiem na twardo. Zyskaj pełną 
kontrolę nad czasem!

Slider

Dokładna i płynna regulacja ustawień – wystarczy przesunąć palcem po panelu.





NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Trzy programy gotowe

Po co eksperymentować z temperaturą grzania, tracąc czas i narażając się na wykipienie czy przypalenie potraw? W płytach indukcyj-
nych Amica zastosowano rozwiązanie, które pozwala na szybkie ustawienie temperatury dopasowanej do aktualnych potrzeb. 42 0C to 
temperatura idealna do topienia masła czy czekolady. W 70 0C podgrzejesz zupę i sosy. W 94 0C ugotujesz makaron lub ryż. Rozsmakuj 
się w komforcie!

PowerBooster  
Nie trać czasu w kuchni, przeznacz go na przyjemności! Pomoże Ci w tym funkcja PowerBooster, która zwiększa moc grzania i pozwala 
na szybsze przygotowanie potraw. Wodę 0,4 l zagotujesz nawet w 60 sekund! Krótszy czas gotowania czy smażenia, to także mniejsza 
strata cennych substancji odżywczych. Szybko i zdrowo! 

CookAdapt

Wybierz pole, połóż garnek, a płyta sama dostosuje powierzchnię grzania do jego wielkości i kształtu. Pole nagrzewa wyłącznie dno garnka, 
dzięki temu unikamy strat energetycznych. Korzystanie z płyty indukcyjnej jest ekonomiczne i, co niezwykle ważne, bezpieczne.

Płyta indukcyjna

PI65449NSTK STUDIO

Pyszne potrawy w krótkim czasie! Inteligentna płyta indukcyjna Amica 
wyposażona w funkcję PowerBooster, dzięki zwiększonej mocy 
grzania, pozwala na szybsze przygotowanie potraw, a co za tym idzie, 
mniejszą stratę substancji odżywczych! Oszczędzasz czas i jesz 
zdrowiej. Funkcja AutoBridge umożliwia gotowanie w większych 
garnkach. Pola płyty łączą się, dopasowując się do kształtu garnka. 
Dodatkowo, pola płyty są kwadratowe, dzięki czemu przestrzeń na 
płycie wykorzystana jest maksymalnie, a garnki nie wystają poza pola! 
Wydajniejsze gotowanie na wyciągnięcie ręki!

Wygoda i oszczędność

www.amica.pl

 

Pola grzejne:
 
 
  
 

  

Strefy bridge: 2

 

 

Funkcjonalność:
 Funkcja PowerBooster: 4 pola
 Autobridge
  Flexi Space
 Trzy programy gotowe
 Hob&Go

  
Rozpoznawanie wielkości i obecności 
garnka (CookAdapt)

  
 

Timer: Elektroniczny

 
ChildLock
Funkcja pauza

  Szybki nagrzew
CheckPot

Parametry techniczne: 
Kolor powierzchni: czarny
Sterowanie sensorowe: Slider, Front
Waga netto: 8.5 kg
Minimalna wymagana przestrzeń 
pod płytą: 25 mm

EAN
Indeks: 23571

5906006235710

Wymiary netto (WxSxG): 60x576x518 mm
Typ podłączenia: 3N~230/400 V 

 
 

 
  

   

AutoBridge 

Obiad dla dużej rodziny? Funkcja AutoBridge pozwala na gotowanie w większych garnkach na obu polach jednocześnie! Płyta wykrywa 
duże naczynie i automatycznie łączy pola w strefę grzania odpowiadającą kształtowi garnka. To intuicyjne rozwiązanie sprawia, 
że gotujesz szybciej i efektywnie! 

Timer

Po ustawionym czasie płyta automatycznie wyłączy pole grzewcze, wydając przy tym charakterystyczny dźwięk.

FlexiSpace
Z pewnością wielokrotnie zdarzyło Ci się używać garnków, których podstawa wystawała poza pole grzewcze. Od teraz wielkość czy 
kształt garnka nie mają znaczenia! W przeciwieństwie do większości płyt dostępnych na rynku, cewki indukcyjne w urządzeniach Amica 
nie są okrągłe, a kwadratowe, co pozwala na maksymalne wykorzystanie powierzchni płyty. Większa powierzchnia grzania to większe 
możliwości!

Hob&Go 

Inteligentna płyta? Właśnie tak!  Postaw garnek na dowolnym polu, a płyta automatycznie rozpozna jego położenie, aktywuje 
odpowiednie pole i dostosuje powierzchnię grzania do wielkości i kształtu naczynia. Tobie pozostaje tylko ustawienie mocy grzania. 
Po prostu postaw i gotuj. 
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NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

SlimHob 

Wybierz uniwersalną płytę, która pasuje do różnych blatów i typów kuchennej zabudowy. Jej montaż możliwy jest w praktycznie 
każdym, nawet w 12 mm blacie – kiedy pod nim znajduje się szuflada. A także już w 28 mm blacie nad piekarnikiem Amica. W dodatku 
bez względu na materiał, z którego blat został wykonany. To ogromna elastyczność przy projektowaniu i komfort wyboru niezależnie 
od upodobań, mody i możliwości Twojej kuchni. 

PowerBooster  
Nie trać czasu w kuchni, przeznacz go na przyjemności! Pomoże Ci w tym funkcja PowerBooster, która zwiększa moc grzania i pozwala 
na szybsze przygotowanie potraw. Wodę 0,4 l zagotujesz nawet w 60 sekund! Krótszy czas gotowania czy smażenia, to także mniejsza 
strata cennych substancji odżywczych. Szybko i zdrowo! 

CookAdapt

Wybierz pole, połóż garnek, a płyta sama dostosuje powierzchnię grzania do jego wielkości i kształtu. Pole nagrzewa wyłącznie dno garnka, 
dzięki temu unikamy strat energetycznych. Korzystanie z płyty indukcyjnej jest ekonomiczne i, co niezwykle ważne, bezpieczne.

Płyta indukcyjna

PI6544PHTS4UN 2.0 STUDIO�

Pyszne potrawy w krótkim czasie! Inteligentna płyta indukcyjna Amica 
wyposażona w funkcję PowerBooster, dzięki zwiększonej mocy 
grzania, pozwala na szybsze przygotowanie potraw, a co za tym idzie, 
mniejszą stratę substancji odżywczych! Oszczędzasz czas i jesz 
zdrowiej. Funkcja AutoBridge umożliwia gotowanie w większych 
garnkach. Pola płyty łączą się, dopasowując się do kształtu garnka. 
Szybsze i wydajniejsze gotowanie na wyciągnięcie ręki!

NOWOŚĆ

Bezpieczeństwo i oszczędność 

www.amica.pl

Pola grzejne:

 Strefy bridge: 2

4 pola 21 x 19 cm z funkcją Power 
Booster

Rozmiar pola bridge: 210 x 385 mm

Funkcjonalność:
Funkcja PowerBooster: 4 pola
Autobridge

 Flexi Space
Hob&Go 
Rozpoznawanie wielkości i obecności 
garnka (CookAdapt)

 PowerChoice 
 Timer: Elektroniczny

ChildLock
Podtrzymywanie ciepła

 Funkcja pauza
Szybki nagrzew

Parametry techniczne: 
Kolor powierzchni: czarny
Sterowanie sensorowe: Slider, Front
SlimHob – Montaż w cienkim blacie
Możliwość zabudowy na równo z blatem
Waga netto: 8.4 kg
Minimalna wymagana przestrzeń
pod płytą: 25 mm

EAN
Indeks: 21540 

5906006215408

Wymiary netto (WxSxG): 54x592x522 mm
Typ podłączenia: 3N~220-240/380-415 V  

AutoBridge 

Obiad dla dużej rodziny? Funkcja AutoBridge pozwala na gotowanie w większych garnkach na obu polach jednocześnie! Płyta wykrywa 
duże naczynie i automatycznie łączy pola w strefę grzania odpowiadającą kształtowi garnka. To intuicyjne rozwiązanie sprawia, 
że gotujesz szybciej i efektywnie! 

FlexiSpace
Z pewnością wielokrotnie zdarzyło Ci się używać garnków, których podstawa wystawała poza pole grzewcze. Od teraz wielkość czy 
kształt garnka nie mają znaczenia! W przeciwieństwie do większości płyt dostępnych na rynku, cewki indukcyjne w urządzeniach Amica 
nie są okrągłe, a kwadratowe, co pozwala na maksymalne wykorzystanie powierzchni płyty. Większa powierzchnia grzania to większe 
możliwości!

Hob&Go 

Inteligentna płyta? Właśnie tak!  Postaw garnek na dowolnym polu, a płyta automatycznie rozpozna jego położenie, aktywuje 
odpowiednie pole i dostosuje powierzchnię grzania do wielkości i kształtu naczynia. Tobie pozostaje tylko ustawienie mocy grzania. 
Po prostu postaw i gotuj. 

EasySelect

Płynna regulacja mocy grzania, osobna dla każdego pola.
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NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Wysoka wydajność

Okap meblowy

OMP6254BG STUDIO 

Okapy Amica wyposażone są w nowoczesne i wydajne turbiny – 
całkowicie usuną kuchenne zapachy z Twoich ubrań, zasłon i narzut. 
Postaw na pełen komfort pracy dzięki nowoczesnej listwie LED 
emitującej jasne, przyjemne światło. Wygodę i funkcjonalność 
zapewni SlimSize – nie musisz się już martwić czy okap zmieści się w 
standardowych wymiarach szafek. Zacznij zmiany od dzisiaj! 

Doskonałe rozwiązania dla Ciebie! 

www.amica.pl

Wyposażenie:

 
Rodzaje filtrów tłuszczowych: 
aluminiowa ramka 

Silnik bezszczotkowy BLDC 

Liczba filtrów tłuszczowych: 1 

Funkcjonalność:
Wysoka wydajność 
SlimSize (Optymalna głębokość)  
Liczba stopni pracy wentylatora: 3 

Typ filtra węglowego: FWP 18* 

Tryb pracy: wyciąg/pochłaniacz Liczba warstw w filtrze tłuszczu: 5 

Parametry techniczne: 
Rodzaj sterowania: przyciski 
Klasa energetyczna: C 
Rodzaj oświetlenia: Listwa LED 
Maksymalna wydajność w trybie 
wyciąg: 462 m3/h  
Poziom hałasu maksymalny w trybie 
wyciąg: 63 dB  
Moc całkowita: 158 W 

EAN
Indeks: 1191537

5906006915377

Wymiary netto (WxSxG): 256x550x290 mm
Waga netto: 7.8 kg

 
 

Ubrania, zasłony czy narzuty przesiąknięte kuchennymi zapachami? Nie z okapami Amica! Nowoczesne i niezwykle efektywne turbiny 
w kilka chwil całkowicie usuną kuchenne zapachy. Ich wydajność to ponad 550 m3/h, a więc zdecydowanie więcej czystości w Twoim 
domu!

SlimSize 

Teraz, dzięki pomniejszonej głębokości konstrukcji, okap bez problemu zmieści się w standardowych, 30. centymetrowych szafkach. 
Instalacja nie wymaga więc dodatkowych, uciążliwych prac stolarskich oraz zmian w aranżacji kuchennej zabudowy. Okapy meblowe to 
wygoda, funkcjonalność oraz doskonałe rozwiązanie dla osób, które posiadają kuchnie z zabudowanym ciągiem szafek. 

* Filtry węglowe nie stanowią standardowego wyposażenia. 

Listwa LED 

Słabe oświetlenie znacznie utrudnia prace kuchenne. Podobnie jest z ciągle przepalającymi się żarówkami. By zagwarantować pełen 
komfort, okapy Amica wyposażone zostały w nowoczesne i dekoracyjne listwy LED, które są niezwykle żywotne oraz emitują jasne, 
przyjemne światło. Wybierz okap Amica i korzystaj z najlepszych rozwiązań! 
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NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Wysoka wydajność

Sterowanie sensorowe
Zapomnij o uciążliwym czyszczeniu brudu gromadzącego się w okolicach przycisków! Okapy Amica wyposażone zostały w panele 
dotykowe umieszczone pod szklaną powłoką. Dzięki temu nie tylko szybko i bez przeszkód przetrzesz panel, ale zyskasz łatwy dostęp 
do wszystkich funkcji okapu. Przekonaj się, jak wciągający może być komfort!

Oświetlenie LED

Dobre oświetlenie w kuchni nie musi oznaczać kosmicznych rachunków za prąd. Okapy Amica wyposażone zostały w nowoczesne 
oświetlenie LED. Diody LED są wyjątkowo trwałe, a przede wszystkim zużywają minimalne ilości prądu. Jednocześnie dają jasne, 
przyjemne dla oka światło i znakomicie oświetlają kuchenny blat.

Okap kominowy

OKS6512SB STUDIO

Nowoczesny okap Amica wyposażony w wysoce wydajne turbiny w 
szybkim tempie zniweluje wszelkie zapachy powstałe podczas 
gotowania. Zamontowane w okapie diody LED emitują jasne światło, 
które znacznie ułatwi prace kuchenne, nie męcząc oczu. Nawigację 
funkcjami urządzenia umożliwi sterowanie sensorowe – panel dotyko-
wy umieszczony pod szklaną powłoką nie tylko ułatwi sterowanie, ale 
sprawi również, że czyszczenie okapu będzie dużo przyjemniejsze.

Dla Twojej wygody

www.amica.pl

Wyposażenie:

 Liczba warstw w filtrze tłuszczu: 3

Rodzaje filtrów tłuszczowych: 
aluminiowa ramka

Funkcjonalność:
Frame On - pochłanianie obwodowe
Wysoka wydajność 
Cicha praca

Funkcja czasowego wyłączenia
Maksymalny czas opóźnienia: 15 min 

Liczba stopni pracy wentylatora: 3

Typ filtra węglowego: FWK 162*

Tryb pracy: wyciąg/pochłaniacz 

Liczba filtrów węglowych: 1
Liczba filtrów tłuszczowych: 1

Parametry techniczne: 
Rodzaj sterowania: sensor 
Rodzaj wyświetlacza: LED 
Klasa energetyczna: A
Rodzaj oświetlenia: żarówka LED GU10
Kolor podświetlenia sterowania: czerwony
Maksymalna wydajność w trybie 
wyciąg: 630 m3/h
Poziom hałasu maksymalny w trybie 
wyciąg: 65 dB
Moc całkowita: 213 W

EAN
Indeks: 1191952

5906006919528

Wymiary netto (WxSxG): 750-1080x596x390 mm
Waga netto: 11kg

 

 

FrameON - Pochłanianie obwodowe

Przy pochłanianiu zapachów liczy się wydajność. Dlatego okapy z systemem FrameON odprowadzają opary także przez szczeliny 
umieszczone wokół przedniej szyby. Dodatkowy obwodowy system zasysania sprawia, że przykry zapach znika szybciej, a jednocze-
śnie okap działa ciszej. Ciesz się większą skutecznością pochłaniania i czystym powietrzem!

Ubrania, zasłony czy narzuty przesiąknięte kuchennymi zapachami? Nie z okapami Amica! Nowoczesne i niezwykle efektywne turbiny 
w kilka chwil całkowicie usuną kuchenne zapachy. Ich wydajność to ponad 550 m3/h, a więc zdecydowanie więcej czystości w Twoim 
domu!

* Filtry węglowe nie stanowią standardowego wyposażenia. 

Funkcja czasowego wyłączenia

Często, mimo że gotowanie czy smażenie zostało już zakończone, powietrze w kuchni wciąż wymaga oczyszczenia. Dzięki Funkcji 
czasowego wyłączenia możesz ustawić czas, przez jaki Twój okap będzie pracował, po zakończeniu przygotowywania posiłku, by 
usunąć wszystkie niepożądane zapachy. A jak już oczyści powietrze, samoczynnie się wyłączy. Rozsmakuj się w wygodzie i odetchnij 
pełną piersią. 

Wyświetlacz LED

Jeden rzut oka na wyświetlacz i wiesz wszystko o ustawieniach okapu – na którym pracuje poziomie, czy kiedy się wyłączy. A przy 
większości modeli nie musisz nawet ręcznie sprawdzać, czy potrzebne jest przeczyszczenie lub wymiana filtra, bo same Cię o tym 
poinformują!
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NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Wysoka wydajność

Sterowanie sensorowe
Zapomnij o uciążliwym czyszczeniu brudu gromadzącego się w okolicach przycisków! Okapy Amica wyposażone zostały w panele 
dotykowe umieszczone pod szklaną powłoką. Dzięki temu nie tylko szybko i bez przeszkód przetrzesz panel, ale zyskasz łatwy dostęp 
do wszystkich funkcji okapu. Przekonaj się, jak wciągający może być komfort!

Okap meblowy

OMP6568BG STUDIO

Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej kuchni? Innowacyjny 
okap Amica wyposażony jest w funkcję Touchless® - sterowanie 
gestem! Wystarczy ruch dłonią, by włączyć urządzenie lub zmienić 
jego ustawienia. Wysoce wydajne turbiny w szybkim tempie usuną 
kuchenne zapachy z Twoich ubrań, zasłon i narzut. Postaw na pełen 
komfort pracy dzięki nowoczesnej listwie LED emitującej jasne, 
przyjemne światło. Wygodnie i praktycznie!

Nowoczesność i wygoda

www.amica.pl

Wyposażenie:

 
Rodzaje filtrów tłuszczowych: 
aluminiowa ramka 

Silnik bezszczotkowy BLDC 

Liczba filtrów tłuszczowych: 1 

Funkcjonalność:
Touchless - sterowanie gestem
Wysoka wydajność 
Cicha praca

Liczba stopni pracy wentylatora: 4

 Funkcja czasowego wyłączenia
Maksymalny czas opóźnienia: 15 min
Tryb pracy: wyciąg/pochłaniacz
Typ filtra węglowego: FWP 18*

SlimSize (Optymalna głębokość) Liczba warstw w filtrze tłuszczu: 5 

Parametry techniczne: 
Rodzaj sterowania: sensor
Rodzaj wyświetlacza: LED
Klasa energetyczna: A 
Rodzaj oświetlenia: Listwa LED  
Kolor podświetlenia sterowania: biały
  
 
Maksymalna wydajność w trybie 
wyciąg: 547 m3/h
Poziom hałasu maksymalny w trybie 
wyciąg: 64 dB

EAN
Indeks: 1193448

5906006934484

Wymiary netto (WxSxG): 288x598x290 mm
Waga netto: 11.2 kg

 
  

Ubrania, zasłony czy narzuty przesiąknięte kuchennymi zapachami? Nie z okapami Amica! Nowoczesne i niezwykle efektywne turbiny 
w kilka chwil całkowicie usuną kuchenne zapachy. Ich wydajność to ponad 550 m3/h, a więc zdecydowanie więcej czystości w Twoim 
domu!

Touchless® - Sterowanie gestem

Kto powiedział, że musisz dotykać okapu, by nim sterować? Porusz przed nim dłonią, a okap sam się uruchomi! Chcesz zmienić moc 
wentylatora lub włączyć światło? Wykonaj odpowiedni gest! Okapem Amica sterujesz nawet bez dotykania go. Tym samym nie ma już 
problemu ze śladami po palcach, czyli dla Ciebie to mniej sprzątania, bo nie trzeba już czyścić panelu sterowania. Wygodnie na co dzień, 
łatwo jak nigdy. Wystarczy poruszyć ręką. A kiedy odczujesz potrzebę klasycznych rozwiązań, wykorzystaj standardowe sterowanie 
sensorowe.

* Filtry węglowe nie stanowią standardowego wyposażenia. 

Funkcja czasowego wyłączenia

Często, mimo że gotowanie czy smażenie zostało już zakończone, powietrze w kuchni wciąż wymaga oczyszczenia. Dzięki Funkcji 
czasowego wyłączenia możesz ustawić czas, przez jaki Twój okap będzie pracował, po zakończeniu przygotowywania posiłku, by 
usunąć wszystkie niepożądane zapachy. A jak już oczyści powietrze, samoczynnie się wyłączy. Rozsmakuj się w wygodzie i odetchnij 
pełną piersią. 

Listwa LED 

Słabe oświetlenie znacznie utrudnia prace kuchenne. Podobnie jest z ciągle przepalającymi się żarówkami. By zagwarantować pełen 
komfort, okapy Amica wyposażone zostały w nowoczesne i dekoracyjne listwy LED, które są niezwykle żywotne oraz emitują jasne, 
przyjemne światło. Wybierz okap Amica i korzystaj z najlepszych rozwiązań! 

NOWOŚĆ
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Wysoka wydajność

Sterowanie sensorowe
Zapomnij o uciążliwym czyszczeniu brudu gromadzącego się w okolicach przycisków! Okapy Amica wyposażone zostały w panele 
dotykowe umieszczone pod szklaną powłoką. Dzięki temu nie tylko szybko i bez przeszkód przetrzesz panel, ale zyskasz łatwy dostęp 
do wszystkich funkcji okapu. Przekonaj się, jak wciągający może być komfort!

Okap meblowy

OMP9568BG STUDIO

Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej kuchni? Innowacyjny 
okap Amica wyposażony jest w funkcję Touchless® - sterowanie 
gestem! Wystarczy ruch dłonią, by włączyć urządzenie lub zmienić 
jego ustawienia. Wysoce wydajne turbiny w szybkim tempie usuną 
kuchenne zapachy z Twoich ubrań, zasłon i narzut. Postaw na pełen 
komfort pracy dzięki nowoczesnej listwie LED emitującej jasne, 
przyjemne światło. Wygodnie i praktycznie!

Nowoczesność i wygoda

www.amica.pl

Wyposażenie:

 
Rodzaje filtrów tłuszczowych: 
aluminiowa ramka 

Silnik bezszczotkowy BLDC 

Liczba filtrów tłuszczowych: 1 

Funkcjonalność:
Touchless - sterowanie gestem
Wysoka wydajność 
Cicha praca

Liczba stopni pracy wentylatora: 4

 Funkcja czasowego wyłączenia
Maksymalny czas opóźnienia: 15 min
Tryb pracy: wyciąg/pochłaniacz
Typ filtra węglowego: FWP 18*

SlimSize (Optymalna głębokość) Liczba warstw w filtrze tłuszczu: 5 

Parametry techniczne: 
Rodzaj sterowania: sensor
Rodzaj wyświetlacza: LED
Klasa energetyczna: A 
Rodzaj oświetlenia: Listwa LED  
Kolor podświetlenia sterowania: biały
  
 
Maksymalna wydajność w trybie 
wyciąg: 613,5 m3/h
Poziom hałasu maksymalny w trybie 
wyciąg: 64 dB

EAN
Indeks: 1193449

5906006934491

Wymiary netto (WxSxG): 288x898x290 mm
Waga netto: 13,84 kg

 
  

Ubrania, zasłony czy narzuty przesiąknięte kuchennymi zapachami? Nie z okapami Amica! Nowoczesne i niezwykle efektywne turbiny 
w kilka chwil całkowicie usuną kuchenne zapachy. Ich wydajność to ponad 550 m3/h, a więc zdecydowanie więcej czystości w Twoim 
domu!

Touchless® - Sterowanie gestem

Kto powiedział, że musisz dotykać okapu, by nim sterować? Porusz przed nim dłonią, a okap sam się uruchomi! Chcesz zmienić moc 
wentylatora lub włączyć światło? Wykonaj odpowiedni gest! Okapem Amica sterujesz nawet bez dotykania go. Tym samym nie ma już 
problemu ze śladami po palcach, czyli dla Ciebie to mniej sprzątania, bo nie trzeba już czyścić panelu sterowania. Wygodnie na co dzień, 
łatwo jak nigdy. Wystarczy poruszyć ręką. A kiedy odczujesz potrzebę klasycznych rozwiązań, wykorzystaj standardowe sterowanie 
sensorowe.

* Filtry węglowe nie stanowią standardowego wyposażenia. 

Funkcja czasowego wyłączenia

Często, mimo że gotowanie czy smażenie zostało już zakończone, powietrze w kuchni wciąż wymaga oczyszczenia. Dzięki Funkcji 
czasowego wyłączenia możesz ustawić czas, przez jaki Twój okap będzie pracował, po zakończeniu przygotowywania posiłku, by 
usunąć wszystkie niepożądane zapachy. A jak już oczyści powietrze, samoczynnie się wyłączy. Rozsmakuj się w wygodzie i odetchnij 
pełną piersią. 

Listwa LED 

Słabe oświetlenie znacznie utrudnia prace kuchenne. Podobnie jest z ciągle przepalającymi się żarówkami. By zagwarantować pełen 
komfort, okapy Amica wyposażone zostały w nowoczesne i dekoracyjne listwy LED, które są niezwykle żywotne oraz emitują jasne, 
przyjemne światło. Wybierz okap Amica i korzystaj z najlepszych rozwiązań! 

NOWOŚĆ
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Okap kominowy 60 cm 

OKP6652S 

Okapy marki Amica idą z duchem czasu i wiedzą czego brakuje w 
Twojej kuchni. Postaw na pełen komfort pracy dzięki nowoczesnej 
listwie LED emitującej jasne, przyjemne światło. Wbudowane 
sterowanie sensorowe Slider pozwoli Ci na pełną kontrolę i regulację 
mocy okapu! Dodatkowo okapy Amica posiadają 10 stopni pracy 
wentylatora! Możesz dopasować moc urządzenia do swoich 
indywidualnych potrzeb i cieszyć się z najlepszych rozwiązań! 

Praktycznie i wygodnie! 

www.amica.pl

Wyposażenie:

 
Rodzaje filtrów tłuszczowych: 
aluminiowa ramka 

Silnik bezszczotkowy BLDC 

Liczba filtrów tłuszczowych: 1 

Funkcjonalność:
Frame On - pochłanianie obwodowe
Liczba stopni pracy wentylatora: 4  
Funkcja czasowego wyłączenia 

Tryb pracy: wyciąg/pochłaniacz 
Typ filtra węglowego: FWP 18* 

 

Maksymalny czas opóźnienia: 15 min Liczba warstw w filtrze tłuszczu: 5 

Parametry techniczne: 
Rodzaj sterowania: slider sensorowy 
Klasa energetyczna: C 
Rodzaj oświetlenia: Listwa LED 
Kolor podświetlenia sterowania: czerwony 
Maksymalna wydajność w trybie 
wyciąg: 460 m3/h 
Poziom hałasu maksymalny w trybie 
wyciąg: 63 dB 
Moc całkowita: 154 W 

EAN
Indeks: 1190506 

5906006905064

Wymiary netto (WxSxG): 960-1340x600x394 mm
Waga netto: 19,73 kg

 
  

PowerBooster
Czy chcesz się błyskawicznie pozbyć nieprzyjemnych zapachów podczas smażenia ryb lub grillowania mięs? Włącz PowerBooster – 
funkcję która w mgnieniu oka oczyści powietrze w Twojej kuchni. Idealne rozwiązanie podczas przygotowania dań o szczególnie 
intensywnych zapachach. 

* Filtry węglowe nie stanowią standardowego wyposażenia. 

FrameON - Pochłanianie obwodowe

Przy pochłanianiu zapachów liczy się wydajność. Dlatego okapy z systemem FrameON odprowadzają opary także przez szczeliny 
umieszczone wokół przedniej szyby. Dodatkowy obwodowy system zasysania sprawia, że przykry zapach znika szybciej, a jednocze-
śnie okap działa ciszej. Ciesz się większą skutecznością pochłaniania i czystym powietrzem!

Funkcja czasowego wyłączenia

Często, mimo że gotowanie czy smażenie zostało już zakończone, powietrze w kuchni wciąż wymaga oczyszczenia. Dzięki Funkcji 
czasowego wyłączenia możesz ustawić czas, przez jaki Twój okap będzie pracował, po zakończeniu przygotowywania posiłku, by 
usunąć wszystkie niepożądane zapachy. A jak już oczyści powietrze, samoczynnie się wyłączy. Rozsmakuj się w wygodzie i odetchnij 
pełną piersią. 

Listwa LED 

Słabe oświetlenie znacznie utrudnia prace kuchenne. Podobnie jest z ciągle przepalającymi się żarówkami. By zagwarantować pełen 
komfort, okapy Amica wyposażone zostały w nowoczesne i dekoracyjne listwy LED, które są niezwykle żywotne oraz emitują jasne, 
przyjemne światło. Wybierz okap Amica i korzystaj z najlepszych rozwiązań! 

Sterowanie sensorowe Slider 

Okapy kominowe Amica z wbudowanym sterowaniem sensorowym Slider to wygoda i pełna kontrola zapachów, teraz – na wyciągnię-
cie ręki! Regulacja mocy nigdy nie była taka prosta - wystarczy przesunąć palcem po pasku na okapie i gotowe! 

10 stopni pracy wentylatora 

Dziesięć stopni pracy wentylatora pozwala precyzyjnie dopasować moc urządzenia do indywidualnych potrzeb. Moc najniższa i średnia 
sprawdzi się podczas codziennego gotowania, najwyższa – podczas smażenia i grillowania w wysokiej temperaturze. 
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Uniwersalne drzwi L/P

NoFrost
Lubisz rozmrażać lodówkę? Jeśli nie, już nigdy nie będziesz musiał tego robić! Technologia NoFrost zapewnia stałą kontrolę poziomu 
wilgotności w zamrażarce, co oznacza brak szronu w środku. A brak szronu to brak potrzeby rozmrażania! Ale NoFrost to też większa 
higiena i dłuższa świeżość Twoich produktów, bo stała temperatura w komorze zamrażarki ogranicza do minimum ryzyko rozwoju 
bakterii. Nie musisz nic robić, a wygodnie oszczędzasz!

Cicha praca

Dźwięki głośnej pracy lodówki potrafią być irytujące – zwłaszcza wieczorem albo gdy kuchnia połączona jest z salonem. Ale to już 
żaden problem! Lodówki Amica z funkcją Cichej pracy skonstruowane są tak, by jak najbardziej ograniczyć poziom hałasu generowane-
go przez mechaniczne elementy. Takie rozwiązanie zapewnia codzienny komfort wszystkim domownikom. Mniej decybeli, więcej 
rodzinnego spokoju.

www.amica.pl

Wyposażenie:

 

 

Akcesoria w chłodziarce: półka na 
wino - 2 butelki
Podstawka na jajka
Liczba drzwi zewnętrznych: 2
FlexiShelf: 4
Możliwość zmiany kierunku otwarcia 
drzwi [L/P]
Rodzaj kompresora: standardowy
Rodzaj źródła światła: LED
Typ produktu: SlideSystem (BI)
Pojemnik na warzywa i owoce: 2

Funkcjonalność:
Funkcje chłodzenia: FlexOn
NoFrost w zamrażarce

 Cicha praca

Parametry techniczne: 
Kolor: biały
Poziom hałasu: 41 dB
Klasa energetyczna: F

Pojemność zamrażarki: 56 l

Czas przechowywania w razie braku 
zasilania: 11 h
Klasa zamrażarki: 4
Częstotliwość: 50 Hz

Roczny pobór energii: 267 kWh/rok

Pojemność chłodziarki: 182 l

EAN
Indeks: 1193173

Wymiary netto (WxSxG): 1769x540x540 mm
5906006931735

  

   

Klasa energetyczna F

Nie lubisz wysokich rachunków za prąd? Wybierz mądrze klasę energetyczną! Pamiętaj, że lodówka pracuje przez cały rok – 24 godziny 
na dobę – a każda sekunda jej pracy to potencjalne oszczędności dla Ciebie. Ograniczając pobór prądu, troszczysz się też o środowisko.

Lodówka idealnie pasowałaby do Waszej kuchni, tylko drzwi otwierają się w niewłaściwym kierunku? Żaden problem! W lodówkach 
z funkcją Uniwersalne drzwi L/P otwory montażowe znajdują się po obu stronach – dlatego drzwi będą otwierać się w tę stronę, w którą 
chcesz! A jeśli będziesz zmieniać ustawienie w kuchni lub się przeprowadzać? To uniwersalne rozwiązanie – możesz wygodnie przeło-
żyć drzwi na drugą stronę w każdym czasie. Ty montujesz, Ty decydujesz!

Simple InsideControl

Idealnie urządzona kuchnia łączy wygodę użytkowania ze stylem. Dlatego panel kontrolny lodówek z elektronicznym sterowaniem 
Simple InsideControl umieszczony jest wewnątrz chłodziarki. Wygodnie regulujesz ustawienia lodówki, a jej gustowny wygląd cieszy 
oko. Brak zbędnych elementów na froncie urządzenia to ergonomia w parze z elegancją!

F

Półka na butelki

Otwierasz lodówkę… a na ziemi ląduje szklana butelka, która właśnie wytoczyła się ze środka… Nie, jeśli masz specjalną Półkę na 
butelki! Dopasowany kształt półki utrzyma butelki na swoim miejscu, a przy okazji ułatwi Ci optymalne wykorzystanie przestrzeni 
w komorze chłodziarki. Półkę możesz złożyć i schować lub wyjąć, jeśli aktualnie jej nie używasz. Koniec z upychaniem butelek na siłę 
i nerwami przy każdym otwarciu lodówki!

NOWOŚĆ
Chłodziarko – zamrażarka do zabudowy 

BK3205.8FN STUDIO

Zachowaj świeżość produktów na dłużej
Przechowuj żywność wygodnie i wydajnie z lodówkami Amica! Lodów-
ki z funkcją NoFrost, zapewniająca stałą kontrolę poziomu wilgotności 
w zamrażarce, pozwolą Ci uniknąć uciążliwego rozmrażania, oszczę-
dzając Twój czas i pieniądze! Reguluj ustawienia chłodziarki dzięki 
Simple InsideControl, by zapewnić jak najdłuższą trwałość 
i doskonały smak żywności. Nie musisz też martwić się uciążliwym 
hałasem związanym z pracą lodówki. Funkcja Cichej pracy zapewni Ci 
codzienny komfort i spokój.
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Total NoFrost 

VitControl
Świeże owoce i warzywa zawsze pod ręką? Nie musisz już codziennie chodzić do sklepu, kiedy masz pojemnik VitControl! Specjalny 
suwak regulacji poziomu wilgotności pozwoli Ci idealnie dopasować warunki przechowywania produktów do zaleceń – zmniejszać 
wilgotność dla owoców i zwiększać dla warzyw. A wszystko po to, by jak najdłużej były świeże i apetyczne! Możesz robić zakupy 
rzadziej, a Twoje produkty na dłużej pozostaną w dobrej kondycji. Oszczędzasz czas i pieniądze!

Cicha praca

Dźwięki głośnej pracy lodówki potrafią być irytujące – zwłaszcza wieczorem albo gdy kuchnia połączona jest z salonem. Ale to już 
żaden problem! Lodówki Amica z funkcją Cichej pracy skonstruowane są tak, by jak najbardziej ograniczyć poziom hałasu generowane-
go przez mechaniczne elementy. Takie rozwiązanie zapewnia codzienny komfort wszystkim domownikom. Mniej decybeli, więcej 
rodzinnego spokoju.

Chłodziarko – zamrażarka do zabudowy

BK3085.6NFM STUDIO

Lodówki Amica to najnowocześniejsze rozwiązania dla Twojej kuchni! 
Lodówka z systemem CoolBalance jest odporna na wahania tempera-
tury związane z otwieraniem jej drzwi. Funkcja Total NoFrost, zapew-
niająca stała kontrolę poziomu wilgotności w chłodziarce i zamrażarce, 
pozwoli Ci uniknąć uciążliwego rozmrażania, oszczędzając Twój czas i 
pieniądze! Nie musisz też martwic się uciążliwym hałasem związanym 
z pracą lodówki. Funkcja Cichej pracy zapewni Ci codzienny komfort i 
spokój.

Lodówka, która dba o Ciebie!

www.amica.pl

Wyposażenie:

 

 

Akcesoria w chłodziarce: deska do 
wina i serów z pokrywką, SnackBox, 
półka na wino - 4 butelki
Podstawka na jajka
Liczba drzwi zewnętrznych: 2
FlexiShelf: 3
Możliwość zmiany kierunku otwarcia 
drzwi [L/P]
Rodzaj kompresora: standardowy
Rodzaj źródła światła: LED
Typ produktu: SlideSystem (BI)
Pojemnik na warzywa i owoce: 2

Funkcjonalność:
Funkcje chłodzenia: FlexOn
Total NoFrost 
Szuflada kontroli wilgotności VitControl
Cicha praca
Funkcja Super chłodzenie

 

Alarm podwyższonej temperatury 
w zamrażarce

Funkcja Super zamrażanie
 

Alarm niedomkniętych drzwi

Parametry techniczne: 
Kolor: biały
Poziom hałasu: 41 dB
Klasa energetyczna: F

Pojemność chłodziarki: 177 l

Klasa zamrażarki: 4
Częstotliwość: 50 Hz

Roczny pobór energii: 298 kWh/rok
Pojemność zamrażarki: 64 l

Czas przechowywania w razie braku
zasilania: 10 h

EAN
Indeks: 1191758

Wymiary netto (WxSxG): 1769x540x550 mm
5906006917586

  

   

CoolBalance

Otwieraj i zamykaj lodówkę utrzymując stabilny poziom temperatury wewnątrz! Specjalna metalowa płytka na tylnej ścianie chłodziarki 
sprawia, że jest ona mniej podatna na wahania temperatury spowodowane otwieraniem drzwi. Takie rozwiązanie to nie tylko lepsza 
dbałość o świeżość produktów dzięki stabilnej temperaturze, ale także oszczędność energii i bez wątpienia bardzo estetyczne wykoń-
czenie wnętrza twojej lodówki.

Lubisz rozmrażać lodówkę? Jeśli nie, już nigdy nie będziesz musiał tego robić! Technologia Total NoFrost zapewnia stałą kontrolę 
poziomu wilgotności zarówno w chłodziarce jak i zamrażarce, co oznacza brak szronu w środku. A brak szronu to brak potrzeby 
rozmrażania! Ale NoFrost to też większa higiena i dłuższa świeżość Twoich produktów, bo stała temperatura w całej lodówce ogranicza 
do minimum ryzyko rozwoju bakterii. Nie musisz nic robić, a wygodnie oszczędzasz! 

Klasa energetyczna F

Nie lubisz wysokich rachunków za prąd? Wybierz mądrze klasę energetyczną! Pamiętaj, że lodówka pracuje przez cały rok – 24 godziny 
na dobę – a każda sekunda jej pracy to potencjalne oszczędności dla Ciebie. Ograniczając pobór prądu, troszczysz się też o środowisko.

F

Simple InsideControl

Idealnie urządzona kuchnia łączy wygodę użytkowania ze stylem. Dlatego panel kontrolny lodówek z elektronicznym sterowaniem 
Simple InsideControl umieszczony jest wewnątrz chłodziarki. Wygodnie regulujesz ustawienia lodówki, a jej gustowny wygląd cieszy 
oko. Brak zbędnych elementów na froncie urządzenia to ergonomia w parze z elegancją!
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Total NoFrost 

CoolManagement System 
Optymalizuj poziom temperatur i wilgotności w różnych częściach twojej lodówki dzięki nowoczesnemu, 3-strefowemu systemowi 
chłodzenia. Amica CoolManagement System to technologia, która umożliwia niezależne ustawienie poziomu temperatur w szufladzie 
AdaptZone, komorze chłodziarki i zamrażarki. Dzięki temu możesz jeszcze dokładniej dostosowywać warunki przechowywania 
żywności do jej rodzaju. A odpowiednia temperatura i wilgotność mają bezpośredni wpływ na zachowanie świeżości i wartości 
odżywczych przechowywanych produktów. 

Cicha praca

Dźwięki głośnej pracy lodówki potrafią być irytujące – zwłaszcza wieczorem albo gdy kuchnia połączona jest z salonem. Ale to już 
żaden problem! Lodówki Amica z funkcją Cichej pracy skonstruowane są tak, by jak najbardziej ograniczyć poziom hałasu generowane-
go przez mechaniczne elementy. Takie rozwiązanie zapewnia codzienny komfort wszystkim domownikom. Mniej decybeli, więcej 
rodzinnego spokoju.

NOWOŚĆ
Chłodziarko – zamrażarka do zabudowy

BK34058.8 STUDIO  

Zachowaj świeżość produktów na dłużej
Wygodne i zdrowe przechowywanie żywności z lodówkami Amica! 
Stwórz w swojej kuchni idealne warunki do przechowywania najbar-
dziej wymagających produktów dzięki AdaptZone. Optymalizuj 
poziomy temperatur i wilgotności dzięki CoolManagement System, by 
zapewnić jak najdłuższą trwałość i doskonały smak żywności. Funkcja 
Total NoFrost, zapewniająca stała kontrole poziomu wilgotności w 
chłodziarce i zamrażarce, pozwoli Ci uniknąć uciążliwego rozmrażania, 
oszczędzając Twój czas i pieniądze!

www.amica.pl

Wyposażenie:

 

 

Akcesoria w chłodziarce: deska do 
wina i serów z pokrywką, półka na 
wino - 2 butelki
Podstawka na jajka
Liczba drzwi zewnętrznych: 2
FlexiShelf: 4
Możliwość zmiany kierunku otwarcia 
drzwi [L/P]
Rodzaj kompresora: standardowy
Rodzaj źródła światła: LED
Typ produktu: SlideSystem (BI)
Pojemnik na warzywa i owoce: 2

Funkcjonalność:
Funkcje chłodzenia: CoolManagement 
System, AdaptZone, Evenlight
Total NoFrost 
Szuflada kontroli wilgotności VitControl
Cicha praca
Funkcja Eco

 

Funkcja Super chłodzenie
Funkcja Wakacje

 

Funkcja Super zamrażanie
Alarm podwyższonej temperatury 
w zamrażarce

Parametry techniczne: 
Kolor: biały
Poziom hałasu: 41 dB
Klasa energetyczna: F

Pojemność zamrażarki: 67 l

Czas przechowywania w razie braku 
zasilania: 10 h
Klasa zamrażarki: 4
Częstotliwość: 50 Hz

Roczny pobór energii: 244 kWh/rok

Pojemność chłodziarki: 200 l

EAN
Indeks: 1193445

Wymiary netto (WxSxG): 1937x540x550 mm
5906006934453

  

   

AdaptZone 

Stwórz w swojej lodówce idealne warunki do przechowywania bardziej wymagających produktów – jak mięso czy ryby. Specjalna 
szuflada AdaptZone daje możliwość precyzyjnego ustawienia temperatury w zakresie od -3 do 3 stopni Celsjusza, dostoswanej do 
potrzeb produktów, które w niej umieszczasz.  Dzięki temu wrażliwe produkty znacznie dłużej zachowują swoją świeżość, smak i zapach, 
a także wartości odżywcze. Świeża ryba na kolację? Zakupy na cały tydzień? Żaden problem z innowacyjną szufladą AdaptZone! 

Lubisz rozmrażać lodówkę? Jeśli nie, już nigdy nie będziesz musiał tego robić! Technologia Total NoFrost zapewnia stałą kontrolę 
poziomu wilgotności zarówno w chłodziarce jak i zamrażarce, co oznacza brak szronu w środku. A brak szronu to brak potrzeby 
rozmrażania! Ale NoFrost to też większa higiena i dłuższa świeżość Twoich produktów, bo stała temperatura w całej lodówce ogranicza 
do minimum ryzyko rozwoju bakterii. Nie musisz nic robić, a wygodnie oszczędzasz! 

Kompresor inwerterowy 
Lodówka pracuje za głośno? I pewnie zużywa za dużo energii? Na pewno nie jest to lodówka Amica z Kompresorem inwerterowym! Jej 
specjalna konstrukcja sprawia, że urządzenie pobiera o wiele mniej prądu, a poziom hałasu jest ograniczony do minimum. Ciszej, taniej, 
ekologiczniej! 

Full InsideControl 

Elegancki minimalizm w designie, maksymalna funkcjonalność i błyskawiczny dostęp do wszystkich ustawień. Za pośrednictwem 
umieszczonego wewnątrz lodówki panelu sterowania z czytelnym wyświetlaczem LED w kilka sekund wyregulujesz temperaturę – 
niezależnie dla chłodziarki i zamrażarki – jak również ustawisz dodatkowe funkcje. To wyjątkowo intuicyjne i wygodne rozwiązanie. 
A czysty front lodówki prezentuje się wyjątkowo stylowo. 

Wysoka lodówka
193.7 cm – pasuje 

do wysokiej 
zabudowy
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NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Total NoFrost 

VitControl
Świeże owoce i warzywa zawsze pod ręką? Nie musisz już codziennie chodzić do sklepu, kiedy masz pojemnik VitControl! Specjalny 
suwak regulacji poziomu wilgotności pozwoli Ci idealnie dopasować warunki przechowywania produktów do zaleceń – zmniejszać 
wilgotność dla owoców i zwiększać dla warzyw. A wszystko po to, by jak najdłużej były świeże i apetyczne! Możesz robić zakupy 
rzadziej, a Twoje produkty na dłużej pozostaną w dobrej kondycji. Oszczędzasz czas i pieniądze!

FreshZone

Chcesz, aby mięso i ryby zachowały świeżość na dłużej? Przechowuj je w pojemniku FreshZone! Temperatura w jego środku wynosi 
0-30C, dlatego jest to idealne miejsce do przechowywania produktów wymagających szczególnych warunków – właśnie takich jak
mięso i ryby. Dłużej zachowują smak, zapach i wartości odżywcze! Ograniczasz ryzyko marnowania jedzenia i oszczędzasz czas, bo
zakupy możesz teraz robić rzadziej!

Chłodziarko – zamrażarka wolnostojąca 

FK3356.4 STUDIO

Przechowuj żywność wygodnie i wydajnie z lodówkami Amica! Funkcja 
Total NoFrost, zapewniająca stałą kontrolę poziomu wilgotności w 
chłodziarce oraz zamrażarce, pozwoli Ci uniknąć uciążliwego rozmra-
żania, oszczędzając Twój czas i pieniądze! Pojemnik VitControl pozwoli 
Ci dostosować poziom wilgotności dla owoców i warzyw, w celu 
wydajniejszego przechowywania! Mięso i ryby również nie stracą 
świeżości, dzięki pojemnikowi FreshZone, z termperaturą dostosowa-
ną do Twoich potrzeb. Ciesz się świeżością przez dłuższy czas!

Świeżość i smak na dłużej

www.amica.pl

Wyposażenie:

 

 

Liczba drzwi zewnętrznych: 2
FlexiShelf: 3
Możliwość zmiany kierunku otwarcia 
drzwi [L/P]
Rodzaj kompresora: standardowy
Rodzaj źródła światła: LED
Pojemnik na warzywa i owoce: 2
Podstawka na jajka

Funkcjonalność:
Funkcje chłodzenia: FreshZone, 
AirFlow, FlexOn 
Total NoFrost
Szuflada kontroli wilgotności: VitControl

 

Funkcja Eco
Funkcja Wakacje

Cicha praca
 

Funkcja Super chłodzenie
Funkcja Super zamrażanie
Alarm podwyższonej temperatury 
w zamrażarce

Parametry techniczne: 
Kolor: czarne szkło
Poziom hałasu: 41 dB
Klasa energetyczna: E

Pojemność chłodziarki: 257 l

Klasa zamrażarki: 4
Częstotliwość: 50 Hz

Pojemność zamrażarki: 94 l

Czas przechowywania w razie braku
zasilania: 7 h

EAN
Indeks: 1193441

Wymiary netto (WxSxG): 2000x595x642 mm
5906006934415

   

Lubisz rozmrażać lodówkę? Jeśli nie, już nigdy nie będziesz musiał tego robić! Technologia Total NoFrost zapewnia stałą kontrolę 
poziomu wilgotności zarówno w chłodziarce jak i zamrażarce, co oznacza brak szronu w środku. A brak szronu to brak potrzeby 
rozmrażania! Ale NoFrost to też większa higiena i dłuższa świeżość Twoich produktów, bo stała temperatura w całej lodówce ogranicza 
do minimum ryzyko rozwoju bakterii. Nie musisz nic robić, a wygodnie oszczędzasz! 

Cicha praca

Dźwięki głośnej pracy lodówki potrafią być irytujące – zwłaszcza wieczorem albo gdy kuchnia połączona jest z salonem. Ale to już 
żaden problem! Lodówki Amica z funkcją Cichej pracy skonstruowane są tak, by jak najbardziej ograniczyć poziom hałasu generowane-
go przez mechaniczne elementy. Takie rozwiązanie zapewnia codzienny komfort wszystkim domownikom. Mniej decybeli, więcej 
rodzinnego spokoju.

Klasa energetyczna E

Nie lubisz wysokich rachunków za prąd? Wybierz mądrze klasę energetyczną! Pamiętaj, że lodówka pracuje przez cały rok – 24 godziny 
na dobę – a każda sekunda jej pracy to potencjalne oszczędności dla Ciebie. Lodówka z klasą E zużywa o 20% energii mniej niż urządze-
nie z klasą F! Pamiętaj, że ograniczając pobór prądu, troszczysz się też o środowisko. Ekonomia i ekologia w jednym!

E

Sterowanie sensorowe

Lubisz sprzęty, które są nie tylko eleganckie, ale przede wszystkim funkcjonalne? Właśnie dla Ciebie Amica wyposażyła swoje lodówki 
w Sterowanie sensorowe! Intuicyjny i łatwy w obsłudze panel sterujący z wyświetlaczem LED i czujnikami dotyku ułatwia precyzyjne 
sterowanie temperaturą. Łatwo możesz nastawić niezależną temperaturę dla chłodziarki i zamrażarki, a także wygodnie korzystać z 
innych dodatkowych funkcji. Styl i ergonomia, idealne połączenie!

NOWOŚĆ

Wysoka lodówka
200 cm – pasuje 

do wysokiej 
zabudowy
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NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

AntiBacteria Filter 

Silnik SilentDrive 
Popraw komfort akustyczny w swoim domu! Bezszczotkowy silnik SilentDrive to gwarancja cichej pracy zmywarki. Technologia ta 
oznacza również dużo większą trwałość i niezawodność, co w prosty sposób przekłada się na niższe koszty użytkowania i dłuższą 
żywotność silnika.

Zmywarka do zabudowy  

v

Zmywarka, której nie słychać? Teraz to możliwe! Bezszczotkowy 
silnik SilentDrive w zmywarce Amica zapewni cichą pracę, podczas 
której możesz cieszyć się spokojem i wolnym czasem. Twoje naczynia 
będą higienicznie czyste dzięki SteamPower. Para nie tylko redukuje 
ilość bakterii, sprawia również, że naczynia po wyjęciu ze zmywarki są 
całkowicie dosuszone i lśniące. Nie musisz martwić się również 
wyciekiem wody, kiedy nie ma Cię w domu. Funkcja AquaStop odetnie 
dopływ wody w razie jakiejkolwiek awarii. Dla bezpiecznego i 
wygodnego funkcjonowania w kuchni.

NOWOŚĆ

Zmywarka dopasowana do Twoich potrzeb

www.amica.pl

Wyposażenie:

 

 

AntiBacteria Filter

Silnik SilentDrive
Typ koszy: standardowe

AntiFlood

Regulacja wysokości górnego kosza: 
standardowe

Kolor przycisków: czarny

Liczba koszy: 2
Składane elementy w koszach

Liczba ramion natryskowych: 3

Funkcjonalność: 
SteamPower
AquaStop

 

HalfLoad
Opóźnienie startu do 19h  

System suszenia: Hot Air Drying
Rodzaj dozownika: ShineDose  

WashRestart

Parametry techniczne: 
Wyświetlacz: LED 
Sterowanie: przycisk
Klasa energetyczna: E
Klasa emisji hałasu: C
Zużycie energii w programie Eco na cykl: 
0.755 kWh/cykl
Zużycie wody dla programu Eco: 
11 l/cykl

EAN
Indeks: 1193428

5906006934286 
Wymiary netto (WxSxG): 820x448x550 mm  

  

AquaStop

Zmywarce Amica nie grozi nagły i niekontrolowany wyciek wody! Jest przed nim doskonale zabezpieczona. W przypadku jakiejkolwiek 
awarii włączy się system AquaStop, który automatyczne odetnie dopływ wody. Teraz możesz mieć pewność, że zmywarka nie zaleje ani 
Twojego mieszkania, ani, tym bardziej, mieszkania sąsiadów. Wszystko jest pod kontrolą. 

Nowoczesny, antybakteryjny filtr z materiału będącego pochodną triazolu nie tylko eliminuje osadzające się na nim patogeny, ale 
przede wszystkim utrudnia ich namnażanie we wnętrzu zmywarki. Rozwiązanie redukuje również powstawanie nieprzyjemnych 
zapachów. Czysta higiena wbudowana w zmywarkę! 

Klasa energetyczna E
Płacenie rachunków za prąd to przykry obowiązek. Z troski o Twój budżet oraz środowisko naturalne w zmywarkach Amica 
zastosowaliśmy rozwiązania gwarantujące mniejsze zużycie energii elektrycznej i co się z tym wiąże, niższe rachunki. Oszczędność 
zużycia energii zmywarki klasy E w stosunku do zmywarki klasy F wynosi 10%. Dzięki temu zyskasz nawet do 32 darmowych cykli 
zmywania rocznie. Zmywarki Amica to efektywność pod każdym względem! Zmywasz ekologicznie i ekonomicznie! 

SteamPower

Chcesz, żeby Twoje naczynia były higieniczne czyste i lśniące? To możliwe dzięki SteamPower — gorącej pary użytej na końcu cyklu 
zmywania, która redukuje ilość bakterii na naczyniach i w zmywarce, a także sprawia, że wyjmowane ze zmywarki naczynia lśniące 
i idealnie dosuszone.

Program Higiena+
Masz w rodzinie alergików, małe dzieci? W Programie Higiena woda podgrzewana jest do temperatury 70 stopni C, dzięki czemu masz 
pewność, że Twoje nawet bardzo zabrudzone naczynia będą zawsze higieniczne czyste i pozbawione szkodliwych drobnoustrojów. 
Nieskazitelna czystość nawet pod mikroskopem!

DIV42E6a STUDIO  
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NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

 Klasa energetyczna E

Płacenie rachunków za prąd to przykry obowiązek. Z troski o Twój budżet oraz środowisko naturalne w zmywarkach Amica zastosowa-
liśmy rozwiązania gwarantujące mniejsze zużycie energii elektrycznej i co się z tym wiąże, niższe rachunki. Oszczędność zużycia energii 
zmywarki klasy E w stosunku do zmywarki klasy F wynosi 10%. Dzięki temu zyskasz nawet do 32 darmowych cykli zmywania rocznie. 
Zmywarki Amica to efektywność pod każdym względem! Zmywasz ekologicznie i ekonomicznie!

AquaStop

Zmywarce nie grozi nagły i niekontrolowany wyciek wody! W przypadku jakiejkolwiek awarii włączy się system AquaStop, który automatycz-
ne odetnie jej dopływ. Teraz możesz mieć pewność, że zmywarka nie zaleje ani Twojego mieszkania, ani, tym bardziej, mieszkania sąsiadów.

Zmywarka do zabudowy

DIV62E6a STUDIO 

Zmywarka, której nie słychać? Teraz to możliwe! Bezszczotkowy silnik 
SilentDrive w zmywarce Amica zapewni cichą pracę, podczas której 
możesz cieszyć się spokojem i wolnym czasem. Twoje naczynia będą 
higienicznie czyste dzięki SteamPower. Para nie tylko redukuje ilość 
bakterii, sprawia również, że naczynia po wyjęciu ze zmywarki są 
całkowicie dosuszone i lśniące. Nie musisz martwić się również wycie-
kiem wody, kiedy nie ma Cię w domu. Funkcja AquaStop odetnie 
dopływ wody w razie jakiejkolwiek awarii. Dla bezpiecznego i wygod-
nego funkcjonowania w kuchni.

Zmywarka dopasowana do Twoich potrzeb

www.amica.pl

 

 

Regulacja wysokości górnego kosza: 
standardowe

Silnik: SilentDrive 

AntiBacteria Filter
Typ koszy: standardowe

AntiFlood
Kolor przycisków: czarny
Składane elementy w koszach
Liczba koszy: 2
Liczba ramion natryskowych: 3

Funkcjonalność: Wyposażenie:
SteamPower
AquaStop

 HalfLoad
Opóźnienie startu do 19h 
Rodzaj dozownika: ShineDose 

 WashRestart
System suszenia: Hot Air Drying

Parametry techniczne: 
Wyświetlacz: LED 
Sterowanie: przycisk
Klasa energetyczna: E

Zużycie energii w programie Eco na 
cykl: 0.937 kWh/cykl
Zużycie wody dla programu Eco: 
12 l/cykl

EAN
Indeks: 1193427

5906006934279
Wymiary netto (WxSxG): 820x598x550 mm  

  

Klasa emisji hałasu: C

SilentDrive 

Popraw komfort akustyczny w swoim domu! Bezszczotkowy silnik SilentDrive to gwarancja cichej pracy zmywarki. Technologia ta 
oznacza również dużo większą trwałość i niezawodność, co w prosty sposób przekłada się na niższe koszty użytkowania i dłuższą 
żywotność silnika.

SteamPower

Chcesz, żeby Twoje naczynia były higieniczne czyste i lśniące? To możliwe dzięki SteamPower — gorącej pary użytej na końcu cyklu 
zmywania, która redukuje ilość bakterii na naczyniach i w zmywarce, a także sprawia, że wyjmowane ze zmywarki naczynia lśniące i 
idealnie dosuszone.

AntiBacteria Filter

Nowoczesny, antybakteryjny filtr z materiału będącego pochodną triazolu nie tylko eliminuje osadzające się na nim patogeny, ale 
przede wszystkim utrudnia ich namnażanie we wnętrzu zmywarki. Rozwiązanie redukuje również powstawanie nieprzyjemnych 
zapachów. Czysta higiena wbudowana w zmywarkę!

Program Higiena+

Masz w rodzinie alergików, małe dzieci? W Programie Higiena woda podgrzewana jest do temperatury 70 stopni C, dzięki czemu masz 
pewność, że Twoje nawet bardzo zabrudzone naczynia będą zawsze higieniczne czyste i pozbawione szkodliwych drobnoustrojów. 
Nieskazitelna czystość nawet pod mikroskopem!

NOWOŚĆ

E
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NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

 Klasa energetyczna E

Płacenie rachunków za prąd to przykry obowiązek. Z troski o Twój budżet oraz środowisko naturalne w zmywarkach Amica zastosowa-
liśmy rozwiązania gwarantujące mniejsze zużycie energii elektrycznej i co się z tym wiąże, niższe rachunki. Oszczędność zużycia energii 
zmywarki klasy E w stosunku do zmywarki klasy F wynosi 10%. Dzięki temu zyskasz nawet do 32 darmowych cykli zmywania rocznie. 
Zmywarki Amica to efektywność pod każdym względem! Zmywasz ekologicznie i ekonomicznie!

AquaStop

Zmywarce nie grozi nagły i niekontrolowany wyciek wody! W przypadku jakiejkolwiek awarii włączy się system AquaStop, który automatycz-
ne odetnie jej dopływ. Teraz możesz mieć pewność, że zmywarka nie zaleje ani Twojego mieszkania, ani, tym bardziej, mieszkania sąsiadów.

Zmywarka do zabudowy

DIV435ABZO STUDIO

Niezauważalna zmywarka? Z Amica to możliwe! Zmywarka z funkcją 
SlidingDoor nada Twojej kuchni walorów estetycznych na nowym 
poziomie. Front zmywarki będzie idealnie dopasowany do frontu 
szafek, bez konieczności cięcia cokołu meblowego pod zmywarką. Ze 
względu na cichą pracę, zmywarka została wyposażona w RedDot, 
czyli diodę LED umieszczoną u dołu drzwi, która informuje o skończo-
nej pracy urządzenia. Dzięki niskiemu zużyciu energii (klasa energe-
tyczna E) rachunki za prąd będą mniejsze. Ciesz się spokojem i wygodą 
ze zmywarką Amica!

Komfort i estetyka

www.amica.pl

 

 

AntiBacteria Filter
SlidingDoor (zawiasy ślizgowe)

Silnik: SilentDrive 

Typ koszy: MaxiSpaceMod
RedDot

Regulacja wysokości górnego kosza: 
System Up&Down
AntiFlood
Kolor przycisków: czarny
Składane elementy w koszach

Funkcjonalność: Wyposażenie:
SteamPower
AquaStop

 HalfLoad
Opóźnienie startu do 24h 
Rodzaj dozownika: ShineDose 
System suszenia: Turbo Drying

Parametry techniczne: 
Wyświetlacz: LED 
Sterowanie: przycisk
Klasa energetyczna: E

Zużycie energii w programie Eco na 
cykl: 0.937 kWh/cykl
Zużycie wody dla programu Eco: 
12 l/cykl

EAN
Indeks: 1191630

5906006916305
Wymiary netto (WxSxG): 820x448x550 mm  

 

Klasa emisji hałasu: C

SlidingDoor

Zdecyduj się na zmywarkę z funkcją SlidingDoor, która doda kuchni funkcjonalności i nieporównywalnie lepszych wrażeń wizualnych. 
Zawiasy ślizgowe sprawiają, że front meblowy płynnie przesuwa się przy otwieraniu drzwi zmywarki. Wyeliminowana jest też koniecz-
ność cięcia cokołu meblowego pod zmywarką, dzięki czemu nie będą widoczne nieestetyczne szczeliny. Fronty szafek oraz zmywarki 
będą idealnie dopasowane, a otwieranie drzwi urządzenia oraz użytkowanie zmywarki stanie się o wiele wygodniejsze.

RedDot

Sprzęty Amica są tak ciche, że możesz nie usłyszeć, kiedy pracują. Dlatego o trwającym procesie mycia informuje Cię subtelne czerwone 
światło rzucane na podłogę przez diodę LED umieszczoną u dołu drzwi. Gdy zmywanie się kończy, światło zaczyna migać, a następnie 
gaśnie. A Ty wiesz dokładnie kiedy rozpakować zmywarkę.

TuboDrying

Komfort i higiena dzięki perfekcyjnie wysuszonym naczyniom. Dodatkowy układ wentylatorów wymusza cyrkulację powietrza w 
komorze zmywarki, zwiększając efektywność suszenia. System TurboDrying sprawia, że naczynia są idealnie suche i lśniące nawet po 
myciu w programach o niskiej temperaturze, a Ty ograniczasz do minimum ręczne wycieranie naczyń ściereczką, na której osadzają się 
groźne drobnoustroje.  Sucho, higienicznie i komfortowo!

MaxiSpaceMod

Zastanawiasz się, czy większe naczynia zmieszczą się do zmywarki i czy nie będzie ich blokować górny kosz przeznaczony na sztućce? 
Nie martw się! Konstrukcja górnego kosza pozwala na łatwe wyciągnięcie go w całości (nawet ze sztućcami) lub jednej z jego dwóch 
części oraz zyskanie dodatkowej przestrzeni w środkowym koszu zarówno na duże garnki czy wysokie dzbanki.

E
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NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

 Klasa energetyczna E

Płacenie rachunków za prąd to przykry obowiązek. Z troski o Twój budżet oraz środowisko naturalne w zmywarkach Amica zastosowa-
liśmy rozwiązania gwarantujące mniejsze zużycie energii elektrycznej i co się z tym wiąże, niższe rachunki. Oszczędność zużycia energii 
zmywarki klasy E w stosunku do zmywarki klasy F wynosi 10%. Dzięki temu zyskasz nawet do 32 darmowych cykli zmywania rocznie. 
Zmywarki Amica to efektywność pod każdym względem! Zmywasz ekologicznie i ekonomicznie!

Zmywarka do zabudowy

DIV635ABZO STUDIO

Niezauważalna zmywarka? Z Amica to możliwe! Zmywarka z funkcją 
SlidingDoor nada Twojej kuchni walorów estetycznych na nowym 
poziomie. Front zmywarki będzie idealnie dopasowany do frontu 
szafek, bez konieczności cięcia cokołu meblowego pod zmywarką. Ze 
względu na cichą pracę, zmywarka została wyposażona w RedDot, 
czyli diodę LED umieszczoną u dołu drzwi, która informuje o skończo-
nej pracy urządzenia. Dzięki niskiemu zużyciu wody, Twoje rachunki za 
będą znacznie niższe. Ciesz się spokojem i wygodą ze zmywarką 
Amica!

Komfort i oszczędność

www.amica.pl

 

 

AntiBacteria Filter
SlidingDoor (zawiasy ślizgowe)

Silnik: SilentDrive 

Typ koszy: MaxiSpaceMod
RedDot

Regulacja wysokości górnego kosza: 
System Up&Down
AntiFlood
Kolor przycisków: czarny
Składane elementy w koszach

Funkcjonalność: Wyposażenie:
SteamPower
AquaStop

 HalfLoad
Opóźnienie startu do 9h 
Rodzaj dozownika: ShineDose 

 
System suszenia: Turbo Drying
WashRestart

Parametry techniczne: 
Wyświetlacz: LED 
Sterowanie: przycisk
Klasa energetyczna: E

Zużycie energii w programie Eco na 
cykl: 0.937 kWh/cykl
Zużycie wody dla programu Eco: 
9 l/cykl

EAN
Indeks: 1191618

5906006916183
Wymiary netto (WxSxG): 820x598x550 mm 

 

Klasa emisji hałasu: C

SlidingDoor

Zdecyduj się na zmywarkę z funkcją SlidingDoor, która doda kuchni funkcjonalności i nieporównywalnie lepszych wrażeń wizualnych. 
Zawiasy ślizgowe sprawiają, że front meblowy płynnie przesuwa się przy otwieraniu drzwi zmywarki. Wyeliminowana jest też koniecz-
ność cięcia cokołu meblowego pod zmywarką, dzięki czemu nie będą widoczne nieestetyczne szczeliny. Fronty szafek oraz zmywarki 
będą idealnie dopasowane, a otwieranie drzwi urządzenia oraz użytkowanie zmywarki stanie się o wiele wygodniejsze.

RedDot

Sprzęty Amica są tak ciche, że możesz nie usłyszeć, kiedy pracują. Dlatego o trwającym procesie mycia informuje Cię subtelne czerwone 
światło rzucane na podłogę przez diodę LED umieszczoną u dołu drzwi. Gdy zmywanie się kończy, światło zaczyna migać, a następnie 
gaśnie. A Ty wiesz dokładnie kiedy rozpakować zmywarkę.

TuboDrying

Komfort i higiena dzięki perfekcyjnie wysuszonym naczyniom. Dodatkowy układ wentylatorów wymusza cyrkulację powietrza w 
komorze zmywarki, zwiększając efektywność suszenia. System TurboDrying sprawia, że naczynia są idealnie suche i lśniące nawet po 
myciu w programach o niskiej temperaturze, a Ty ograniczasz do minimum ręczne wycieranie naczyń ściereczką, na której osadzają się 
groźne drobnoustroje.  Sucho, higienicznie i komfortowo!

MaxiSpaceMod

Zastanawiasz się, czy większe naczynia zmieszczą się do zmywarki i czy nie będzie ich blokować górny kosz przeznaczony na sztućce? 
Nie martw się! Konstrukcja górnego kosza pozwala na łatwe wyciągnięcie go w całości (nawet ze sztućcami) lub jednej z jego dwóch 
części oraz zyskanie dodatkowej przestrzeni w środkowym koszu zarówno na duże garnki czy wysokie dzbanki.

E

Niskie zużycie wody

Jeżeli troszczysz się o środowisko i jednocześnie dbasz o swój domowy budżet, z pewnością docenisz zmywarki, które potrzebują mniej 
wody na cykl przy jednoczesnym zachowaniu najlepszych efektów mycia. To oznacza mniejsze koszty za każdym razem, gdy zmywarka 
zmywa! Ekologia i ekonomia w jednym.
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NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

TurboSpinner
Niedomyte naczynia w narożnikach zmywarki — znasz to? Teraz to już przeszłość! TurboSpinner, czyli zestaw 3 śmigieł zintegrowa-
nych w jednej natrysznicy dolnej, obracających się niezależnie wokół własnej osi, zapewnia lepszą dystrybucję wody nawet o 30% w 
stosunku do standardowej natrysznicy, dzięki czemu woda dociera do naczyń z wielu stron i pod różnymi kątami. TurboSpiner to 
skuteczne i równomierne zmywanie w całej komorze zmywarki — również w narożnikach!

OpenDry

OpenDry to koniec wycierania niedosuszonych naczyń! Automatycznie uchylane drzwi po zakończonym cyklu zmywania sprawiają, że 
naczynia szybko i naturalnie doschną. Jest to rozwiązanie w pełni bezpieczne — wydobywające się ze zmywarki wilgotne powietrze ma 
temperaturę max. 40°C, zatem nie skrapla się na meblach i nie spowoduje żadnej szkody. To komfort użytkowania oraz mniejsze zużycie 
energii.

SteamPower Pro

Idealnie domyte, dosuszone i higienicznie czyste naczynia — to możliwe dzięki zastosowaniu zaawansowanego systemu generowania pary! 
Para używana jest dwukrotnie. Pierwszy raz na początku cyklu — rozmiękcza zaschnięte lub mocno zabrudzone naczynia, dzięki czemu 
efektywność całego cyklu zmywania jest znacznie wyższa. Para użyta drugi raz przed końcem cyklu redukuje bakterie i powoduje, że naczynia 
są zdezynfekowane, lśniące i lepiej dosuszone.

Zmywarka do zabudowy

DIM48C1EBVi STUDIO

Niezauważalna zmywarka? Z Amica to możliwe! Zmywarka z funkcją 
SlidingDoor nada Twojej kuchni walorów estetycznych na nowym 
poziomie. Front zmywarki będzie idealnie dopasowany do frontu 
szafek, bez konieczności cięcia cokołu meblowego pod zmywarką. 
Silnik SilentDrive 3.0 sprawi, że nawet podczas krótkich programów 
praca zmywarki będzie cicha i wydajna. Dodatkowo, UV Hygiene 
Technology wyeliminuje wszelkie bakterie i drobnoustroje. Dla 
zdrowego i komfortowego życia.

Elegancki wygląd i cicha praca

www.amica.pl

 

 

AntiBacteria Filter
Regulacja wysokości górnego kosza: 
System Up&Down

Silnik: SilentDrive 3

Typ koszy: MaxiSpace3
BlueDot+

AntiFlood
NaviPanel
Oświetlenie wewnętrzne
Silikonowe nakładki

Funkcjonalność: Wyposażenie:
 OptiTime Pro
 Wyłączenie funkcji OpenDry
  UV Hygiene Technology
 SteamPower Pro
 Add+

  AquaStop
EcoBar

  
 
 
  

Extra suszenie
ZoneWash

 
 Opóźnienie startu do 24h 

IntenseClean

Parametry techniczne: 
Wyświetlacz: LED 
Sterowanie: przycisk
Klasa energetyczna: C

Zużycie energii w programie Eco na 
cykl: 0.593 kWh/cykl
Zużycie wody dla programu Eco: 
8.5 l/cykl

EAN
Indeks: 1191201

5906006912017
Wymiary netto (WxSxG): 815x448x550 mm 

 

Klasa emisji hałasu: B

Sliding door

Zdecyduj się na zmywarkę z funkcją SlidingDoor, która doda kuchni funkcjonalności i nieporównywalnie lepszych wrażeń wizualnych. 
Zawiasy ślizgowe sprawiają, że front meblowy płynnie przesuwa się przy otwieraniu drzwi zmywarki. Wyeliminowana jest też koniecz-
ność cięcia cokołu meblowego pod zmywarką, dzięki czemu nie będą widoczne nieestetyczne szczeliny. Fronty szafek oraz zmywarki 
będą idealnie dopasowane, a otwieranie drzwi urządzenia oraz użytkowanie zmywarki stanie się o wiele wygodniejsze.

UV Hygiene Technology

Higiena w domu jest dla Ciebie niezwykle ważna? Unikatowa na rynku technologia UV Hygiene Technology to aktywacja promieni 
ultrafioletowych w różnych fazach mycia i suszenia, co pozwala eliminować niebezpieczne drobnoustroje, bakterie i wirusy z całej 
zmywarki. Po zakończeniu zmywania i otwarciu drzwi Światło UV samo wyłącza się, dzięki czemu korzystanie z niego jest w pełni 
bezpieczne.

SilentDrive 3.0

Nowoczesny bezszczotkowy silnik Silent Drive 3.0, dzięki płynnej regulacji obrotów, dynamicznie dopasowuje ciśnienie wody do 
programu i rodzaju naczyń. Efekt? Wyjątkowo ciche oraz skuteczne zmywanie nawet w krótkich programach. Technologia bezszczotko-
wa to także oszczędność energii oraz znacznie przedłużona żywotność zmywarki.
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NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

OpenDry

OpenDry to koniec wycierania niedosuszonych naczyń! Automatycznie uchylane drzwi po zakończonym cyklu zmywania sprawiają, że 
naczynia szybko i naturalnie doschną. Jest to rozwiązanie w pełni bezpieczne — wydobywające się ze zmywarki wilgotne powietrze ma 
temperaturę max. 40°C, zatem nie skrapla się na meblach i nie spowoduje żadnej szkody. To komfort użytkowania oraz mniejsze zużycie 
energii.

SteamPower Pro

Idealnie domyte, dosuszone i higienicznie czyste naczynia — to możliwe dzięki zastosowaniu zaawansowanego systemu generowania pary! 
Para używana jest dwukrotnie. Pierwszy raz na początku cyklu — rozmiękcza zaschnięte lub mocno zabrudzone naczynia, dzięki czemu 
efektywność całego cyklu zmywania jest znacznie wyższa. Para użyta drugi raz przed końcem cyklu redukuje bakterie i powoduje, że naczynia 
są zdezynfekowane, lśniące i lepiej dosuszone.

Zmywarka do zabudowy

DIM68C9EBVi STUDIO

Zmywarka z funkcją SlidingDoor nada Twojej kuchni walorów 
estetycznych na nowym poziomie. Front zmywarki będzie idealnie 
dopasowany do frontu szafek, bez konieczności cięcia cokołu meblo-
wego pod zmywarką. UV Hygiene Technology wyeliminuje wszelkie 
bakterie i drobnoustroje. Zmywarka wyposażona w system SteamPo-
werPro sprawi, że zmywarka dopierze najgorsze zabrudzenia, a po 
umyciu, wysuszy i zdezynfekuje Twoje naczynia. Dla zdrowego i 
komfortowego życia.

Efektywność i higiena

www.amica.pl

 

 

AntiBacteria Filter
SlidingDoor (zawiasy ślizgowe)

Silnik: SilentDrive 3

Typ koszy: MaxiSpace3
BlueDot+

Regulacja wysokości górnego 
kosza: System Up&Down
AntiFlood
NaviPanel
Oświetlenie wewnętrzne
Silikonowe nakładki

Funkcjonalność: Wyposażenie:
 OptiTime Pro
 Wyłączenie funkcji OpenDry
  UV Hygiene Technology
 SteamPower Pro
 Add+

  AquaStop
EcoBar

  
 
 

Extra suszenie
ZoneWash

 Opóźnienie startu do 24h 

Parametry techniczne: 
Wyświetlacz: LED 
Sterowanie: przycisk
Klasa energetyczna: C

Zużycie energii w programie Eco na 
cykl: 0.747 kWh/cykl
Zużycie wody dla programu Eco: 
9.8 l/cykl

EAN
Indeks: 1191187

5906006911874
Wymiary netto (WxSxG): 815x598xv550 mm  

 

Klasa emisji hałasu: B

Sliding door

Zdecyduj się na zmywarkę z funkcją SlidingDoor, która doda kuchni funkcjonalności i nieporównywalnie lepszych wrażeń wizualnych. 
Zawiasy ślizgowe sprawiają, że front meblowy płynnie przesuwa się przy otwieraniu drzwi zmywarki. Wyeliminowana jest też koniecz-
ność cięcia cokołu meblowego pod zmywarką, dzięki czemu nie będą widoczne nieestetyczne szczeliny. Fronty szafek oraz zmywarki 
będą idealnie dopasowane, a otwieranie drzwi urządzenia oraz użytkowanie zmywarki stanie się o wiele wygodniejsze.

UV Hygiene Technology

Higiena w domu jest dla Ciebie niezwykle ważna? Unikatowa na rynku technologia UV Hygiene Technology to aktywacja promieni 
ultrafioletowych w różnych fazach mycia i suszenia, co pozwala eliminować niebezpieczne drobnoustroje, bakterie i wirusy z całej 
zmywarki. Po zakończeniu zmywania i otwarciu drzwi Światło UV samo wyłącza się, dzięki czemu korzystanie z niego jest w pełni 
bezpieczne.

SilentDrive 3.0

Nowoczesny bezszczotkowy silnik Silent Drive 3.0, dzięki płynnej regulacji obrotów, dynamicznie dopasowuje ciśnienie wody do 
programu i rodzaju naczyń. Efekt? Wyjątkowo ciche oraz skuteczne zmywanie nawet w krótkich programach. Technologia bezszczotko-
wa to także oszczędność energii oraz znacznie przedłużona żywotność zmywarki.

BlueDot+

Niebieska dioda BlueDot+, wyświetlając komunikaty świetlne, informuje Cię czy zmywarka pracuje (dioda świeci światłem ciągłym), 
kiedy możesz dołożyć zapomniane naczynia (światło miga) oraz kiedy możesz je wyjąć, bo zmywanie jest zakończone (światło wyłączo-
ne).
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NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Kuchenka mikrofalowa do zabudowy

AMGB20E3GB STUDIO

Podgrzewaj ulubione potrawy łatwo i szybko, nawet gdy masz
ochotę na grillowane danie w środku zimy! Kuchenki mikrofalowe 
Amica wyposażone w funkcję Combigrill zapewnią idealne podgrza-
nie potraw i chrupiącą skórkę jak  z grilla! Nie wiesz jaką moc i czas 
grzania ustawić? Kuchenka mikrofalowa Amica ustawi je za Ciebie! 
Gotowe programy oszczędzą Twój czas i pomogą przygotować 
równomiernie podgrzane dania. Z pomocą funkcji QuickStart 
włączysz urządzenie nawet bez wybierania programu - wystarczy 
wciśnięcie jednego przycisku. Szybkie i wygodne podgrzewanie na 
wyciągnięcie ręki!

NOWOŚĆ

Nowoczesne rozwiązania w Twojej kuchni!

Parametry techniczne: 
Rodzaj wyświetlacza: LED
Kolor wyświetlacza: czerwony
Rodzaj sterowania: elektroniczne
Pojemność: 20 l
Średnica talerza obrotowego: 245 mm
Liczba poziomów mocy: 6
Moc mikrofali: 700 W
Moc grzałki grilla: 900 W

EAN
Indeks: 1193298

Wymiary netto (WxSxG): 389x594x325 mm 
5906006932985

  

Funkcjonalność: Wyposażenie:
Funkcja Combigrill
Programy gotowe: Mleko/Kawa, Ryż, 
Spaghetti, Automatyczne odgrzewanie, 
Ryba, Kurczak, Wołowina/Baranina, 
Szaszłyki, Ziemniak

 

MultiWave System
QuickStart
Rozmrażanie wagowe

 

Timer elektroniczny
Rozmrażanie czasowe

ChildLock

 

QuickStart 

Programy gotowe 

Czy wybór odpowiedniej mocy i czasu grzania musi być problemem? Nie, po prostu włóż potrawę, ustaw jej wagę, wybierz rodzaj, 
a kuchenka mikrofalowa sama dobierze odpowiedni program. Prosto i wygodnie. 

Wracasz do domu. Czujesz głód i błyskawicznie musisz coś zjeść. W takich sytuacjach doskonale sprawdzi się funkcja QuickStart. 
Klikasz i włączone. Chwila moment i Twoje ulubione danie gotowe.

Grill
Środek zimy, a Ty masz ochotę na grillowaną karkówkę. Nic prostszego. Włóż potrawę do kuchenki mikrofalowej Amica, wybierz funkcję 
Grill i raz dwa przygotuj pysznie chrupiące danie! Grilluj przez cały rok! 

Combigrill 
Chrupiąca, grillowana potrawa prosto z mikrofali? Właśnie tak! Kuchenki mikrofalowe Amica wyposażone zostały w Combigrill łączący 
mikrofale oraz funkcję grilla. Dzięki temu już po chwili Twoje danie będzie idealnie podgrzane, a wierzch pokryje się pyszną, chrupiącą 
skórką. Smacznego! 

MultiWave System 

Uwielbiasz lazanię, jednak często zdarzało Ci się, że podczas podgrzewania w mikrofali potrawa spiekła się z zewnątrz, a w środku wciąż 
była zimna? Dzięki MultiWave System taka sytuacja się nie zdarzy. Kilka punktów emisji mikrofal w połączeniu z obrotowym talerzem 
pozwalają równomiernie podgrzać całą potrawę, zarówno na zewnątrz, jak i w środku. 

Rozmrażanie czasowe 

Musisz szybko przygotować większą porcję mięsa, ale mięso jest zamarznięte? Nie przejmuj się. Ustaw czas rozmrażania, a kuchenka 
mikrofalowa szybko rozmrozi potrawę. Bez konieczności długotrwałego rozmrażania, które dodatkowo wiąże się z rozwojem bakterii. 
Zawsze na czas. 

Rozmrażanie wagowe

Masz ochotę na pizzę, ale jest ona zamarznięta na kość. Żaden problem. Ustaw wagę, a kuchenka mikrofalowa sama dobierze czas oraz 
moc rozmrażania. Dzięki rozmrażaniu wagowemu nie tylko szybko rozmrozisz potrawę, ale także unikniesz jej przegrzania. 

www.amica.pl

 

 

Grill
Rodzaj otwierania: przyciski
Wnętrze: Inox
Ruszt do grilla
Oświetlenie wewnętrzne
Sygnał końca pracy

Design spójny z piekarnikiem 
ED37515B STUDIO
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NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Sterowanie sensorowe

Podgrzewanie wieloetapowe
Teraz nawet z głęboko zamrożonej potrawy przygotujesz ciepły posiłek w trakcie jednego procesu: najpierw rozmrażanie, a później 
podgrzewanie – bez przerywania pracy mikrofalówki. To oszczędność czasu i wygoda użytkowania.

Kuchenka mikrofalowa do zabudowy

AMMB20E5SGV STUDIO 

Podgrzewaj ulubione potrawy łatwo i szybko, nawet gdy masz ochotę 
na grillowane danie w środku zimy! Kuchenki mikrofalowe Amica 
wyposażone w funkcję Combigrill zapewnią idealne podgrzanie 
potraw i chrupiącą skórkę jak  z grilla! Dzięki funkcji podgrzewania 
wieloetapowego, nawet z głęboko zamrożonej potrawy szybko 
przygotujesz ciepły posiłek, bez przerywania pracy kuchenki. Nie 
wiesz jaką moc i czas grzania ustawić? Kuchenka mikrofalowa Amica 
ustawi je za Ciebie! Gotowe programy oszczędzą Twój czas i pomogą 
przygotować równomiernie podgrzane dania. 

Wygodne i praktyczne podgrzewanie!

www.amica.pl

 

Grill
Rodzaj otwierania: przyciski
Wnętrze: Inox
Ruszt do grilla
Oświetlenie wewnętrzne

Funkcjonalność: Wyposażenie:
Funkcja Combigrill
Programy gotowe: Warzywa, Ryba, Pizza, 
Mięso, Makaron, Ziemniak, Napój, Popcorn 
MultiWave System
QuickStart
Rozmrażanie wagowe

 

Timer elektroniczny
Rozmrażanie czasowe

ChildLock  

Parametry techniczne: 
Rodzaj wyświetlacza: LED
Kolor wyświetlacza: czerwony
Rodzaj sterowania: elektroniczne
Pojemność: 20 l
Średnica talerza obrotowego: 255 mm
Liczba poziomów mocy: 5
Moc mikrofali: 800 W
Moc grzałki grilla: 1000 W

EAN
Indeks: 1191921

Wymiary netto (WxSxG): 387x595x318 mm 
5906006919214

 

Programy gotowe 

Czy wybór odpowiedniej mocy i czasu grzania musi być problemem? Nie, po prostu włóż potrawę, ustaw jej wagę, wybierz rodzaj, 
a kuchenka mikrofalowa sama dobierze odpowiedni program. Prosto i wygodnie. 

Steruj wygodnie i nie trać czasu na sprzątanie! Szybciej znajdziesz i ustawisz pożądany program, korzystając z dotykowych sensorów 
zamiast standardowych pokręteł i mechanicznych przycisków. Czujniki znajdują się pod płaską powierzchnią panelu sterowania, dzięki 
temu łatwiej utrzymasz front mikrofalówki w czystości – bo brak zakamarków to brak miejsca na brud. Steruj z przyjemnością!

Grill
Środek zimy, a Ty masz ochotę na grillowaną karkówkę. Nic prostszego. Włóż potrawę do kuchenki mikrofalowej Amica, wybierz funkcję 
Grill i raz dwa przygotuj pysznie chrupiące danie! Grilluj przez cały rok! 

Combigrill 
Chrupiąca, grillowana potrawa prosto z mikrofali? Właśnie tak! Kuchenki mikrofalowe Amica wyposażone zostały w Combigrill łączący 
mikrofale oraz funkcję grilla. Dzięki temu już po chwili Twoje danie będzie idealnie podgrzane, a wierzch pokryje się pyszną, chrupiącą 
skórką. Smacznego! 

QuickStart

Wracasz do domu. Czujesz głód i błyskawicznie musisz coś zjeść. W takich sytuacjach doskonale sprawdzi się funkcja QuickStart. 
Klikasz i włączone. Chwila moment i Twoje ulubione danie gotowe.
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NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Kuchenka mikrofalowa do zabudowy

AMMB25E4SGVB STUDIO

Podgrzewaj ulubione potrawy łatwo i szybko, nawet gdy masz ochotę 
na grillowane danie w środku zimy! Kuchenki mikrofalowe Amica 
wyposażone w funkcję Combigrill zapewnią idealne podgrzanie potraw 
i chrupiącą skórkę jak  z grilla! Dzięki funkcji podgrzewania wieloetapo-
wego, nawet z głęboko zamrożonej potrawy szybko przygotujesz 
ciepły posiłek, bez przerywania pracy kuchenki. Nie wiesz jaką moc i 
czas grzania ustawić? Kuchenka mikrofalowa Amica ustawi je za 
Ciebie! Gotowe programy oszczędzą Twój czas i pomogą przygotować 
równomiernie podgrzane dania. 

Wygodne i praktyczne podgrzewanie!

www.amica.pl

  

Grill
Rodzaj otwierania: Sensor
Wnętrze: Inox
Ruszt do grilla
Oświetlenie wewnętrzne

Parametry techniczne: 
Rodzaj wyświetlacza: LED
Kolor wyświetlacza: czerwony
Rodzaj sterowania: elektroniczne
Pojemność: 25 l
Średnica talerza obrotowego: 315 mm
Liczba poziomów mocy: 5
Moc mikrofali: 900 W
Moc grzałki grilla: 1000 W

EAN
Indeks: 1193296

Wymiary netto (WxSxG): 388x595x388 mm 
5906006932961

  

Funkcja Combigrill
Programy gotowe: Warzywa, Ryba, Pizza, 
Mięso, Makaron, Ziemniak, Napój, Popcorn 
MultiWave System
QuickStart
Rozmrażanie wagowe

 

Timer elektroniczny
Rozmrażanie czasowe

ChildLock  

Sensorowe otwieranie drzwi
Zapomnij o standardowych przyciskach – sensorowe otwieranie drzwi to wygoda i estetyka w jednym. Nie musisz już używać siły, 
wystarczy delikatne dotknięcie, a drzwi otworzą się automatycznie. Do tego płaski panel sterowania łatwiej utrzymasz w czystości, bo 
brak przycisków to też brak szczelin. I czysty komfort. 

Programy gotowe 

Czy wybór odpowiedniej mocy i czasu grzania musi być problemem? Nie, po prostu włóż potrawę, ustaw jej wagę, wybierz rodzaj, 
a kuchenka mikrofalowa sama dobierze odpowiedni program. Prosto i wygodnie. 

Grill
Środek zimy, a Ty masz ochotę na grillowaną karkówkę. Nic prostszego. Włóż potrawę do kuchenki mikrofalowej Amica, wybierz funkcję 
Grill i raz dwa przygotuj pysznie chrupiące danie! Grilluj przez cały rok! 

Combigrill 
Chrupiąca, grillowana potrawa prosto z mikrofali? Właśnie tak! Kuchenki mikrofalowe Amica wyposażone zostały w Combigrill łączący 
mikrofale oraz funkcję grilla. Dzięki temu już po chwili Twoje danie będzie idealnie podgrzane, a wierzch pokryje się pyszną, chrupiącą 
skórką. Smacznego! 

Sterowanie sensorowe

Steruj wygodnie i nie trać czasu na sprzątanie! Szybciej znajdziesz i ustawisz pożądany program, korzystając z dotykowych sensorów 
zamiast standardowych pokręteł i mechanicznych przycisków. Czujniki znajdują się pod płaską powierzchnią panelu sterowania, dzięki 
temu łatwiej utrzymasz front mikrofalówki w czystości – bo brak zakamarków to brak miejsca na brud. Steruj z przyjemnością!

Podgrzewanie wieloetapowe
Teraz nawet z głęboko zamrożonej potrawy przygotujesz ciepły posiłek w trakcie jednego procesu: najpierw rozmrażanie, a później 
podgrzewanie – bez przerywania pracy mikrofalówki. To oszczędność czasu i wygoda użytkowania.





NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Kuchenka mikrofalowa do zabudowy

AMMB25E5SGVB STUDIO 

Podgrzewaj ulubione potrawy łatwo i szybko, nawet gdy masz ochotę 
na grillowane danie w środku zimy! Kuchenki mikrofalowe Amica 
wyposażone w funkcję Combigrill zapewnią idealne podgrzanie 
potraw i chrupiącą skórkę jak  z grilla! Dzięki funkcji podgrzewania 
wieloetapowego, nawet z głęboko zamrożonej potrawy szybko 
przygotujesz ciepły posiłek, bez przerywania pracy kuchenki. Nie 
wiesz jaką moc i czas grzania ustawić? Kuchenka mikrofalowa Amica 
ustawi je za Ciebie! Gotowe programy oszczędzą Twój czas i pomogą 
przygotować równomiernie podgrzane dania. 

NOWOŚĆ

Potrawy pełne smaku i nowoczesny design

Parametry techniczne: 
Rodzaj wyświetlacza: LED
Kolor wyświetlacza: biały
Rodzaj sterowania: elektroniczne
Pojemność: 25 l
Średnica talerza obrotowego 315 mm
Liczba poziomów mocy: 5
Moc mikrofali: 900 W
Moc grzałki grilla: 1000 W

EAN
Indeks: 1193297

Wymiary netto (WxSxG): 446x654x451 mm 
5906006932978
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Grill
Rodzaj otwierania: Sensor
Wnętrze: Inox
Ruszt do grilla
Oświetlenie wewnętrzne 

Funkcjonalność: Wyposażenie:
 Funkcja Combigrill
 Programy gotowe: Warzywa, Ryba, Pizza, 

Mięso, Makaron, Ziemniak, Napój, Popcorn  
MultiWave System

 

QuickStart
 Rozmrażanie wagowe

 

 

Timer elektroniczny
Rozmrażanie czasowe

 
 

ChildLock
 
 

 

Grill
Środek zimy, a Ty masz ochotę na grillowaną karkówkę. Nic prostszego. Włóż potrawę do kuchenki mikrofalowej Amica, wybierz funkcję 
Grill i raz dwa przygotuj pysznie chrupiące danie! Grilluj przez cały rok! 

Combigrill 
Chrupiąca, grillowana potrawa prosto z mikrofali? Właśnie tak! Kuchenki mikrofalowe Amica wyposażone zostały w Combigrill łączący 
mikrofale oraz funkcję grilla. Dzięki temu już po chwili Twoje danie będzie idealnie podgrzane, a wierzch pokryje się pyszną, chrupiącą 
skórką. Smacznego! 

Sensorowe otwieranie drzwi
Zapomnij o standardowych przyciskach – sensorowe otwieranie drzwi to wygoda i estetyka w jednym. Nie musisz już używać siły, 
wystarczy delikatne dotknięcie, a drzwi otworzą się automatycznie. Do tego płaski panel sterowania łatwiej utrzymasz w czystości, bo 
brak przycisków to też brak szczelin. I czysty komfort. 

Programy gotowe 

Czy wybór odpowiedniej mocy i czasu grzania musi być problemem? Nie, po prostu włóż potrawę, ustaw jej wagę, wybierz rodzaj, 
a kuchenka mikrofalowa sama dobierze odpowiedni program. Prosto i wygodnie. 

Sterowanie sensorowe

Steruj wygodnie i nie trać czasu na sprzątanie! Szybciej znajdziesz i ustawisz pożądany program, korzystając z dotykowych sensorów 
zamiast standardowych pokręteł i mechanicznych przycisków. Czujniki znajdują się pod płaską powierzchnią panelu sterowania, dzięki 
temu łatwiej utrzymasz front mikrofalówki w czystości – bo brak zakamarków to brak miejsca na brud. Steruj z przyjemnością!

Podgrzewanie wieloetapowe
Teraz nawet z głęboko zamrożonej potrawy przygotujesz ciepły posiłek w trakcie jednego procesu: najpierw rozmrażanie, a później 
podgrzewanie – bez przerywania pracy mikrofalówki. To oszczędność czasu i wygoda użytkowania.

Quickstart

Łatwe i szybkie uruchomienie urzadzenia - wystarczy tylko wcisnac przycisk QuickStart.
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