Ceļvedis
pircējiem,
iegādājoties IKEA
sadzīves tehniku

IKEA sadzīves
tehnika
Visas IKEA sadzīves tehnikas ierīces der
visās IKEA virtuves iekārtās, un tām ir
daudz noderīgu funkciju, kas atvieglos
tavu ikdienu. Šī sadzīves tehnika ir
radīta arī tāpēc, lai palīdzētu ietaupīt
elektroenerģiju un dzīvot saskaņā ar
ilgtspējas principiem. Piedāvājumā
ir arī vienota stila sadzīves tehnikas
komplekti ar salāgotām funkcijām,
lai atvieglotu piemērotākās sadzīves
tehnikas izvēli.
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Veļas mazgājamās mašīnas sk. 96–97. lpp.

Cepeškrāsnis un mikroviļņu krāsnis sk. 16–45. lpp.

Trauku mazgājamās mašīnas sk. 88–95. lpp.
Ledusskapjus un saldētavas sk. 78–87. lpp.
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Uzticama
sadzīves tehnika
Sadzīves tehnikas galvenais uzdevums ir atvieglos darbošanos
virtuvē. Tai arī jāspēj apmierināt cilvēku atšķirīgās vajadzības
virtuvē, un vēl labāk, ja tā piestāv dažādu stilu interjerā un ir
pieejama par saprātīgu cenu. Mēs cieši sadarbojamies ar saviem
piegādātājiem un apmaināmies ar zināšanām par dzīvi mājās. Šīs
sadarbības rezultāts ir uzticama sadzīves tehnika dažādās cenu
kategorijās, lai ikviens varētu izvēlēties sev piemērotāko. Pircēju
ērtībām mūsu sadzīves tehnika ir iedalīta trīs grupās atkarībā no
cenas un funkcijām.
IKEA 300: sadzīves tehnika ar visām pamata funkcijām, kas
atvieglo ikdienas darbošanos virtuvē.
IKEA 500: sadzīves tehnika ar papildu funkcijām, kas ēdiena
gatavošanu padara aizraujošāku un atvieglo mājas darbus.
IKEA 700: sadzīves tehnika ar visām galvenajām un dažādām
papildu funkcijām īstiem šedevriem virtuvē. Inovācijas un teicams
dizains.

IKEA pārdod tikai uzticamu
sadzīves tehniku, kas godam
kalpos gadiem ilgi. Garantijas
termiņš ir 5 gadi (izņemot
TILLREDA un LAGAN, kam ir
2 gadu garantija.
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Izvēlies īsto
sadzīves tehniku
Iekārtojot virtuvi vai plānojot virtuves
pārvērtības, ir jāpieņem neskaitāmi lēmumi.
Par to, kāda stila virtuvi vēlies, kāda
sadzīves tehnika nepieciešama un
cik naudas vari atvēlēt. Lai atvieglotu
plānošanu un virtuves iekārtošanu, IKEA
sadzīves tehnika ir tik pārdomāta, lai ikviena
ierīce nevainojami derētu kopā un lai tās
būtu kā radītas tieši tavai virtuves iekārtai.
Šajā brošūrā apkopota informācija par IKEA
sadzīves tehniku.
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Izvēlies īsto sadzīves tehniku

Viss, kas patiesi nepieciešams
Komplekts par patiesi pārsteidzošu cenu ar pašu
svarīgāko virtuvei. Eleganta dizaina virtuves iekārta un
LAGAN cepeškrāsns, plīts virsma un tvaika nosūcējs
vienotā stilā. Viss, kas vajadzīgs parocīgai maltītes
gatavošanai.

LAGAN cepeškrāsns, balta.
504.169.21

LAGAN pie sienas stiprināms tvaika
nosūcējs, balts.
129 €

504.013.83

35 €

LAGAN HGC3K plīts virsma.
501.823.52

119 €

7

Izvēlies īsto sadzīves tehniku

Noliec, pieslēdz un lieto
TILLREDA sadzīves tehniku lietot ir pavisam vienkārši.
To ir viegli ne vien pieslēgt pie elektrības, bet arī
atslēgt, pārnēsāt un lietot citur. Īpaši svarīgi tas ir mazā
virtuvē. Šī indukcijas plīts virsma uzkarst ātri un ļauj
ietaupīt elektroenerģiju, turklāt, kad to nelieto, to var
noglabāt prom no acīm vai pat pakarināt pie sienas, lai

TILLREDA pārvietojama plīts virsma,
balta.
104.867.94

izbrīvētu vietu uz darba virsmas.
TILLREDA mikroviļņu krāsnij nav nepieciešama speciāla
vieta; to var novietot gandrīz jebkur. Durtiņām nav
roktura – tās atver piespiežot. Teicama izvēle virtuvē,
kurā nepietiek vietas iebūvējamai mikroviļņu krāsnij.

TILLREDA mikroviļņu krāsns, balta.

39,99 €

504.867.92

49 €
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Izvēlies īsto sadzīves tehniku

Taupībai un vieglam ikdienas solim
virtuvē
Šajā lappusē redzamai sadzīves tehnikai ir visas
galvenās, ikdienā nepieciešamās funkcijas, turklāt,
pateicoties vienkāršam, lakoniskam dizainam, tās ir
viegli saprotamas. Un tās ir pavisam viegli lietot.

GÖRLIG cepeškrāsns, nerūsējošais
tērauds.
204.117.03

179 €

GÖRLIG cepeškrāsns ar nerūsējošā tērauda detaļām ir
klasiska dizaina virtuves sadzīves tehnika, kas neiziet
no modes. GRUNDAD indukcijas plīts virsma ne
vien ātri uzsilst, bet arī ļauj ietaupīt elektroenerģiju,
jo izcilu maltīti var pagatavot īsākā laikā. RYTMISK
apgaismojuma sloksne izgaismo visu darba virsmu,
rada mājīgu noskaņu un atvieglo darbošanos virtuvē.

GRUNDAD indukcijas plīts virsma,
IKEA 300, melna.
404.670.82

199 €
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Izvēlies īsto sadzīves tehniku

Moderna it visās izpausmēs
IKEA sadzīves tehnikai ir visas funkcijas, kas mūsdienās
nepieciešamas virtuvē. Modernā virtuvē vēl bez
pamatlietām jābūt gan konvekcijas cepeškrāsnij,
kas īpaši noderēs, gatavojot vairākus ēdienus
vienlaikus, gan LED lampām tvaika nosūcējā, lai visa

plīts virsma būtu labi izgaismota. Sadzīves tehniku
izvēlies apdomīgi – ne tikai glītu, bet arī ekonomisku,
piemēram, MATMÄSSIG indukcijas plīts virsmu, kas
ļauj ietaupīt līdz pat 40 % elektroenerģijas un par 50 %
saīsināt maltītes gatavošanas laiku.

MATÄLSKARE konvekcijas
cepeškrāsns, nerūsējošais tērauds.

MATÄLSKARE pie sienas stiprināms
tvaika nosūcējs, nerūsējošais tērauds.

403.687.65

MATÄLSKARE mikroviļņu krāsns,
nerūsējošais tērauds.

249 €

403.687.70

249 €

903.688.00

199 €

MATMÄSSIG indukcijas plīts virsma,
IKEA 300, melna.
104.670.93
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249 €

Izvēlies īsto sadzīves tehniku

Labākais no divām pasaulēm
Veidojot klasiska stila virtuves interjeru, nebūt nav
jāizmanto vecmodīga sadzīves tehnika. MATTRADITION
sadzīves tehnika ir senatnīga un moderna vienlaikus.
Konvekcijas cepeškrāsnī gaisa cirkulācija neļauj
sajaukties vienlaikus gatavotu ēdienu aromātiem,

un tvaika nosūcējs darbojas tik klusi, ka netraucē
virtuves sarunām. Klasiska stila interjeru var veidot ar
MATMÄSSIG gāzes plīts virsmu, jo tai ir senatnīga stila
metāla degļi, kas ļauj labi kontrolēt ēdiena gatavošanas
temperatūru nevainojamam rezultātam.

MATTRADITION konvekcijas
cepeškrāsns, balta.

MATTRADITION pie sienas stiprināms
tvaika nosūcējs, balts.

304.117.26

MATTRADITION mikroviļņu krāsns,
balta.
249 €

304.117.69

249 €

403.891.45

199 €
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Izvēlies īsto sadzīves tehniku

Dizains un funkcionalitāte
Ja vēlies virtuvi iekārtot moderni un vienlaikus
neierasti, sadzīves tehnika ar melnām, matētām
virsmām būs īstā izvēle. Visās IKEA konvekcijas
cepeškrāsnīs un ar EFTERSMAK sadzīves tehniku
var gatavot vairākus ēdienus vienlaikus, jo ēdienu

aromāti nesajaucas. Tvaika nosūcējam ir LED lampas,
kas vienmērīgi izgaismo visu plīts virsmu. Sadzīves
tehnikas elegantais dizains būs kā interjera odziņa tavā
mūsdienīgajā virtuvē.

EFTERSMAK konvekcijas cepeškrāsns,
melna.

FOKUSERA pie sienas stiprināms
tvaika nosūcējs, melns.

704.117.29

EFTERSMAK mikroviļņu krāsns, melna.

349 €

904.117.71

469 €

503.893.38

349 €

SMAKLIG indukcijas plīts virsma, IKEA
500, melna.
504.678.83
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399 €

Izvēlies īsto sadzīves tehniku

Funkcionāla klasiskā elegance
Klasisks sadzīves tehnikas komplekts ar neaizstājamām
funkcijām, kas atvieglos tavu ikdienas soli virtuvē.
Tā ir piemērotākā kombinācija tiem, kam maltītes
gatavošana mājās sagādā patiesu prieku. ANRÄTTA
konvekcijas cepeškrāsnij ir pirolītiskās tīrīšanas funkcija,
kas taukus un ēdienu atliekas sadedzina līdz pelniem.

SMAKLIG indukcijas plīts virsmai ir tilta funkcija, kas,
uzliekot uz plīts virsmas lielāku katlu vai pannu, apvieno
sildzonas, tādejādi pielāgojoties pēc vajadzības.
BEMÖTA tvaika nosūcēja pamatne ir novietota slīpi, lai
būtu ērtāk darboties pie plīts.

ANRÄTTA konvekcijas cepeškrāsns
ar pirolītisko funkciju, nerūsējošais
tērauds.

BEMÖTA pie sienas stiprināms tvaika
nosūcējs, nerūsējošais tērauds.

004.117.18

399 €

ANRÄTTA kombinētā mikroviļņu
krāsns, nerūsējošais tērauds.
104.117.65

499 €

903.893.36

469 €

SMAKLIG indukcijas plīts virsma,
IKEA 500, melna.
504.678.83

399 €
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Izvēlies īsto sadzīves tehniku

Izsmalcināta sadzīves tehnika ar
modernām funkcijām
Elegantā un modernā dizaina KULINARISK konvekcijas
cepeškrāsns, mikroviļņu krāsns un tvaika nosūcējs ir
IKEA augstākās klases un inovatīvākās ierīces. Tās ir
aprīkotas ar ērtiem un pārskatāmiem skārienjutīgiem
vadības paneļiem.

KULINARISK konvekcijas cepeškrāsns
ar tvaika funkciju, nerūsējošais
tērauds.
704.210.83

KULINARISK kombinētā konvekcijas
mikroviļņu krāsns.

349 €

204.168.14

589 €

Tvaicējot var labāk saglabāt ēdiena uzturvielas,
turklāt tvaicēts ēdiens ir sulīgs un tam ir intensīvāka
garša. Izvēloties arī plīts virsmu ar mainīga izmēra
sildvirsmām, šis komplekts ir lieliska izvēle tiem, kas
augstu vērtē veselīgu, mājās gatavotu ēdienu.

KULINARISK pie sienas stiprināms
tvaika nosūcējs, nerūsējošais tērauds.
303.831.44

449 €

BLIXTSNABB indukcijas plīts virsma,
IKEA 700, melna.
604.678.30
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729 €

Izvēlies īsto sadzīves tehniku

Gaumīga virtuve tiem,
kas mīl labi paēst
FINSMAKARE ir moderns sadzīves tehnikas komplekts,
kurā apkopotas visi mūsdienīgākie režīmi. Tvaika
funkcija palīdz saglabāt ēdiena piesātināto garšu un
vērtīgās uzturvielas. Cepeškrāsnij ir pašattīrošā jeb
pirolītiskā funkcija – tikai nospied pogu, lai taukus
un ēdiena paliekas sadedzinātu līdz pelniem. Tvaika

FINSMAKARE konvekcijas
cepeškrāsns ar pirolītisko tīrīšanu un
tvaika funkciju.
504.117.30

699 €

FINSMAKARE kombinētā konvekcijas
mikroviļņu krāsns.
504.117.68

589 €

nosūcēja pamatne ir slīpa, lai būtu ērtāk darboties
pie plīts. Energoefektīvās indukcijas plīts sildvirsma
palielinās vai samazinās, pielāgojoties katlu un pannu
izmēram. Šī virtuves sadzīves tehnika patiks tiem, kam
ēdienu gatavošana ir sirdslieta.

FINSMAKARE pie sienas stiprināms
tvaika nosūcējs.
503.891.40

489 €

HÖGKLASSIG indukcijas plīts virsma,
IKEA 700, melna.
404.678.26

539 €
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Cepeškrāsnis
Neatkarīgi no tava gatavošanas stila vai virtuves interjera, mums noteikti ir
īstā cepeškrāsns tieši tev. IKEA cepeškrāsnīm ir daudz noderīgu funkciju, sākot
ar ēdiena sildīšanu un beidzot ar tvaicēšanu. Daudzie režīmi ir paredzēti ne
tikai tam, lai būtu vieglāk darboties virtuvē, bet arī tāpēc, lai iedrošinātu tevi
gastronomiskiem eksperimentiem. Izvēlies režīmu, kas vajadzīgs tieši tavam
ēdienu gatavošanas stilam, un lai uzticama virtuves sadzīves tehnika kalpo
tavā labā!

Kas jāņem vērā, izvēloties cepeškrāsni
01

02

03

Cik bieži tu lieto
cepeškrāsni? Kādus
ēdienus tajā gatavo? IKEA
piedāvā dažādu veidu
cepeškrāsnis, sākot ar
pavisam vienkāršām
un viegli lietojamām un
beidzot ar izsmalcinātām
ierīcēm, kas aprīkotas
ar visdažādākajām
funkcijām.

Cik lielas maltītes tu
gatavo? Ir pieejamas
dažādu tilpumu
cepeškrāsnis: no 56 līdz
pat 72 litriem.

Kāds ir tavs stils? Sadzīves
tehniku var pieskaņot
interjeram – no klasiska
līdz individuālistiski
modernam.

IKEA pārdod tikai uzticamu
sadzīves tehniku, kas godam
kalpos gadiem ilgi. Garantijas
termiņš ir 5 gadi, izņemot
TILLREDA un LAGAN.
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Padomi
Vai zināji, ka cepeškrāsns teleskopiski izvelkamās
sliedes ne tikai atvieglo ēdienu gatavošanu?
Tās pasargā pret apdedzināšanos, liekot ēdienu
cepeškrāsnī vai ēdienu no tās izņemot, jo, tās
izvelkot, ir vieglāk cimdos noturēt karstus traukus.

Vai zināji, ka cepeškrāsns vienmēr var būt tik tīra,
kā iegādes brīdī? Lai to panāktu, tev gandrīz nekas
nav jādara. Tai ir pirolītiskā jeb pašattīrīšanās
funkcija. To aktivizējot, cepeškrāsns uzkarst un
sadedzina tajā esošos taukus un ēdienu atliekas
līdz pelniem. Tev atliek tikai noslaucīt pelnus ar
mitru drānu.
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Cepeškrāsnis

Veidi

Tradicionālās cepeškrāsnis

Konvekcijas cepeškrāsnis

Piemērotas tiem, kas meklē vienkāršu un viegli
lietojamu cepeškrāsni. Tai sildelements ir augšā un
apakšā, un tai ir visi galvenie režīmi.

Piemērotas tiem, kam ēdiena gatavošana ir sirdslieta.
Iebūvētais ventilators ātri un vienmērīgi izplata siltumu,
lai, vienlaikus gatavojot dažādus ēdienus, garšas
nesajauktos.

Konvekcijas cepeškrāsnis ar automātisko/
pirolītisko tīrīšanu

Konvekcijas cepeškrāsnis
ar tvaika funkciju

Piemērotas tiem, kam patīk gatavot ēdienu, bet
nepatīk tīrīt cepeškrāsni. Šīm ierīcēm ir tādi režīmi, kā
konvekcijas cepeškrāsnīm, tomēr tās ir vieglāk tīrīt – tev
ir tikai jānospiež viena poga un pēc tam jānoslauka
pelnos pārvērstie tauki un pārtikas atliekas.

Piemērotas tiem, kas labprātāk izvēlas veselīgu ēdienu.
Šīm ierīcēm ir tādi režīmi, kā konvekcijas cepeškrāsnīm,
un vēl tvaicēšanas funkcija. Gatavojot ēdienu augstā
temperatūrā un ar tvaiku, var apbrūnināt ēdienu un
saglabāt ēdiena dabisko garšu un uzturvielas.
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Cepeškrāsnis

Modeļi
Tradicionālās cepeškrāsnis

LAGAN
Tilpums: 56 litri

GÖRLIG
Tilpums: 56 litri

Konvekcijas cepeškrāsnis

MATÄLSKARE
Tilpums: 71 litrs

MATTRADITION
Tilpums: 71 litrs

EFTERSMAK
Tilpums: 72 litri

ANRÄTTA
Tilpums: 71 litrs

BEJUBLAD
Tilpums: 71 litrs

Konvekcijas cepeškrāsnis ar automātisko/pirolītisko tīrīšanu

ANRÄTTA
Tilpums: 71 litrs

KULINARISK
Tilpums: 72 litri

FINSMAKARE
Tilpums: 72 litri

SMAKSAK
Tilpums: 72 litri

Konvekcijas cepeškrāsns ar
pirolītisko tīrīšanu un tvaika

Konvekcijas cepeškrāsns ar
tvaika funkciju

Tvaika
cepeškrāsns

FINSMAKARE
Tilpums: 72 litri

KULINARISK
Tilpums: 72 litri

KULINARISK
Tilpums: 43 litri
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Cepeškrāsnis

Galvenās priekšrocības

Liela ietilpība – cepeškrāsnī ir 5 līmeņi, lai tajā varētu ielikt dažāda
lieluma ēdienu. Ir pieejamas dažādu tilpumu cepeškrāsnis: no 5 līdz
pat 72 litriem.

Teleskopiski izvelkamās sliedes pasargā pret apdedzināšanos, liekot
ēdienu cepeškrāsnī vai ēdienu no tās izņemot. Tās izvelkot, ir vieglāk
cimdos noturēt karstus traukus.

Ar iebūvēto gaļas termometru, kas aprīkots ar temperatūras sensoru,
tev katru reizi izdosies pagatavot nevainojamu cepeti.

Moderns iebūvētais pulkstenis noder laika kontrolei ēdiena
gatavošanas gaitā.

Viegli lietojama un tīrāma skārienjutīgā vadība – modernās
tehnoloģijas tavā virtuvē.

Apdare, uz kuras nav redzami pirkstu nospiedumi. Šādu nerūsējošā
tērauda virsmu ir viegli uzturēt nevainojami tīru ik dienas.
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Cepeškrāsnis

Bērnu drošība
IKEA cepeškrāšņu durvīm
ir drošības aizslēgs bērnu
drošībai, kas ir svarīgi, lai
bērni virtuvē būtu drošībā un
varētu palīdzēt gatavot.

Iestatīti ēdiena gatavošanas režīmi, no kuriem var izvēlies
piemērotāko dažādu pārtikas produktu un ēdienu gatavošanai.
Nevainojams rezultāts ik reizi.

Galvenie režīmi
Sildelements augšā un apakšā noder
gatavojot ēdienus ar kraukšķīgu garozu vai
sacepumu gatavošanai.

Izmantojot tvaika režīmu, ēdiena
gatavošanas procesā var izmantot gan tvaiku,
gan karstu gaisu, lai nodrošinātu vajadzīgo
gaisa temperatūru un mitruma līmeni un lai
ēdiens iekšpusē būtu mīksts un sulīgs, bet
ārpusē – kraukšķīgs un apbrūnināts.

Pašatīrošais, pirolītiskais režīms atvieglo
cepeškrāsns tīrīšanu. Tauki un ēdienu
paliekas sadeg un pārvēršas pelnos, kas pēc
tam tikai jānoslauka ar drānu.

Konvekcijas cepeškrāsns ventilators ātri un
vienmērīgi izplata siltumu cepeškrāsnī, tāpēc
vairākus ēdienus var gatavot vienlaicīgi, un to
aromāts nesajauksies.

Grila režīmā vienmērīgi tiek izplatīts siltums,
lai gaļas un dārzeņu ēdieni būtu īpaši gardi
par gardiem un lai tiem būtu zeltaini brūna
garoza.

Izmantojot maizes un picas režīmu, ēdienu
var apbrūnināt no ārpuses un pagatavot
gardi kraukšķīgu pamatni.

Režīms konditorejas izstrādājumu cepšanai
noder, lai pagatavotu tieši vajadzīgās
konsistences cepumus un pīrāgus.

Sildīšanas režīms palīdz uzturēt ēdienu siltu,
to nepārcepot un nepiededzinot.

Ātras iepriekšējas uzsildīšanas režīms ātri
uzsilda cepeškrāsni.

Izmantojot ātrās atkausēšanas režīmu,
ēdienu var atkausēt līdz pat septiņām reizēm
ātrāk.
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Cepeškrāsnis

Cepeškrāsnis

LAGAN

A

GÖRLIG

tradicionālā cepeškrāsns

A

tradicionālā cepeškrāsns

129 €

179 €

Balta. 504.169.21

Nerūsējošais tērauds. 204.117.03

Šai cepeškrāsnij ir visi galvenie režīmi, un to ir ērti lietot
ikdienā.

Šai cepeškrāsnij ir visi galvenie režīmi, un to ir ērti
lietot ikdienā. Atturīgais un vienkāršais dizains piestāv
nerūsējošā tērauda korpusa mikroviļņu krāsnīm.

Galvenās priekšrocības

Galvenās priekšrocības

Bērnu drošības aizslēgs

Bērnu drošības aizslēgs

Īpaši plaša iekšpuse

Īpaši plaša iekšpuse

Teleskopiskas sliedes

Teleskopiskas sliedes

Gaļas termometrs

Gaļas termometrs

Pulkstenis

Pulkstenis

Digitālais displejs

Digitālais displejs

Skārienjutīga vadība

Skārienjutīga vadība

Nepaliek pirkstu nospiedumi

Nepaliek pirkstu nospiedumi

Iestatīti gatavošanas režīmi

Iestatīti gatavošanas režīmi

Galvenie režīmi

Galvenie režīmi

Sildīšana no augšas un apakšas

Sildīšana no augšas un apakšas

Konvekcijas režīms

Konvekcijas režīms

Pašattīrīšanās režīms (pirolītiskā tīrīšana)

Pašattīrīšanās režīms (pirolītiskā tīrīšana)

Tvaika režīms

Tvaika režīms

Grila režīms

Grila režīms

Maizes un picas režīms

Maizes un picas režīms

Konditorejas izstrādājumu režīms

Konditorejas izstrādājumu režīms

Sildīšanas režīms

Sildīšanas režīms

Ātrās sildīšanas režīms

Ātrās sildīšanas režīms

Atkausēšanas režīms

Atkausēšanas režīms

Piederumi
1 stiepļu sieta plaukts.
1 cepešpanna.

Piederumi
1 stiepļu sieta plaukts.
1 cepešpanna.

Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: A (no D līdz A+++).
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam
pieslēgumam pie strāvas avota.
Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.

Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: A (no D līdz A+++).
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam
pieslēgumam pie strāvas avota.
Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.

Parametri
Tilpums: 56 litri.
P59,4×Dz56×A58,9 cm.

Parametri
Tilpums: 56 litri.
P59,4×Dz56×A58,9 cm.
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Par galvenajām priekšrocībām vairāk uzzināsi 20. lpp.

CF: 202104-bgac12a

CF: 202104-bgac12a

TF: 00000-xx_000

Konvekcijas cepeškrāsnis

Konvekcijas cepeškrāsnis

MATÄLSKARE

MATTRADITION

A

konvekcijas cepeškrāsns

konvekcijas cepeškrāsns

249 €

A

249 €

Nerūsējošais tērauds. 403.687.65

Nerūsējošais tērauds. 003.687.67

Pieskaņota mikroviļņu krāsns

Pieskaņota mikroviļņu krāsns

403.687.70

603.687.69

MATÄLSKARE
249 €

MATTRADITION
249 €

Šai cepeškrāsnij ir visi galvenie režīmi. To ir ērti lietot ikdienā. Konvekcijas režīmā
karstums izplatās pa visu cepeškrāsni, tāpēc tajā var vienlaikus gatavot vairākus
dažādus ēdienus.

Tradicionāla dizaina cepeškrāsns ar mūsdienīgām funkcijām, kas atvieglo ikdienas
darbu virtuvē. Konvekcijas režīmā var vienlaikus gatavot vairākus ēdienus.

Galvenās priekšrocības

Galvenās priekšrocības

Bērnu drošības aizslēgs

Bērnu drošības aizslēgs

Īpaši plaša iekšpuse

Īpaši plaša iekšpuse

Teleskopiskas sliedes

Teleskopiskas sliedes

Gaļas termometrs

Gaļas termometrs

Pulkstenis

Pulkstenis

Digitālais displejs

Digitālais displejs

Skārienjutīga vadība

Skārienjutīga vadība

Nepaliek pirkstu nospiedumi

Nepaliek pirkstu nospiedumi

Iestatīti gatavošanas režīmi

Iestatīti gatavošanas režīmi

Galvenie režīmi

Galvenie režīmi

Sildīšana no augšas un apakšas

Sildīšana no augšas un apakšas

Konvekcijas režīms

Konvekcijas režīms

Pašattīrīšanās režīms (pirolītiskā tīrīšana)

Pašattīrīšanās režīms (pirolītiskā tīrīšana)

Tvaika režīms

Tvaika režīms

Grila režīms

Grila režīms

Maizes un picas režīms

Maizes un picas režīms

Konditorejas izstrādājumu režīms

Konditorejas izstrādājumu režīms

Sildīšanas režīms

Sildīšanas režīms

Ātrās sildīšanas režīms

Ātrās sildīšanas režīms

Atkausēšanas režīms

Atkausēšanas režīms

Piederumi
1 stiepļu sieta plaukts.
1 cepešpanna.
1 grila panna.

Piederumi
1 stiepļu sieta plaukts.
1 cepešpanna.
1 grila panna.

Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: A (no D līdz A+++).
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas
avota.
Montāža jāveic kvalifcētam speciālistam.

Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: A (no D līdz A+++).
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas
avota.
Montāža jāveic kvalifcētam speciālistam.

Parametri
Tilpums: 71 litrs.
P59,4×Dz55×A59,5 cm.

Parametri
Tilpums: 71 litrs.
P59,4×Dz55×A59,5 cm.

Par galvenajām priekšrocībām vairāk uzzināsi 20. lpp.
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Cepeškrāsnis

Konvekcijas cepeškrāsnis

MATTRADITION

konvekcijas cepeškrāsns

MATTRADITION

A

konvekcijas cepeškrāsns

A

249 €

249 €

Balta. 304.117.26

Melna. 804.117.24

Pieskaņota mikroviļņu krāsns

Pieskaņota mikroviļņu krāsns

104.117.70

304.117.69

MATTRADITION
249 €

MATTRADITION
249 €

Tradicionāla dizaina cepeškrāsns ar mūsdienīgām funkcijām, kas atvieglo ikdienas
darbu virtuvē. Konvekcijas režīmā var vienlaikus gatavot vairākus ēdienus.

Tradicionāla dizaina cepeškrāsns ar mūsdienīgām funkcijām, kas atvieglo ikdienas
darbu virtuvē. Konvekcijas režīmā var vienlaikus gatavot vairākus ēdienus.

Galvenās priekšrocības

Galvenās priekšrocības

Bērnu drošības aizslēgs

Bērnu drošības aizslēgs

Īpaši plaša iekšpuse

Īpaši plaša iekšpuse

Teleskopiskas sliedes

Teleskopiskas sliedes

Gaļas termometrs

Gaļas termometrs

Pulkstenis

Pulkstenis

Digitālais displejs

Digitālais displejs

Skārienjutīga vadība

Skārienjutīga vadība

Nepaliek pirkstu nospiedumi

Nepaliek pirkstu nospiedumi

Iestatīti gatavošanas režīmi

Iestatīti gatavošanas režīmi
Galvenie režīmi

Galvenie režīmi
Sildīšana no augšas un apakšas

Sildīšana no augšas un apakšas

Konvekcijas režīms

Konvekcijas režīms

Pašattīrīšanās režīms (pirolītiskā tīrīšana)

Pašattīrīšanās režīms (pirolītiskā tīrīšana)

Tvaika režīms

Tvaika režīms

Grila režīms

Grila režīms

Maizes un picas režīms

Maizes un picas režīms

Konditorejas izstrādājumu režīms

Konditorejas izstrādājumu režīms

Sildīšanas režīms

Sildīšanas režīms

Ātrās sildīšanas režīms

Ātrās sildīšanas režīms

Atkausēšanas režīms

Atkausēšanas režīms

Piederumi
1 stiepļu sieta plaukts.
1 cepešpanna.
1 grila panna.

Piederumi
1 stiepļu sieta plaukts.
1 cepešpanna.
1 grila panna.

Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: A (no D līdz A+++).
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas
avota.
Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.

Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: A (no D līdz A+++).
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas
avota.
Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.

Parametri
Tilpums: 71 litrs.
P59,4×Dz55×A59,5 cm.

Parametri
Tilpums: 71 litrs.
P59,4×Dz55×A59,5 cm.
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Par galvenajām priekšrocībām vairāk uzzināsi 20. lpp.

CF: 202104-bgac13a

CF: 202104-bgac13a

TF: 00000-xx_000

Cepeškrāsnis

ANRÄTTA

BEJUBLAD

A+

konvekcijas cepeškrāsns

A+

konvekcijas cepeškrāsns

349 €

349 €

Nerūsējošais tērauds. 604.117.20

Balts stikls. 604.116.64

Pieskaņota mikroviļņu krāsns

Pieskaņota mikroviļņu krāsns

ANRÄTTA 399 €

BEJUBLAD
399 €

704.117.67

904.117.47

Cepeškrāsns ar pašattīrīšanās režīmu un daudzām citām noderīgām funkcijām
dažādu ēdienu pagatavošanai. Konvekcijas režīmā var vienlaikus gatavot vairākus
ēdienus.

Daudz atjautīgu režīmu un askētisks dizains. Konvekcijas režīmā karstums ātri un
vienmērīgi izplatās pa visu cepeškrāsni, tāpēc tajā var vienlaikus gatavot vairākus
dažādus ēdienus.

Galvenās priekšrocības

Galvenās priekšrocības

Bērnu drošības aizslēgs

Bērnu drošības aizslēgs

Īpaši plaša iekšpuse

Īpaši plaša iekšpuse

Teleskopiskas sliedes

Teleskopiskas sliedes

Gaļas termometrs

Gaļas termometrs

Pulkstenis

Pulkstenis

Digitālais displejs

Digitālais displejs

Skārienjutīga vadība

Skārienjutīga vadība

Nepaliek pirkstu nospiedumi

Nepaliek pirkstu nospiedumi

Iestatīti gatavošanas režīmi

Iestatīti gatavošanas režīmi

Galvenie režīmi

Galvenie režīmi

Sildīšana no augšas un apakšas

Sildīšana no augšas un apakšas

Konvekcijas režīms

Konvekcijas režīms

Pašattīrīšanās režīms (pirolītiskā tīrīšana)

Pašattīrīšanās režīms (pirolītiskā tīrīšana)

Tvaika režīms

Tvaika režīms

Grila režīms

Grila režīms

Maizes un picas režīms

Maizes un picas režīms

Konditorejas izstrādājumu režīms

Konditorejas izstrādājumu režīms

Sildīšanas režīms

Sildīšanas režīms

Ātrās sildīšanas režīms

Ātrās sildīšanas režīms

Atkausēšanas režīms

Atkausēšanas režīms

Piederumi
1 stiepļu sieta plaukts.
1 cepešpanna.
1 grila panna.

Piederumi
1 stiepļu sieta plaukts.
1 cepešpanna.
1 grila panna.

Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: A+ (no D līdz A+++).
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas
avota.
Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.

Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: A+ (no D līdz A+++).
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas
avota.
Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.

Parametri
Tilpums: 71 litrs.
P59,5×Dz55×A59,5 cm.

Parametri
Tilpums: 71 litrs.
P59,5×Dz55×A59,5 cm.

Par galvenajām priekšrocībām vairāk uzzināsi 20. lpp.
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Cepeškrāsnis

Konvekcijas cepeškrāsnis

EFTERSMAK

SMAKSAK

A+

konvekcijas cepeškrāsns

A+

konvekcijas cepeškrāsns

349 €

379 €

Melna. 704.117.29

Nerūsējošais tērauds. 304.116.89

Pieskaņota mikroviļņu krāsns

Pieskaņota mikroviļņu krāsns

EFTERSMAK
469 €

SMAKSAK
519 €

904.117.71

204.117.60

Askētiska dizaina cepeškrāsns ar melnu, matētu apdari un moderniem
režīmiem. Konvekcijas režīmā karstums vienmērīgi un ātri izplatās pa
visu cepeškrāsni, tāpēc tajā var vienlaikus gatavot dažādus ēdienus.

Tradicionāla dizaina cepeškrāsns ar moderniem režīmiem. Liela ietilpība
un konvekcijas režīms, lai varētu vienlaikus gatavot dažādus ēdienus.

Galvenās priekšrocības

Galvenās priekšrocības

Bērnu drošības aizslēgs

Bērnu drošības aizslēgs

Īpaši plaša iekšpuse

Īpaši plaša iekšpuse

Teleskopiskas sliedes

Teleskopiskas sliedes

Gaļas termometrs

Gaļas termometrs

Pulkstenis

Pulkstenis

Digitālais displejs

Digitālais displejs

Skārienjutīga vadība

Skārienjutīga vadība

Nepaliek pirkstu nospiedumi

Nepaliek pirkstu nospiedumi

Iestatīti gatavošanas režīmi

Iestatīti gatavošanas režīmi

Galvenie režīmi

Galvenie režīmi

Sildīšana no augšas un apakšas

Sildīšana no augšas un apakšas

Konvekcijas režīms

Konvekcijas režīms

Pašattīrīšanās režīms (pirolītiskā tīrīšana)

Pašattīrīšanās režīms (pirolītiskā tīrīšana)

Tvaika režīms

Tvaika režīms

Grila režīms

Grila režīms

Maizes un picas režīms

Maizes un picas režīms

Konditorejas izstrādājumu režīms

Konditorejas izstrādājumu režīms

Sildīšanas režīms

Sildīšanas režīms

Ātrās sildīšanas režīms

Ātrās sildīšanas režīms

Atkausēšanas režīms

Atkausēšanas režīms

Piederumi
1 stiepļu sieta plaukts.
1 cepešpanna.
1 grila panna.

Piederumi
1 stiepļu sieta plaukts.
1 cepešpanna.
1 grila panna.

Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: A+ (no D līdz A+++).
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas
avota.
Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.

Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: A+ (no D līdz A+++).
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas
avota.
Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.

Parametri
Tilpums: 72 litri.
P59,4×Dz56,7×A58,9 cm.

Parametri
Tilpums: 72 litri.
P59,4×Dz56,7×A58,9 cm.
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Par galvenajām priekšrocībām vairāk uzzināsi 20. lpp.

CF: 202104-bgac14a

CF: 202104-bgac14a

TF: 00000-xx_000

Cepeškrāsnis

Konvekcijas cepeškrāsnis ar pirolītisko tīrīšanu

SMAKSAK

ANRÄTTA

A+

konvekcijas cepeškrāsns

A+

konvekcijas cepeškrāsns ar pirolītisko tīrīšanu

379 €

399 €

Melna. 904.117.28

Nerūsējošais tērauds. 004.117.18

Pieskaņota kombinētā mikroviļņu
krāsns

Pieskaņota mikroviļņu krāsns

SMAKSAK
519 €

ANRÄTTA
499 €

704.117.72

Tradicionāla dizaina cepeškrāsns ar mūsdienīgām funkcijām. Liela
ietilpība un konvekcijas režīms, lai varētu vienlaikus gatavot vairākus
ēdienus.

104.117.65

Cepeškrāsns ar pašattīrīšanās režīmu un daudzām citām noderīgām funkcijām
dažādu ēdienu pagatavošanai. Konvekcijas režīmā var vienlaikus gatavot vairākus
ēdienus.

Galvenās priekšrocības
Galvenās priekšrocības

Bērnu drošības aizslēgs

Bērnu drošības aizslēgs

Īpaši plaša iekšpuse

Īpaši plaša iekšpuse

Teleskopiskas sliedes

Teleskopiskas sliedes

Gaļas termometrs

Gaļas termometrs

Pulkstenis

Pulkstenis

Digitālais displejs

Digitālais displejs

Skārienjutīga vadība

Skārienjutīga vadība

Nepaliek pirkstu nospiedumi

Nepaliek pirkstu nospiedumi

Iestatīti gatavošanas režīmi

Iestatīti gatavošanas režīmi
Galvenie režīmi

Galvenie režīmi
Sildīšana no augšas un apakšas

Sildīšana no augšas un apakšas

Konvekcijas režīms

Konvekcijas režīms

Pašattīrīšanās režīms (pirolītiskā tīrīšana)

Pašattīrīšanās režīms (pirolītiskā tīrīšana)

Tvaika režīms

Tvaika režīms

Grila režīms

Grila režīms

Maizes un picas režīms

Maizes un picas režīms

Konditorejas izstrādājumu režīms

Konditorejas izstrādājumu režīms

Sildīšanas režīms

Sildīšanas režīms

Ātrās sildīšanas režīms

Ātrās sildīšanas režīms

Atkausēšanas režīms

Atkausēšanas režīms
Piederumi
1 stiepļu sieta plaukts.
1 cepešpanna.
1 grila panna.
Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: A+ (no D līdz A+++).
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas
avota.
Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.
Parametri
Tilpums: 72 litri.
P59,4×Dz56,7×A58,9 cm.

Piederumi
2 stiepļu sieta plaukts.
1 cepešpanna.
1 grila panna.
Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: A+ (no D līdz A+++).
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas
avota.
Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.
Parametri
Tilpums: 71 litrs.
P59,5×Dz55×A59,5 cm.

Par galvenajām priekšrocībām vairāk uzzināsi 20. lpp.
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Cepeškrāsnis

Konvekcijas cepeškrāsnis ar pirolītisko tīrīšanu

KULINARISK

A+

konvekcijas cepeškrāsns ar pirolītisko tīrīšanu

499 €

Nerūsējošais tērauds. 704.210.59

Konvekcijas cepeškrāsns ar tvaika funkciju

KULINARISK

A+

konvekcijas cepeškrāsns ar pirolītisko tīrīšanu

569 €

Nerūsējošais tērauds. 704.210.83

Pieskaņota kombinētā mikroviļņu
krāsns

Pieskaņota kombinētā mikroviļņu
krāsns

204.168.14

204.168.14

KULINARISK
589 €

KULINARISK
589 €

Ietilpīga cepeškrāsns ar daudzām funkcijām, pašattīrīšanās režīmu un iespēju
gatavot dažādus ēdienus vienlaikus. Skārienjutīga vadība ērtākai lietošanai.

Ietilpīga cepeškrāsns ar daudzām funkcijām. Izmantojot tvaika režīmu, var pagatavot
gardu un sulīgu ēdienu, saglabājot pēc iespējas vairāk vērtīgo uzturvielu.

Galvenās priekšrocības

Galvenās priekšrocības

Bērnu drošības aizslēgs

Bērnu drošības aizslēgs

Īpaši plaša iekšpuse

Īpaši plaša iekšpuse

Teleskopiskas sliedes

Teleskopiskas sliedes

Gaļas termometrs

Gaļas termometrs

Pulkstenis

Pulkstenis

Digitālais displejs

Digitālais displejs

Skārienjutīga vadība

Skārienjutīga vadība

Nepaliek pirkstu nospiedumi

Nepaliek pirkstu nospiedumi

Iestatīti gatavošanas režīmi

Iestatīti gatavošanas režīmi
Galvenie režīmi

Galvenie režīmi
Sildīšana no augšas un apakšas

Sildīšana no augšas un apakšas

Konvekcijas režīms

Konvekcijas režīms

Pašattīrīšanās režīms (pirolītiskā tīrīšana)

Pašattīrīšanās režīms (pirolītiskā tīrīšana)

Tvaika režīms

Tvaika režīms

Grila režīms

Grila režīms

Maizes un picas režīms

Maizes un picas režīms

Konditorejas izstrādājumu režīms

Konditorejas izstrādājumu režīms

Sildīšanas režīms

Sildīšanas režīms

Ātrās sildīšanas režīms

Ātrās sildīšanas režīms

Atkausēšanas režīms

Atkausēšanas režīms

Piederumi
2 stiepļu sieta plaukts.
1 cepešpanna.
1 grila panna.

Piederumi
2 stiepļu sieta plaukts.
1 cepešpanna.
1 grila panna.

Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: A+ (no D līdz A+++).
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas
avota.
Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.

Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: A+ (no D līdz A+++).
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas
avota.
Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.

Parametri
Tilpums: 72 litri.
P59,4×Dz56,7×A58,9 cm.

Parametri
Tilpums: 72 litri.
P59,4×Dz56,7×A58,9 cm.
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Par galvenajām priekšrocībām vairāk uzzināsi 20. lpp.

CF: 202104-bgac15a

CF: 202104-bgac15a

TF: 00000-xx_000

Cepeškrāsnis

Konvekcijas cepeškrāsns ar tvaika funkciju

FINSMAKARE

A+

konvekcijas cepeškrāsns ar pirolītisko tīrīšanu un tvaika
funkciju

699 €

Tvaika cepeškrāsns

KULINARISK

tvaika cepeškrāsns

A

639 €

Nerūsējošais tērauds. 704.168.21

Melna. 504.117.30

Pieskaņota kombinētā mikroviļņu
krāsns

FINSMAKARE
589 €
504.117.68

Īpaši piemērota tiem, kas daudz gatavo. Ietilpīga cepeškrāsns ar skārienjutīgu
vadību un pašattīrīšanas režīmu. Izmantojot tvaika režīmu, var pagatavot gardu
ēdienu, saglabājot vērtīgās uzturvielas.

Galvenās priekšrocības
Bērnu drošības aizslēgs
Īpaši plaša iekšpuse
Teleskopiskas sliedes
Gaļas termometrs
Pulkstenis
Digitālais displejs
Skārienjutīga vadība/rotējošais slēdzis
Nepaliek pirkstu nospiedumi
Iestatīti gatavošanas režīmi
Galvenie režīmi
Sildīšana no augšas un apakšas
Konvekcijas režīms
Pašattīrīšanās režīms (pirolītiskā tīrīšana)
Tvaika režīms
Grila režīms
Maizes un picas režīms
Konditorejas izstrādājumu režīms
Sildīšanas režīms
Ātrās sildīšanas režīms
Atkausēšanas režīms
Piederumi
2 stiepļu sieta plaukts.
1 cepešpanna.
1 grila panna.
Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: A+ (no D līdz A+++).
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas
avota.
Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.
Parametri
Tilpums: 72 litri.
P59,4×Dz56,7×A58,9 cm.

Neliela cepeškrāsns ar daudziem režīmiem, kurus izmantojot, ir vēl vieglāk
pagatavot gardu ēdienu. Izmantojot tvaika režīmu, var saglabāt vairāk vērtīgo
uzturvielu un pagatavot sulīgu ēdienu ar kraukšķīgu ārpusi.

Galvenās priekšrocības
Bērnu drošības aizslēgs
Īpaši plaša iekšpuse
Teleskopiskas sliedes
Gaļas termometrs
Pulkstenis
Digitālais displejs
Skārienjutīga vadība
Nepaliek pirkstu nospiedumi
Iestatīti gatavošanas režīmi
Galvenie režīmi
Sildīšana no augšas un apakšas
Konvekcijas režīms
Pašattīrīšanās režīms (pirolītiskā tīrīšana)
Tvaika režīms
Grila režīms
Maizes un picas režīms
Konditorejas izstrādājumu režīms
Sildīšanas režīms
Ātrās sildīšanas režīms
Atkausēšanas režīms
Piederumi
1 stiepļu sieta plaukts.
1 cepešpanna.
1 grila panna.
Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: A (no D līdz A+++).
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas
avota.
Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.
Parametri
Tilpums: 43 litri.
P59,4×Dz56,7×A45,5 cm.

Par galvenajām priekšrocībām vairāk uzzināsi 20. lpp.
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CF: 202104-bgac16a

CF: 202104-bgac16a

TF: 00000-xx_000

Veselīgi
ieradumi
Ēdiena gatavošanā
izmantojot tvaika funkciju,
var saglabāt ne vien
produktu īsto garšu, bet arī
mitro tekstūru un vērtīgas
uzturvielas.
Noskenē kodu un izzini vairāk.

KULINARISK
konvekcijas cepeškrāsns ar tvaika funkciju. 704.210.83

569

€

/gab.
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Mikroviļņu
krāsnis
IKEA mikroviļņu krāsnis ļoti atšķiras no tām, ar ko daudziem saistās
klasiska mikroviļņu krāsns. Tām ir daudz modernu funkciju – tagad
mikroviļņu krāsnī var grilēt, cept, tvaicēt, apbrūnināt picu vai citus
mīklas izstrādājumus, kā arī sildīt un atkausēt ēdienu. Kulināriem
šedevriem ir radīta konvekcijas mikroviļņu krāsns, kurā ēdienu var
pagatavot ātrāk, ietaupot gan laiku, gan elektrību. Mazā virtuvē
šādu krāsni var izvēlēties kā mikroviļņu krāsns un cepeškrāsns
apvienojumu, bet lielā virtuvē tā noderēs kā papildu ierīce, ja gadās
vienlaikus gatavot daudz ēdienu.

Kas jāņem vērā, izvēloties mikroviļņu krāsni
01

02

03

Cik bieži tu lieto
mikroviļņu krāsni un
kādiem ēdieniem?
Piedāvājums ir
gana plašs, no ļoti
vienkāršām un pavisam
viegli lietojamām
līdz izsmalcinātām
konvekcijas mikroviļņu
krāsnīm ar daudziem
režīmiem.

Cik daudz ēdiena tu
vienlaikus gatavo?
Izvēloties konvekcijas
mikroviļņu krāsni, iegūsi
noderīgu palīgu, kas
pildīs gan mikroviļņu
krāsns, gan cepeškrāsns
funkcijas. Papildu
cepeškrāsns var noderēt,
kad ciemos sabrauc radu
saime.

Kāds stils piestāv tavā
virtuvē? Labi, ka ir
izvēle – IKEA atradīsi
mikroviļņu krāsni,
kas piestāvēs gan
modernā, gan klasiskā
stila virtuvē.

IKEA pārdod tikai uzticamu
sadzīves tehniku, kas godam
kalpos gadiem ilgi. Garantijas
termiņš ir 5 gadi, izņemot
TILLREDA un LAGAN.
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CF: 202104-bgac17a

CF: 202104-bgac17a

TF: 00000-xx_000

Ilgtspēja
Gādājot par dažu un tavu naudas maku, ir radīta
virtuves sadzīves tehnika, kas palīdz taupīt gan
elektroenerģiju, gan laiku. Konvekcijas mikroviļņu
krāsnī apvienotas cepeškrāsns un mikroviļņu krāsns
funkcijas. Tajā ēdienu var pagatavot īsākā laikā un

var arī grilēt, cept, kā arī ātri atkausēt vai uzsildīt
ēdienu. Izvēloties ierīces, kas ļauj samazināt ēdiena
gatavošanas laiku, varēsi drīzāk sēsties pie galda.
Pagatavo ēdienu ātrāk un ietaupi elektrību. Rezultāts –
mazāki rēķini un ilgtspējīgāka dzīve tavās mājās.

Padomi
Vai zināji, ka, salīdzinot ar tradicionālo mikroviļņu
krāsni, konvekcijas mikroviļņu krāsns ļauj ievērojami
samazināt ēdiena gatavošanas laiku? Gatavojot
ēdienu šajā krāsnī, nevainojams rezultāts ir teju
garantēts, turklāt ietaupīsi gan laiku, gan elektrību.

Vai zināji, ka, ierīkojot iebūvējamo mikroviļņu
krāsni augstajā skapī vai sienas skapītī, var ne tikai
lietderīgi izmantot vietu, bet arī uzlabot ērtības
virtuvē? Ergonomisks un parocīgs novietojums
tavām ērtībām virtuvē.
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Mikroviļņu krāsnis

Veidi

Mikroviļņu krāsnis

Kombinētās mikroviļņu krāsnis

Piemērotas tiem, kas mikroviļņu krāsni pārsvarā lieto,
lai ātri atkausētu vai uzsildītu ēdienu un dzērienus.
Dažiem modeļiem ir arī grauzdēšanas režīms, kas ir
piemērots arī ēdiena gatavošanai.

Šis ir mikroviļņu krāsns un konvekcijas cepeškrāsns
apvienojums, kas piemērots tiem, kas gatavo
dažādus ēdienus, tomēr nevēlas divas standarta
cepeškrāsnis. To var lietot kā mikroviļņu krāsni ēdiena
ātrai uzsildīšanai vai atkausēšanai un kā cepeškrāsni
grilēšanai un cepšanai. Labākais ir tas, ka šī krāsns ļauj
ietaupīt gan laiku, gan enerģiju.
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Mikroviļņu krāsnis

Modeļi
Kombinētās mikroviļņu krāsnis

Mikroviļņu krāsnis

TILLREDA
Tilpums: 20 litru

VÄRMD
Tilpums: 20 litru

MATÄLSKARE
Tilpums: 22 litri

ANRÄTTA
Tilpums: 40 litru

MATTRADITION
Tilpums: 22 litri

MATTRADITION
Tilpums: 22 litri

MATTRADITION
Tilpums: 22 litri

SMAKSAK
Tilpums: 43 litri

SMAKSAK
Tilpums: 43 litri

ANRÄTTA
Tilpums: 31 litrs

BEJUBLAD
Tilpums: 31 litrs

EFTERSMAK
Tilpums: 46 litri

KULINARISK
Tilpums: 43 litri

FINSMAKARE
Tilpums: 43 litri

35

Mikroviļņu krāsnis

Galvenās priekšrocības

Moderns iebūvētais pulkstenis noder laika kontrolei ēdiena
gatavošanas gaitā. Labākai laika kontrolei izmanto taimeri.

Viegli lietojama un tīrāma skārienjutīgā vadība – modernas
tehnoloģijas tavā virtuvē.

Bērnu drošība
IKEA cepeškrāšņu durvīm ir drošības aizslēgs
bērnu drošībai, kas ir svarīgi, lai bērni virtuvē būtu
drošībā un varētu palīdzēt gatavot.

Iestatīti ēdiena gatavošanas režīmi, no kuriem var izvēlies
piemērotāko dažādu pārtikas produktu, ēdienu un recepšu
gatavošanai. Nevainojams rezultāts ik reizi.
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Mikroviļņu krāsnis

Mikroviļņu krāsns režīmi

Grauzdēšanas režīmu parasti izmanto picu vai pīrāgu cepšanai. Šo
režīmu var izmantot arī dažādu ēdienu, piemēram, olu, bekona, desiņu
vai hamburgeru, cepšanai.

Grila režīms vienmērīgi izplata karsto gaisu krāsnī, veidojot gardu
garozu gaļai un dārzeņiem un piešķirot ēdienam zeltaini brūnu
nokrāsu.

Steidzies? Izmanto ātrās sildīšanas režīmu, lai pavisam īsā laikā
uzsildītu ēdienu vai dzērienu.

Atkausē saldētus pārtikas produktus ātrāk. Atkausēšanas režīms ir
īpaši piemērots gaļas, zivs, dārzeņu un maizes atkausēšanai.

Cepeškrāsns režīmi
Sildīšana no augšas un apakšas ir noderīga,
gatavojot ēdienus ar kraukšķīgu garozu
vai ēdienus, kas jāgatavo ilgāk, piemēram,
sautējumus.

Konvekcijas režīms nodrošina ātru un
vienmērīgu karstā gaisa apmaiņu, kas
ir svarīga, gatavojot vairākus ēdienus
vienlaikus, neļaujot dažādu ēdienu smaržām
sajaukties.

Izmantojot maizes un picas režīmu,
ēdiens iegūst izteiktāku brūno nokrāsu un
kraukšķīgu pamatni.

Īpašais konditorejas izstrādājumu režīms
palīdz, gatavojot cepumus un pīrāgus, lai tie
būtu tieši vajadzīgajā konsistencē.

Sildīšanas režīmā ēdienu var saglabāt siltu,
neļaujot tam pārcepties vai piedegt.

Izvēloties kādu no iestatītajiem
gatavošanas režīmiem, var izvēlēties ēdiena
veidam atbilstošu režīmu labam rezultātam
katru reizi.
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Mikroviļņu krāsnis

Mikroviļņu krāsnis

TILLREDA

VÄRMD

49 €

159 €

mikroviļņu krāsns

mikroviļņu krāsns

Balta. 504.867.92

Melna. 104.306.98

Gatavo vieglāk par vieglu! Pietiek pagriezt slēdžus, un ēdiens
vai dzēriens būs gatavs vienā mirklī. Šī mikroviļņu krāsns ir tik
kompakta, ka to var novietot teju jebkur.

Lieliska izvēle, ja nepieciešama mikroviļņu krāsns, kas uzticami
kalpos un dos iespēju ērti sasildīt un atkausēt ēdienu.

Galvenās priekšrocības

Galvenās priekšrocības

Bērnu drošības aizslēgs

Bērnu drošības aizslēgs

Taimers/pulkstenis

Taimers/pulkstenis

Skārienjutīga vadība

Skārienjutīga vadība

Nepaliek pirkstu nospiedumi

Nepaliek pirkstu nospiedumi

Mikroviļņu krāsns galvenie režīmi

Mikroviļņu krāsns galvenie režīmi

Ātrā uzsilšana

Ātrā uzsilšana

Automātiskā/intensīvā atkausēšana

Automātiskā/intensīvā atkausēšana

Grauzdēšanas režīms

Grauzdēšanas režīms

Grila režīms

Grila režīms

Cepeškrāsns galvenie režīmi

Cepeškrāsns galvenie režīmi

Sildīšana no augšas un apakšas

Sildīšana no augšas un apakšas

Konvekcijas režīms

Konvekcijas režīms

Maizes un picas režīms

Maizes un picas režīms

Iestatīti gatavošanas režīmi

Iestatīti gatavošanas režīmi

Uzstādīšana

Uzstādīšana

Sienas skapītī

Sienas skapītī

Augstajā skapī

Augstajā skapī

Grīdas skapītī

Grīdas skapītī

Brīvi stāvoša

Brīvi stāvoša

Piederumi

Piederumi

1 rotējošs stikla šķīvis.

1 rotējošs stikla šķīvis.

Tehniskā informācija

Tehniskā informācija

Maksimālā jauda: 700 W.
Kontaktdakša ietilpst komplektā.

Maksimālā jauda: 800 W.
Kontaktdakša ietilpst komplektā.

Parametri

Parametri

Tilpums: 20 litru.
P43,9×Dz34×A25,8 cm.

Tilpums: 20 litru.
P59,5×Dz33,5×A34,7 cm.
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Par galvenajām priekšrocībām vairāk uzzināsi 36. lpp.

CF: 202104-bgac20a

CF: 202104-bgac20a
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Mikroviļņu krāsnis

MATÄLSKARE

MATTRADITION

249 €

249 €

mikroviļņu krāsns

Nerūsējošais tērauds. 403.687.70

mikroviļņu krāsns

Nerūsējošais tērauds. 603.687.69

Šai viegli lietojamai mikroviļņu krāsnij ir visi galvenie režīmi. Ēdiena
gatavošanas laikā vienmērīga un ātra karstā gaisa apmaiņa.
Vienkāršais dizains piestāv MATÄLSKARE cepeškrāsnij vai jebkurai
citai nerūsējošā tērauda cepeškrāsnij.

Šai viegli lietojamai mikroviļņu krāsnij ir visi galvenie režīmi. Ēdiena
gatavošanas laikā vienmērīga un ātra karstā gaisa apmaiņa. Tā
piestāv IKEA klasiskā stila virtuves iekārtām un MATTRADITION
cepeškrāsnij.

Galvenās priekšrocības

Galvenās priekšrocības

Bērnu drošības aizslēgs

Bērnu drošības aizslēgs

Taimers/pulkstenis

Taimers/pulkstenis

Skārienjutīga vadība

Skārienjutīga vadība

Nepaliek pirkstu nospiedumi

Nepaliek pirkstu nospiedumi

Mikroviļņu krāsns galvenie režīmi

Mikroviļņu krāsns galvenie režīmi

Ātrā uzsilšana

Ātrā uzsilšana

Automātiskā/intensīvā atkausēšana

Automātiskā/intensīvā atkausēšana

Grauzdēšanas režīms

Grauzdēšanas režīms

Grila režīms

Grila režīms

Cepeškrāsns galvenie režīmi

Cepeškrāsns galvenie režīmi

Sildīšana no augšas un apakšas

Sildīšana no augšas un apakšas

Konvekcijas režīms

Konvekcijas režīms

Maizes un picas režīms

Maizes un picas režīms

Iestatīti gatavošanas režīmi

Iestatīti gatavošanas režīmi

Uzstādīšana

Uzstādīšana

Sienas skapītī

Sienas skapītī

Augstajā skapī

Augstajā skapī

Grīdas skapītī

Grīdas skapītī

Brīvi stāvoša

Brīvi stāvoša

Piederumi

Piederumi

1 rotējošs stikla šķīvis.
1 piederumu komplekts gatavošanai ar tvaiku.

1 rotējošs stikla šķīvis.
1 piederumu komplekts gatavošanai ar tvaiku.

Tehniskā informācija

Tehniskā informācija

Maksimālā jauda: 750 W.
Kontaktdakša ietilpst komplektā.

Maksimālā jauda: 750 W.
Kontaktdakša ietilpst komplektā.

Parametri

Parametri

Tilpums: 22 litri.
P59,5×Dz32×A39,3 cm.

Tilpums: 22 litri.
P59,5×Dz32×A39,3 cm.

Par galvenajām priekšrocībām vairāk uzzināsi 36. lpp.
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Mikroviļņu krāsnis

Mikroviļņu krāsnis

MATTRADITION

MATTRADITION

249 €

249 €

mikroviļņu krāsns

mikroviļņu krāsns

Melna. 104.117.70

Balta. 304.117.69

Šai viegli lietojamai mikroviļņu krāsnij ir visi galvenie režīmi, un tajā
nodrošināta vienmērīga un ātra karstā gaisa apmaiņa. Tā piestāv IKEA
klasiskā stila virtuves iekārtām un melnai MATTRADITION cepeškrāsnij.

Šai viegli lietojamai mikroviļņu krāsnij ir visi galvenie režīmi, un tajā
nodrošināta vienmērīga un ātra karstā gaisa apmaiņa. Tā piestāv IKEA
klasiskā stila virtuves iekārtām un baltai MATTRADITION cepeškrāsnij.

Galvenās priekšrocības

Galvenās priekšrocības

Bērnu drošības aizslēgs

Bērnu drošības aizslēgs

Taimers/pulkstenis

Taimers/pulkstenis

Skārienjutīga vadība

Skārienjutīga vadība

Nepaliek pirkstu nospiedumi

Nepaliek pirkstu nospiedumi
Mikroviļņu krāsns galvenie režīmi

Mikroviļņu krāsns galvenie režīmi
Ātrā uzsilšana

Ātrā uzsilšana

Automātiskā/intensīvā atkausēšana

Automātiskā/intensīvā atkausēšana

Grauzdēšanas režīms

Grauzdēšanas režīms

Grila režīms

Grila režīms
Cepeškrāsns galvenie režīmi

Cepeškrāsns galvenie režīmi
Sildīšana no augšas un apakšas

Sildīšana no augšas un apakšas

Konvekcijas režīms

Konvekcijas režīms

Maizes un picas režīms

Maizes un picas režīms

Iestatīti gatavošanas režīmi

Iestatīti gatavošanas režīmi
Uzstādīšana

Uzstādīšana
Sienas skapītī

Sienas skapītī

Augstajā skapī

Augstajā skapī

Grīdas skapītī

Grīdas skapītī

Brīvi stāvoša

Brīvi stāvoša

Piederumi

Piederumi

1 rotējošs stikla šķīvis.
1 piederumu komplekts gatavošanai ar tvaiku.

1 rotējošs stikla šķīvis.
1 piederumu komplekts gatavošanai ar tvaiku.

Tehniskā informācija

Tehniskā informācija

Maksimālā jauda: 750 W.
Kontaktdakša ietilpst komplektā.

Maksimālā jauda: 750 W.
Kontaktdakša ietilpst komplektā.

Parametri

Parametri

Tilpums: 22 litri.
P59,5×Dz32×A39,3 cm.

Tilpums: 22 litri.
P59,5×Dz32×A39,3 cm.
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Par galvenajām priekšrocībām vairāk uzzināsi 36. lpp.

CF: 202104-bgac21a

CF: 202104-bgac21a

TF: 00000-xx_000

Mikroviļņu krāsnis

ANRÄTTA

BEJUBLAD

399 €

399 €

mikroviļņu krāsns
Nerūsējošais tērauds. 704.117.67

mikroviļņu krāsns
Balta. 904.117.47

Visas tradicionālas mikroviļņu krāsns funkcijas un vēl dažādi atjautīgi
režīmi, piemēram, grauzdēšanas režīms, ja pīrāgam vēlies gardu,
kraukšķīgu pamatni, un grila režīms gaļas vai dārzeņu cepšanai.
Piestāv ANRÄTTA cepeškrāsnij.

Visas tradicionālas mikroviļņu krāsns funkcijas un vēl dažādi atjautīgi
režīmi, piemēram, grauzdēšanas režīms, ja pīrāgam vēlies gardu,
kraukšķīgu pamatni, un grila režīms gaļas vai dārzeņu cepšanai.
Piestāv BEJUBLAD cepeškrāsnij.

Galvenās priekšrocības

Galvenās priekšrocības

Bērnu drošības aizslēgs

Bērnu drošības aizslēgs

Taimers/pulkstenis

Taimers/pulkstenis

Skārienjutīga vadība

Skārienjutīga vadība

Nepaliek pirkstu nospiedumi

Nepaliek pirkstu nospiedumi

Mikroviļņu krāsns galvenie režīmi

Mikroviļņu krāsns galvenie režīmi

Ātrā uzsilšana

Ātrā uzsilšana

Automātiskā/intensīvā atkausēšana

Automātiskā/intensīvā atkausēšana

Grauzdēšanas režīms

Grauzdēšanas režīms

Grila režīms

Grila režīms

Cepeškrāsns galvenie režīmi

Cepeškrāsns galvenie režīmi

Sildīšana no augšas un apakšas

Sildīšana no augšas un apakšas

Konvekcijas režīms

Konvekcijas režīms

Maizes un picas režīms

Maizes un picas režīms

Iestatīti gatavošanas režīmi

Iestatīti gatavošanas režīmi

Uzstādīšana

Uzstādīšana

Sienas skapītī

Sienas skapītī

Augstajā skapī

Augstajā skapī

Grīdas skapītī

Grīdas skapītī

Brīvi stāvoša

Brīvi stāvoša

Piederumi

Piederumi

1 rotējošs stikla šķīvis.
1 rokturi/šķīvis grauzdēšanai.

1 rotējošs stikla šķīvis.
1 rokturi/šķīvis grauzdēšanai.

Tehniskā informācija

Tehniskā informācija

Maksimālā jauda: 1000 W.
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēta pastāvīgam pieslēgumam pie
strāvas avota.
Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.

Maksimālā jauda: 1000 W.
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēta pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas
avota.
Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.

Parametri

Parametri

Tilpums: 31 litrs.
P59,5×Dz46,8×A39,7 cm.

Tilpums: 31 litrs.
P59,5×Dz46,8×A39,7 cm.

Par galvenajām priekšrocībām vairāk uzzināsi 36. lpp.
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Mikroviļņu krāsnis

Kombinētās konvekcijas mikroviļņu krāsnis

Mikroviļņu krāsnis

EFTERSMAK

ANRÄTTA

469 €

499 €

mikroviļņu krāsns

kombinētā konvekcijas mikroviļņu krāsns

Melna. 904.117.71

Nerūsējošais tērauds. 104.117.65

Vienkārša, matēta, melna, ietilpīga mikroviļņu krāsns ar daudzām
gudrām funkcijām. Tajā var ātri atkausēt un uzsildīt ēdienu vai izmantot
grila funkciju sacepumiem, gaļai un augļiem. Piestāv EFTERSMAK
cepeškrāsnij.

Šis ir mikroviļņu krāsns un cepeškrāsns apvienojums – praktiska izvēle
mazā virtuvē vai tiem, kas daudz gatavo un kam mēdz nepietikt ar
vienu cepeškrāsni. Piestāv ANRÄTTA nerūsējošā tērauda cepeškrāsnij.

Galvenās priekšrocības

Galvenās priekšrocības

Bērnu drošības aizslēgs

Bērnu drošības aizslēgs

Taimers/pulkstenis

Taimers/pulkstenis

Skārienjutīga vadība

Skārienjutīga vadība

Nepaliek pirkstu nospiedumi

Nepaliek pirkstu nospiedumi
Mikroviļņu krāsns galvenie režīmi

Mikroviļņu krāsns galvenie režīmi
Ātrā uzsilšana

Ātrā uzsilšana

Automātiskā/intensīvā atkausēšana

Automātiskā/intensīvā atkausēšana

Grauzdēšanas režīms

Grauzdēšanas režīms

Grila režīms

Grila režīms

Cepeškrāsns galvenie režīmi

Cepeškrāsns galvenie režīmi

Sildīšana no augšas un apakšas

Sildīšana no augšas un apakšas

Konvekcijas režīms

Konvekcijas režīms

Maizes un picas režīms

Maizes un picas režīms

Iestatīti gatavošanas režīmi

Iestatīti gatavošanas režīmi

Uzstādīšana

Uzstādīšana

Sienas skapītī

Sienas skapītī

Augstajā skapī

Augstajā skapī

Grīdas skapītī

Grīdas skapītī

Brīvi stāvoša

Brīvi stāvoša

Piederumi

Piederumi

1 stikla pamatne.
1 stiepļu sieta plaukts.

1 rotējošs stikla šķīvis.
1 stiepļu sieta plaukts.
1 cepampanna.

Tehniskā informācija
Maksimālā jauda: 1000 W.
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēta pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas
avota.
Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.

Tehniskā informācija

Parametri

Tilpums: 40 litru.
P59,5×Dz56,6×A45,5 cm.

Tilpums: 46 litri.
P59,4×Dz56,7×A45,5 cm.
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Maksimālā jauda: 900 W.
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Nepieciešama montāža.
Parametri

Par galvenajām priekšrocībām vairāk uzzināsi 36. lpp.

CF: 202104-bgac22a

CF: 202104-bgac22a

TF: 00000-xx_000

Mikroviļņu krāsnis

SMAKSAK

SMAKSAK

519 €

519 €

Melna. 704.117.72

Nerūsējošais tērauds. 204.117.60

Ierasta dizaina ietilpīgas mikroviļņu krāsns un cepeškrāsns
apvienojums. Piemērota nelielai virtuvei vai kā otra cepeškrāsns lielākai
virtuvei. Piestāv SMAKSAK cepeškrāsnij.

Ierasta dizaina ietilpīgas mikroviļņu krāsns un cepeškrāsns
apvienojums. Piemērota nelielai virtuvei vai kā otra cepeškrāsns lielākai
virtuvei. Piestāv SMAKSAK cepeškrāsnij.

Galvenās priekšrocības

Galvenās priekšrocības

kombinētā konvekcijas mikroviļņu krāsns

kombinētā konvekcijas mikroviļņu krāsns

Bērnu drošības aizslēgs

Bērnu drošības aizslēgs

Taimers/pulkstenis

Taimers/pulkstenis

Skārienjutīga vadība

Skārienjutīga vadība

Nepaliek pirkstu nospiedumi

Nepaliek pirkstu nospiedumi

Mikroviļņu krāsns galvenie režīmi

Mikroviļņu krāsns galvenie režīmi

Ātrā uzsilšana

Ātrā uzsilšana

Automātiskā/intensīvā atkausēšana

Automātiskā/intensīvā atkausēšana

Grauzdēšanas režīms

Grauzdēšanas režīms

Grila režīms

Grila režīms

Cepeškrāsns galvenie režīmi

Cepeškrāsns galvenie režīmi

Sildīšana no augšas un apakšas

Sildīšana no augšas un apakšas

Konvekcijas režīms

Konvekcijas režīms

Maizes un picas režīms

Maizes un picas režīms

Iestatīti gatavošanas režīmi

Iestatīti gatavošanas režīmi

Uzstādīšana

Uzstādīšana

Sienas skapītī

Sienas skapītī

Augstajā skapī

Augstajā skapī

Grīdas skapītī

Grīdas skapītī

Brīvi stāvoša

Brīvi stāvoša

Piederumi

Piederumi

1 stikla pamatne.
1 stiepļu sieta plaukts.
1 cepampanna.

1 stikla pamatne.
1 stiepļu sieta plaukts.
1 cepampanna.

Tehniskā informācija

Tehniskā informācija

Maksimālā jauda: 1000 W.
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Nepieciešama montāža.

Maksimālā jauda: 1000 W.
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Nepieciešama montāža.

Parametri

Parametri

Tilpums: 43 litri.
P59,4×Dz56,7×A45,5 cm.

Tilpums: 43 litri.
P59,4×Dz56,7×A45,5 cm.

Par galvenajām priekšrocībām vairāk uzzināsi 36. lpp.
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Mikroviļņu krāsnis

Kombinētās konvekcijas mikroviļņu krāsnis

KULINARISK

FINSMAKARE

589 €

589 €

kombinētā konvekcijas mikroviļņu krāsns
Nerūsējošais tērauds. 204.168.14

Melna. 504.117.68

Ietilpīga, klasiska dizaina krāsns, kurā apvienotas mikroviļņu krāsns un
cepeškrāsns funkcijas. Laba izvēle nelielai virtuvei, kā arī virtuvei, kurā bieži tiek
gatavots daudz ēdiena vai nepieciešama papildu cepeškrāsns. Piestāv pārējai
KULINARISK sadzīves tehnikai.
Galvenās priekšrocības

Šis ir mikroviļņu krāsns un cepeškrāsns apvienojums. Skārienjutīga
vadība un daudz atjautīgu režīmu, kas ik dienas atvieglo maltītes
gatavošanu. Piestāv citām FINSMAKARE kolekcijas sadzīves tehnikas
ierīcēm.
Galvenās priekšrocības

Bērnu drošības aizslēgs

Bērnu drošības aizslēgs

Taimers/pulkstenis

Taimers/pulkstenis

Skārienjutīga vadība

Skārienjutīga vadība/rotējošais slēdzis

Nepaliek pirkstu nospiedumi

Nepaliek pirkstu nospiedumi

Mikroviļņu krāsns galvenie režīmi

Mikroviļņu krāsns galvenie režīmi

Ātrā uzsilšana

Ātrā uzsilšana

Automātiskā/intensīvā atkausēšana

Automātiskā/intensīvā atkausēšana

Grauzdēšanas režīms

Grauzdēšanas režīms

Grila režīms

Grila režīms

Cepeškrāsns galvenie režīmi

Cepeškrāsns galvenie režīmi

Sildīšana no augšas un apakšas

Sildīšana no augšas un apakšas

Konvekcijas režīms

Konvekcijas režīms

Maizes un picas režīms

Maizes un picas režīms

Iestatīti gatavošanas režīmi

Iestatīti gatavošanas režīmi

Uzstādīšana

Uzstādīšana

Sienas skapītī

Sienas skapītī

Augstajā skapī

Augstajā skapī

Grīdas skapītī

Grīdas skapītī

Brīvi stāvoša

Brīvi stāvoša

Piederumi

Piederumi

1 stikla pamatne.
1 stiepļu sieta plaukts.
1 cepampanna.

1 stikla pamatne.
1 stiepļu sieta plaukts.
1 cepampanna.

Tehniskā informācija
Maksimālā jauda: 1000 W.
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Nepieciešama montāža.
Parametri

Tehniskā informācija
Maksimālā jauda: 1000 W.
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Nepieciešama montāža.
Parametri

Tilpums: 43 litri.
P59,4×Dz56,7×A45,5 cm.
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kombinētā konvekcijas mikroviļņu krāsns

Tilpums: 43 litri.
P59,4×Dz56,7×A45,5 cm.

Par galvenajām priekšrocībām vairāk uzzināsi 36. lpp.

CF: 202104-bgac23a

CF: 202104-bgac23a

TF: 00000-xx_000

FINSMAKARE
kombinētā konvekcijas mikroviļņu krāsns. 504.117.68

589 €/gab.
Ietaupa laiku un
enerģiju

Kombinētā konvekcijas mikroviļņu
krāsns ļauj samazināt ne vien
ēdiena gatavošanas ilgumu, bet
arī elektroenerģijas rēķinu.
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Plīts virsmas
Plīts virsma ir pavāram nepieciešamākā ierīce, bez kuras virtuvē
neiztikt ne dienu. IKEA plīts virsmas palīdz gatavošanas procesā,
nodrošinot ātru un teicamu rezultātu. Tās ir ļoti viegli lietot, un tām
ir visi vajadzīgākie režīmi. Tām ir atšķirīgas iezīmes, un tās pieejamas
dažādos izmēros un ar vienu vai vairākām mainīgām zonām, kas
pielāgojas tavam ēdienu gatavošanas stilam.

Kas jāņem vērā, izvēloties plīts virsmu
01

02

03

Cik bieži tu lieto plīts
virsmu? Ir pieejami
dažādi plīts virsmu veidi,
sākot ar pārnēsājamu
vienas zonas plīts
virsmu un beidzot ar
augstas klases gāzes un
indukcijas plīts virsmām.

Cik daudz ēdiena tu
gatavo vienlaikus?
Atbilstoši paradumiem
savās mājās, var
izvēlēties mazāku plīts
virsmu ar vienu vai divām
zonām vai pat īpaši
lielu plīts virsmu, kas
piemērota lieliem katliem
un pannām.

Kāds ir tavs ēdienu
gatavošanas stils? Ja
vēlies pilnīgu kontroli,
izvēlies indukcijas
vai gāzes plīts
virsmu vai kombinē
abas, izvēloties tā
dēvēto domino jeb
kombinējamo plīts
virsmu. Piedāvājumā
ir arī plīts virsmas
ar mainīgām ēdiena
gatavošanas zonām,
kas pielāgojas katla vai
pannas formai.

IKEA pārdod tikai uzticamu
sadzīves tehniku, kas godam
kalpos gadiem ilgi. Garantijas
termiņš ir 5 gadi, izņemot
TILLREDA un LAGAN.
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CF: 202104-bgac24a

CF: 202104-bgac24a

TF: 00000-xx_000

Ilgtspēja
Laiku un elektroenerģiju var ietaupīt, arī gatavojot
maltīti. Ja tev patīk gatavot ēdienu, bet tam mēdz
nepietikt laika, noteikti novērtēsi to, cik ātri uzsilst
uz indukcijas plīts virsmas gatavots ēdiens. Lietojot
šādu plīts virsmu, ēdienu pagatavosi ātrāk, un tev būs

vairāk laika, ko veltīt gardas, mājās gatavotas maltītes
baudīšanai kopā ar saviem tuvākajiem. Indukcijas plīts
patērē mazāk elektrības, un tā ir drošāka, jo silda tikai
to vietu, kas saskaras ar pannas vai katla pamatni.
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Plīts virsmas

Veidi

Indukcijas plīts virsmas

Stikla keramikas plīts virsmas

Uz indukcijas plīts virsmas ēdienu var pagatavot
pat par 50 % ātrāk, un tā ļauj ietaupīt līdz pat 40 %
elektroenerģijas. Ēdiena gatavošanas temperatūru var
regulēt ar vienu pieskārienu.

Stikla keramikas plīts virsmas ir praktiskas, un tās
ir viegli lietot. Dažiem modeļiem ir mainīgas ēdiena
gatavošanas zonas, kas pielāgojas katla un pannas
izmēram un formai.

Gāzes plīts virsmas

Indukcijas plīts virsmas ar iebūvēto tvaika
nosūcēju

Gāzes plīts virsmas izskatās kā profesionāla plīts, ko
novērtēs tie, kam ir īpaši svarīgs lietu izskats. Tām var
ļoti ātri mainīt ēdiena gatavošanas temperatūru, kas
noderēs, lai augstā temperatūrā ātri apceptu ēdienu.

Izvēloties šo plīts virsmu, nav nepieciešams tvaika
nosūcējs, ko stiprina virs ēdiena gatavošanas zonas.
Ideāls risinājums virtuves salai. Iebūvētais tvaika
nosūcējs automātiski noregulē jaudu atbilstoši plīts
virsmas darba temperatūrai.
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CF: 202010-bgac25a

CF: 202010-bgac25a

TF: 00000-xx_000

Plīts virsmas

Modeļi
Indukcijas plīts virsmas

Gāzes plīts virsmas

TILLREDA
30 cm

LAGAN HGA4K
58 cm

GRUNDAD
59 cm

TILLREDA
30 cm

VÄLBILDAD
29 cm

MATMÄSSIG
59 cm

Stikla keramikas plīts virsmas
TREVLIG
59 cm

BEJUBLAD
59 cm

LAGAN
59 cm
BEJUBLAD
59 cm

SMAKLIG
59 cm

HÖGKLASSIG
59 cm

BLIXTSNABB
78 cm

UTNÄMND
78 cm

FÖRDELAKTIG
83 cm

MATMÄSSIG
59 cm
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Plīts virsmas

Galvenās priekšrocības

Pārnēsājama plīts virsma īpaši piemērota nelielām virtuvēm vai
gadījumiem, kad nepieciešama papildu sildvirsma ēdiena gatavošanai.
To ir viegli lietot, pārvietot un noglabāt, kad to nelieto, lai izbrīvētu vietu
uz darba virsmas. Tai nepieciešams tikai pieslēgums elektrotīklam.

Atkarībā no tā, cik daudz ēdiena tu vienlaikus gatavo, izvēlies plīts
virsmu ar pietiekamu skaitu ēdiena gatavošanas zonu. IKEA
piedāvājumā ir plīts virsmas ar 1, 2, 3 vai 4 ēdiena gatavošanas zonām.
Pirms izvēlies plīts virsmu, ieteicams izmērīt, cik platai virsmai pietiek
vietas – jo lielāka plīts virsma, jo vairāk vietas katliem un pannām.

Nospiežot pauzi, visu aktivizēto ēdiena gatavošanas zonu darbība
tiek apturēta. Nospiežot pauzi atkārtoti, ēdiens tiks gatavots tādā
temperatūrā, kāda bija iestatīta pirms pauzes nospiešanas. Šī funkcija ir
noderīga, ja kāda iemesla dēļ gatavošana uz brīdi ir jāpārtrauc.

Nospiežot un 4 sekundes turot nospiestu bērnu drošības aizslēgu,
plīts virsmu nevar ieslēgt un nevar mainīt gatavošanas zonas
temperatūru. Lai atbloķētu plīts virsmu, bērnu drošības aizslēgs jātur
nospiests vēl 4 sekundes. Šī funkcija noder arī, tīrot plīts virsmu, lai
nebūtu jāieslēdz ēdiena gatavošanas zonas.

Pilnīgai ēdiena gatavošanas procesa kontrolei var izmantot atsevišķu
taimeru, ar ko katrai ēdiena gatavošanas zonai var iestatīt citu laiku.
Šī funkcija ir īpaši noderīga, vārot olas, rīsus vai makaronus.

Ātrās uzsilšanas režīmā attiecīgā ēdiena gatavošanas atsevišķa zona
ļoti ātri uzkarst, kas ir ļoti parocīgi, lai ātri uzvārītu ūdeni. Šo režīmu var
aktivizēt tikai ar vienu pieskārienu.
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CF: 202104-bgac26a

CF: 202104-bgac26a

TF: 00000-xx_000

Plīts virsmas

Tilta funkcija ļauj izmantot lielākus vai nestandarta formas katlus,
vajadzības gadījumā apvienojot – ēdiena gatavošanas zonas vienā lielā.

Izvēloties plīts virsmu ar mainīgām ēdiena gatavošanas zonām, var
variēt ēdiena gatavošanas zonas. Tās var lietot kopā vai atsevišķi un
pielāgot tās dažādu formu un izmēru katliem un pannām.

Ar skārienjutīgu vadības paneli, kas darbojas nospiežot, ir viegli
precīzi regulēt ēdiena gatavošanas temperatūru, tikai pieskaroties +
vai – atzīmēm uz plīts virsmas.

Velkot pirkstu pa skārienjutīgu slīdni, ēdiena gatavošanas
temperatūra attiecīgi mainās. Tikai ar vienu pieskārienu var izvēlēties
režīmus un regulēt temperatūru acumirklī.

Ja tev patīk gatavot ēdienu, tev īpaši patiks iestatīti gatavošanas
režīmu. Iestati zemu, vidēji augstu vai augstu temperatūru, tikai
pārvietojot katlu vai pannu mainīgajā zonā. Plīts virsma atceras
temperatūras iestatījumus, kad nākamreiz aktivizēsi šo funkciju.

Izvēloties plīts virsmu ar iebūvēto tvaika nosūcēju, nav nepieciešams
atsevišķs tvaika nosūcējs, kas aizsegtu skatu uz pārējo telpu. Tas
automātiski regulē jaudu atbilstoši plīts virsmas darba temperatūrai –
jo lielāks karstums, jo spēcīgāk darbojas tvaika nosūcējs.
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Plīts virsmas

Indukcijas plīts virsmas

TILLREDA

TILLREDA

39,99 €

79 €

pārnēsājama indukcijas plīts virsma
1 zona
Balta. 104.867.94

pārnēsājama indukcijas plīts virsma
2 zonas
Balta. 304.970.94

Īpaši piemērota nelielai virtuvei vai
gadījumiem, kad nepieciešama papildu
darba virsma. To ir viegli lietot, pārvietot un
noglabāt, kad to nelieto, lai atbrīvotu vietu uz
darba virsmas.

Īpaši piemērota nelielai virtuvei vai
gadījumiem, kad nepieciešama papildu
darba virsma. To ir viegli lietot, pārvietot un
noglabāt, kad to nelieto, lai atbrīvotu vietu uz
darba virsmas.

Galvenās priekšrocības

Galvenās priekšrocības

VÄLBILDAD

IKEA 300 indukcijas plīts virsma

199 €

Melna. 204.675.92

Plīts virsma ar divām zonām ir energoefektīva
un īpaši piemērota nelielā virtuvē. Tai ir
daudzas noderīgas funkcijas, piemēram,
taimeris un ātrās uzsilšanas funkcija
katrai zonai, kas ir ērta, lai uzvārītu ūdeni,
pagatavotu ēdienu vokpannā.
Galvenās priekšrocības

Pārnēsājama

Pārnēsājama

1 zona

2 zonas

Pārnēsājama

Pauze

Pauze

2 zonas

Bērnu drošības aizslēgs

Bērnu drošības aizslēgs

Pauze

Taimers

Taimers

Bērnu drošības aizslēgs

Ātrās uzsilšanas režīms

Ātrās uzsilšanas režīms

Taimers

Tilta funkcija

Tilta funkcija

Ātrās uzsilšanas režīms (3)

Elastīga ēdienu gatavošanas zona

Elastīga ēdienu gatavošanas zona

Tilta funkcija

Skārienjutīgs vad.panelis, kas darbojas nospiežot

Skārienjutīgs vad.panelis, kas darbojas nospiežot

Elastīga ēdienu gatavošanas zona

Skārienjutīgs slīdnis

Skārienjutīgs slīdnis

Skārienjutīgs vad.panelis, kas darbojas nospiežot

Iestatīti gatavošanas režīmi

Iestatīti gatavošanas režīmi

Skārienjutīgs slīdnis

Iebūvēts tvaika nosūcējs

Iebūvēts tvaika nosūcējs

Iestatīti gatavošanas režīmi
Iebūvēts tvaika nosūcējs

Tehniskā informācija
Strāvas pieslēguma vads ietilpst komplektā.
Ēdiena gatavošanas zonas parametri: 1×175 mm.
Ēdiena gatavošanas zonas jauda: 12000 W.
Strāva: 10 A.
Parametri
P27×Dz30,5×A6,2 cm.
Svars: 3 kg.
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Tehniskā informācija
Strāvas pieslēguma vads ietilpst komplektā.
Ēdiena gatavošanas zonas parametri: 1×158 mm un
1×170 mm.
Ēdiena gatavošanas zonas jauda: 1×1200 W un
1×2000 W.
Strāva: 15 A.

Parametri
P28×Dz52×A6,2 cm.
Svars: 4,5 kg.

Tehniskā informācija
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēta
pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas avota. Montāža
jāveic kvalificētam speciālistam.
Ēdiena gatavošanas zonas parametri: 2×160 mm.
Ēdiena gatavošanas zonas jauda: 2×1400 W.
Strāva: 2×16 A vai 1×32 A.

Parametri
P29×Dz52 cm.

Par galvenajām priekšrocībām vairāk uzzināsi 50–51. lpp.

CF: 202104-bgac27a

CF: 202104-bgac27a

TF: 00000-xx_000

Plīts virsmas

GRUNDAD

MATMÄSSIG

199 €

249 €

IKEA 300 indukcijas plīts virsma
Melna. 404.670.82

Energoefektīvajai indukcijas plītij ir visas
svarīgākās pamatfunkcijas. Tā darbojas ātri,
efektīvi, un tai ir 4 ēdiena gatavošanas zonas
ērtai lietošanai un teicamam rezultātam.
Galvenās priekšrocības
Pārnēsājama
4 zonas
Pauze
Bērnu drošības aizslēgs
Taimers
Ātrās uzsilšanas režīms
Tilta funkcija
Elastīga ēdienu gatavošanas zona
Skārienjutīgs vad.panelis, kas darbojas nospiežot
Skārienjutīgs slīdnis
Iestatīti gatavošanas režīmi
Iebūvēts tvaika nosūcējs
Tehniskā informācija
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēta
pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas avota. Montāža
jāveic kvalificētam speciālistam.
Ēdiena gatavošanas zonas parametri: 2×180 mm un
2×145 mm.
Ēdiena gatavošanas zonas jauda: 2×1800 W,
2×1200 W.
Strāva: 2×16 A vai 1×32 A.

Parametri
P59×Dz52 cm.

IKEA 300 indukcijas plīts virsma

TREVLIG

IKEA 300 indukcijas plīts virsma

299 €

Melna. 104.670.93

Melna. 504.678.35

Indukcijas plītij ir visas galvenās funkcijas un
2 sildzonas, kā arī ātrās uzsildīšanas funkcija,
kas ir ērta, lai uzvārītu ūdeni, pagatavotu
ēdienu vokpannā vai apceptu gaļu. Bērnu
drošības mehānisms pasargā mazos,
ziņkārīgos pirkstiņus.

Indukcijas plītij ir visas galvenās funkcijas un
4 sildzonas, kā arī ātrās uzsildīšanas funkcija,
kas ir ērta, lai uzvārītu ūdeni, pagatavotu
ēdienu vokpannā vai apceptu gaļu. Bērnu
drošības mehānisms pasargā mazos,
ziņkārīgos pirkstiņus.

Galvenās priekšrocības

Galvenās priekšrocības

Pārnēsājama

Pārnēsājama

4 zonas

4 zonas

Pauze

Pauze

Bērnu drošības aizslēgs

Bērnu drošības aizslēgs

Taimers

Taimers

Ātrās uzsilšanas režīms (2)

Ātrās uzsilšanas režīms (4)

Tilta funkcija

Tilta funkcija

Elastīga ēdienu gatavošanas zona

Elastīga ēdienu gatavošanas zona

Skārienjutīgs vad.panelis, kas darbojas nospiežot

Skārienjutīgs vad.panelis, kas darbojas nospiežot

Skārienjutīgs slīdnis

Skārienjutīgs slīdnis

Iestatīti gatavošanas režīmi

Iestatīti gatavošanas režīmi

Iebūvēts tvaika nosūcējs

Iebūvēts tvaika nosūcējs

Tehniskā informācija
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēta
pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas avota. Montāža
jāveic kvalificētam speciālistam.
Ēdiena gatavošanas zonas parametri: 2×180 mm,
1×145 mm, 1×210mm.
Ēdiena gatavošanas zonas jauda: 1×2300 W,
2×1800 W, 1×1400 W.
Strāva: 2×16 A vai 1×32 A.

Tehniskā informācija
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēta
pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas avota. Montāža
jāveic kvalificētam speciālistam.
Ēdiena gatavošanas zonas parametri: 2×180 mm,
1×145 mm, 1×210 mm.
Ēdiena gatavošanas zonas jauda: 1×2100 W,
2×1800 W, 1×1200 W.
Strāva: 2×16 A vai 1×32 A.

Parametri
P59×Dz52 cm.

Parametri
P59×Dz51 cm.

Par galvenajām priekšrocībām vairāk uzzināsi 50–51. lpp.
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Plīts virsmas

Indukcijas plīts virsmas

BEJUBLAD

SMAKLIG

HÖGKLASSIG

399 €

399 €

539 €

IKEA 500 indukcijas plīts virsma
Balta. 004.672.96

IKEA 500 indukcijas plīts virsma
Melna. 504.678.83

IKEA 700 indukcijas plīts virsma
Melna. 404.678.26

Eleganta dizaina augstas energoefektivitātes
indukcijas plīts virsma. Tā dēvētā tilta funkcija
2 ēdiena gatavošanas zonas ļauj apvienot
vienā lielā, kas noder, lietojot lielus katlus vai
nestandarta formas traukus.

Eleganti askētisks dizains un energoefektīva
indukcijas tehnoloģija. Četras ātrās uzsilšanas
zonas un tilta funkcija – 2 sildzonas var
savienot, izveidojot 1 lielu sildzonu, ko var
lietot lielākiem vai garenas formas traukiem.

Elegance un teicams rezultāts – melna stikla
dizains, profilētas malas un funkcionalitāte.
Darbojas ātri, taupa elektroenerģiju, un, lai
mainītu ēdiena gatavošanas temperatūru, ir
tikai jāpabīda katls vai panna.

Galvenās priekšrocības

Galvenās priekšrocības

Galvenās priekšrocības

Pārnēsājama

Pārnēsājama

Pārnēsājama

4 zonas

4 zonas

4 zonas

Pauze

Pauze

Pauze

Bērnu drošības aizslēgs

Bērnu drošības aizslēgs

Bērnu drošības aizslēgs

Taimers

Taimers

Taimers

Ātrās uzsilšanas režīms (4)

Ātrās uzsilšanas režīms (4)

Ātrās uzsilšanas režīms (4)

Tilta funkcija

Tilta funkcija

Tilta funkcija

Elastīga ēdienu gatavošanas zona

Elastīga ēdienu gatavošanas zona

Elastīga ēdienu gatavošanas zona

Skārienjutīgs vad.panelis, kas darbojas nospiežot

Skārienjutīgs vad.panelis, kas darbojas nospiežot

Skārienjutīgs vad.panelis, kas darbojas nospiežot

Skārienjutīgs slīdnis

Skārienjutīgs slīdnis

Skārienjutīgs slīdnis

Iestatīti gatavošanas režīmi

Iestatīti gatavošanas režīmi

Iestatīti gatavošanas režīmi

Iebūvēts tvaika nosūcējs

Iebūvēts tvaika nosūcējs

Iebūvēts tvaika nosūcējs

Tehniskā informācija
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēta
pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas avota. Montāža
jāveic kvalificētam speciālistam.
Ēdiena gatavošanas zonas parametri: 2×210×190 mm,
1×200 mm and 1×145 mm.
Ēdiena gatavošanas zonas jauda:
2×2100 W, 1×2300 W, 1×1400 W.
Strāva: 2×16 A vai 1×32 A.

Tehniskā informācija
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēta
pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas avota. Montāža
jāveic kvalificētam speciālistam.
Ēdiena gatavošanas zonas parametri: 2×180×230 mm,
1×145 mm, 1×210 mm.
Ēdiena gatavošanas zonas jauda: 1×2100 W,
2×1750 W, 1×1200 W.
Strāva: 2×16 A vai 1×32 A.

Parametri
P58×Dz52 cm.

Parametri
P59×Dz51 cm.
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Tehniskā informācija
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēta
pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas avota. Montāža
jāveic kvalificētam speciālistam.
Ēdiena gatavošanas zonas parametri:
2×220×220 mm, 2×170×265 mm.
Ēdiena gatavošanas zonas jauda: 4×2300 W.
Strāva: 2×16 A vai 1×32 A.
Parametri
P59×Dz52 cm.

Par galvenajām priekšrocībām vairāk uzzināsi 50–51. lpp.

CF: 202104-bgac28a

CF: 202104-bgac28a

TF: 00000-xx_000

Plīts virsmas

UTNÄMND

BLIXTSNABB

BEJUBLAD

489 €

729 €

369 €

IKEA 700 indukcijas plīts virsma
Melna. 304.678.22

IKEA 700 indukcijas plīts virsma
Melna. 604.678.30

IKEA 500 indukcijas plīts virsma
Melna. 004.678.14

Plata, energoefektīva eleganta dizaina
indukcijas plīts. Katrai zonai ir ātrās uzsilšanas
funkcija un tilta funkcija – 2 sildzonas var
savienot, izveidojot 1 lielu sildzonu, ko var
lietot lielākiem vai garenas formas traukiem.

Platajai plīts virsmai ir gluda, profilēta
mala un visas galvenās virtuves šedevriem
nepieciešamās funkcijas. Tai ir piecas ēdienu
gatavošanas zonas, lai pietiktu vietas visam,
ko vēlies pagatavot.

Galvenās priekšrocības

Galvenās priekšrocības

Eleganti askētisks dizains un energoefektīva
indukcijas tehnoloģija. Tilta funkcija –
2 sildzonas var savienot, izveidojot 1 lielu
sildzonu, ko var lietot lielākiem vai garenas
formas traukiem.
Galvenās priekšrocības

Pārnēsājama

Pārnēsājama

4 zonas

5 zonas

Pauze

Pauze

Bērnu drošības aizslēgs

Bērnu drošības aizslēgs

Pauze

Taimers

Taimers

Bērnu drošības aizslēgs

Ātrās uzsilšanas režīms (4)

Ātrās uzsilšanas režīms (5)

Taimers

Tilta funkcija

Tilta funkcija

Elastīga ēdienu gatavošanas zona

Elastīga ēdienu gatavošanas zona

Ātrās uzsilšanas režīms (4)

Skārienjutīgs vad.panelis, kas darbojas nospiežot

Skārienjutīgs vad.panelis, kas darbojas nospiežot

Skārienjutīgs slīdnis

Skārienjutīgs slīdnis

Iestatīti gatavošanas režīmi

Iestatīti gatavošanas režīmi

Skārienjutīgs vad.panelis, kas darbojas
nospiežot

Iebūvēts tvaika nosūcējs

Iebūvēts tvaika nosūcējs

Skārienjutīgs slīdnis

Tehniskā informācija
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēta
pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas avota. Montāža
jāveic kvalificētam speciālistam.
Ēdiena gatavošanas zonas parametri: 2×210×190 mm,
1×200 mm un 1×160 mm.
Ēdiena gatavošanas zonas jauda:
2×2100 W, 1×2300 W, 1×1400 W.
Strāva: 2×16 A vai 1×32 A.

Parametri
P78×Dz52 cm.

Pārnēsājama
4 zonas

Tehniskā informācija
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēta
pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas avota. Montāža
jāveic kvalificētam speciālistam.
Ēdiena gatavošanas zonas parametri:
2×220×220 mm, 2×180×210 mm, 1×210 mm.
Ēdiena gatavošanas zonas jauda: 5×2300 W.
Strāva: 2×16 A vai 1×32 A.
Parametri
P78×Dz52 cm.

Tilta funkcija
Elastīga ēdienu gatavošanas zona

Iestatīti gatavošanas režīmi
Iebūvēts tvaika nosūcējs
Tehniskā informācija
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēta
pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas avota. Montāža
jāveic kvalificētam speciālistam.
Ēdiena gatavošanas zonas parametri: 2×210×190 mm,
1×200 mm un 1×145 mm.
Ēdiena gatavošanas zonas jauda: 2×2100 W,
1×2300 W, 1×1400 W.
Strāva: 2×16 A vai 1×32 A.
Parametri
P58×Dz52 cm.

Par galvenajām priekšrocībām vairāk uzzināsi 50–51. lpp.
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Plīts virsmas

Indukcijas plīts virsmas

FÖRDELAKTIG

indukcijas plīts virsma ar iebūvētu
tvaika nosūcēju

1499 €

Melna. 504.494.03

Pielāgojamas indukcijas plīts virsmas un
jaudīga tvaika nosūcēja apvienojums. Tvaika
nosūcējs var atrasties arī vienā līmenī ar
plīts virsmu, atbrīvojot vietu virs plīts. Šāds
risinājums ir īpaši noderīgs atvērta plānojuma
virtuvē ar virtuves salu.
Galvenās priekšrocības
Pārnēsājama
4 zonas
Pauze
Bērnu drošības aizslēgs
Taimers
Ātrās uzsilšanas režīms (4)
Tilta funkcija
Elastīga ēdienu gatavošanas zona
Skārienjutīgs vad.panelis, kas darbojas
nospiežot
Skārienjutīgs slīdnis
Iestatīti gatavošanas režīmi
Iebūvēts tvaika nosūcējs
Tehniskā informācija
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēta
pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas avota.
Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.
Ēdiena gatavošanas zonas parametri:
4×220 mm×185 mm.
Ēdiena gatavošanas zonas jauda: 4×2100 W (4×3700 W
ātrās uzsilšanas režīmā)
Strāva: 2×16 A vai 1×32 A.

Stikla keramikas plīts virsmas

LAGAN

MATMÄSSIG

119 €

159 €

stikla keramikas plīts virsma
Melna. 501.823.52

Plīts virsmai ir visas nepieciešamākās
funkcijas, un tā ir ļoti viegli lietojama. Ar
vadības slēdžiem var vienkārši regulēt
siltumu, un gludo stikla keramikas virsmu ir
viegli kopt.
Galvenās priekšrocības
Pārnēsājama
3 zonas
Pauze
Bērnu drošības aizslēgs
Taimers
Ātrās uzsilšanas režīms
Tilta funkcija
Elastīga ēdienu gatavošanas zona
Skārienjutīgs vad.panelis, kas darbojas
nospiežot
Skārienjutīgs slīdnis
Iestatīti gatavošanas režīmi
Iebūvēts tvaika nosūcējs
Tehniskā informācija
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēta
pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas avota. Montāža
jāveic kvalificētam speciālistam.
Ēdiena gatavošanas zonas jauda: 1×1200 W, 1×1800 W,
1×2300 W.
Strāva: 2×16 A vai 1×32 A.
Parametri
P59×Dz52 cm.

Parametri
Energoefektivitātes klase: A++.
Nosūkšanas jauda ātrās uzsilšanas režīmā: 700 m³/h.
Nosūkšanas jauda: 550 m³/h.
Trokšņa līmenis maksimālās intensitātes režīmā:
66 dB (A).
Trokšņa līmenis recirkulācijas režīmā: 380 m³/h.
Trokšņa līmenis maksimālajā recirkulācijas ātrumā:
73 dB (A).
Izmērs: P83×Dz52 cm.

stikla keramikas plīts virsma
Melna. 10368823

Viegli lietot un tīrīt. Darba temperatūru
var regulēt ar skārienjutīgo slīdni. Siltuma
indikators norāda, kad gatavošanas zona ir
atdzisusi, lai samazinātu nejauša apdeguma
risku. Bērnu drošības aizslēgs pasargā mazās,
izpalīdzīgās rociņas.
Galvenās priekšrocības
Pārnēsājama
4 zonas
Pauze
Bērnu drošības aizslēgs
Taimers
Ātrās uzsilšanas režīms
Tilta funkcija
Elastīga ēdienu gatavošanas zona
Skārienjutīgs vad.panelis, kas darbojas
nospiežot
Skārienjutīgs slīdnis
Iestatīti gatavošanas režīmi
Iebūvēts tvaika nosūcējs
Tehniskā informācija
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēta
pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas avota. Montāža
jāveic kvalificētam speciālistam.
Ēdiena gatavošanas zonas jauda: 2×1200 W,
1×1800 W, 1×2300 W.
Strāva: 2×16 A vai 1×32 A.
Parametri
P59×Dz52 cm.
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Lai krīt ēdiena
ātrgatavošanas
rekordi!
Indukcijas plīts virsma var palīdzēt ietaupīt līdz pat
40 % elektroenerģijas un līdz pat 50 % tava laika.

MATMÄSSIG
indukcijas plīts virsma
104.670.93

249

€

/gab.

Par galvenajām priekšrocībām vairāk uzzināsi 50–51. lpp.
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Cepeškrāsnis

Gāzes plīts virsmu galvenās priekšrocības

Atkarībā no tā, cik daudz ēdiena tu vienlaikus gatavo, izvēlies gāzes
plīts virsmu ar pietiekamu skaitu degļu. IKEA piedāvājumā ir plīts
virsmas ar 1, 2, 3 vai 4 degļiem.

Iztiec bez sērkociņiem! Visas IKEA gāzes plīts virsmas aprīkotas ar
elektrisko aizdedzi. Lai ieslēgtu plīts virsmu, nospied un pagriez slēdzi.

Wok degli novērtēs tie, kas mēdz ēdienu gatavot vokpannā. Tas ir
speciāli veidots tieši šai atšķirīgās formas pannai, lai to stingri noturētu
vietā.

58

Par galvenajām priekšrocībām vairāk uzzināsi 50–51. lpp.

CF: 202104-bgac30a

CF: 202104-bgac30a

TF: 00000-xx_000

Cepeškrāsnis

Gāzes plīts virsmas

LAGAN HGA4K
gāzes plīts virsma

99 €

Balta. 404.441.61

Šī gāzes plīts virsma ātri uzsilst, un tai var ātri mainīt ēdiena gatavošanas
temperatūru. Lietotāju ērtībām 4 vadības slēdži atrodas plīts malā.

Galvenās priekšrocības
4 zonas
Elektriskā aizdedze
vokpannas deglis
Tehniskā informācija
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēta pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas
avota.
Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.
Ēdiena gatavošanas zonas jauda: 1×1000 W, 2×2000 W, 1×3000 W.
Parametri
P59,4×Dz51 cm.

Par galvenajām priekšrocībām vairāk uzzināsi 50–51. lpp.
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Tvaika
nosūcēji
Lietojot tvaika nosūcēju, virtuvē var saglabāt tīru gaisu, likvidēt
ēdiena aromātu un samazināt traipu un tauku uzkrāšanos uz virtuves
mēbelēm. Pieejami tvaika nosūcēji ar dažādu jaudu, lai nosūktu tikai
to gaisu, no kura vēlies atbrīvoties, saglabājot nemainīgi siltu vai
vēsu gaisu telpās. Tā kā tvaika nosūcējs virtuvē ir arī vizuāli viegli
pamanāms, piedāvājumā ir liela tvaika nosūcēju izvēle: stiprināmi pie
sienas, iebūvējami un stiprināmi pie griestiem, lai pielāgotos dažādām
pircēju vajadzībām.

Kas jāņem vērā, izvēloties tvaika nosūcēju
01

02

03

Cik plata ir plīts virsma
tavā virtuvē? Tvaika
nosūcēja platumam jābūt
tikpat platam, cik plīts
virsmai, vai platākam.

Kāda ir tava virtuve?
Ja virtuve ir apvienota
ar dzīvojamo istabu,
ieteicams klusāks tvaika
nosūcējs.

Tauku vai ogles filtrs?
Noskaidro, vai tavā
virtuvē tvaika nosūcēju
var pieslēgt ventilācijas
lūkai. Ja tas nav
iespējams, tad tvaika
nosūcējam jāizvēlas
ogles filtrs, kas uzsūc
taukvielas, neitralizē
ēdiena aromātu telpā un
attīra gaisu.

IKEA pārdod tikai uzticamu
sadzīves tehniku, kas godam
kalpos gadiem ilgi. Garantijas
termiņš ir 5 gadi, izņemot
TILLREDA un LAGAN.
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Trokšņa līmenis
Sadzīves tehnikas trokšņa līmeni mēra decibelos
(dB). IKEA sadzīves tehnika ir pārbaudīta, lai
izmērītu radītā trokšņa līmeni.

dB

50

60

70

80<

Tvaika nosūcēja radīto trokšņa līmeni
var ietekmēt ierīces darbības ātrums un
uzstādīšanas veids.
Trokšņa līmenis ir norādīts ierīces tehnisko
parametru sarakstā. Salīdzini decibelu līmeni
un izvelies savā virtuvē piemērotāko tvaika
nosūcēju.
61

Tvaika nosūcēji

Veidi

Iebūvējami tvaika nosūcēji

Pie sienas stiprināmi tvaika nosūcēji

Lai tvaika nosūcējs būtu pavisam nemanāms, izvēlies
iebūvējamo un pieliec tam priekšā paneli, kas
saskaņots ar pārējo virtuves iekārtu.

Šie tvaika nosūcēji pieejami dažādās formās, stilos un
izmēros. Izvēlies to kā akcentu virtuves interjerā vai
izvēlies tādu, kas piestāv virtuves iekārtai un pārējai
sadzīves tehnikai. Labākam rezultātam izvēlies tvaika
nosūcēju, kas ir tikpat plats, cik plīts virsma, vai platāks.

Pie griestiem stiprināmi tvaika nosūcēji
Pie griestiem stiprināms tvaika nosūcējs īpaši
ieteicams, ja ēdienu gatavo uz virtuves salas.
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Tvaika nosūcēji

Modeļi
Pie griestiem stiprināmi tvaika nosūcēji

Iebūvējami tvaika nosūcēji

UTDRAG
60 cm

UNDERVERK
60 cm

SVÄVANDE
90 cm

80 cm

OMNEJD
90 cm

Pie sienas stiprināmi taika nosūcēji

LAGAN
60 cm

LAGAN
60 cm

MATTRADITION
60 cm

FULLSTÄNDIG
80 cm

BEJUBLAD
66 cm

RYTMISK
60 cm

MATÄLSKARE
60 cm

90 cm

BALANSERAD
80 cm

UPPFRISKANDE
80 cm

FOKUSERA
70 cm

BEMÖTA
66 cm

FINSMAKARE
70 cm

FÖLJANDE
80 cm

KULINARISK
90 cm
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Tvaika nosūcēji

Tvaika nosūcēju priekšrocības

Visiem tvaika nosūcējiem ir elektroenerģiju taupošs LED
apgaismojums. Parasti šīs lampas kalpo tikpat ilgi, cik tvaika nosūcējs,
un izgaismo visu ēdiena gatavošanas virsmu.

Ja ēdiena gatavošanas laikā veidojas daudz tvaika vai pat dūmi,
noderēs intensīvais režīms. Tas darbojas ātrāk par standarta režīmu,
un to var ieslēgt uz laiku līdz 6 minūtēm.

Apgaismojuma intensitātes regulēšanas funkcija ļauj mainīt gaismas
spilgtumu virs gatavošanas virsmas. Spilgtāks apgaismojums noderēs
ēdiena gatavošanas laikā, bet klusināts – omulīgas noskaņas radīšanai.

Mūsdienīga dizaina elements – ērts un viegli kopjams skārienjutīgs
vadības panelis.
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Tvaika nosūcēji

Iebūvējami tvaika nosūcēji

LAGAN

LAGAN

35 €

69 €

pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs
Balts. 504.013.83

pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs
Nerūsējošais tērauds. 203.889.67

Virtuves tvaika nosūcējs ar LED apgaismojumu un visām galvenajām funkcijām.
Neuzkrītošam izskatam iebūvējams sienas skapītī. Var kombinēt ar LAGAN
cepeškrāsni un LAGAN plīts virsmu.

Virtuves tvaika nosūcējs ar LED apgaismojumu un visām galvenajām funkcijām.
Neuzkrītošam izskatam iebūvējams sienas skapītī. Var kombinēt ar LAGAN
cepeškrāsni un LAGAN plīts virsmu.

Galvenās priekšrocības

Galvenās priekšrocības

LED apgaismojums

LED apgaismojums

Ātrās uzsilšanas funkcija

Ātrās uzsilšanas funkcija

Regulējama apgaismojuma intensitāte

Regulējama apgaismojuma intensitāte

Skārienjutīga vadība

Skārienjutīga vadība

Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: D (no E līdz A++).
Nosūkšanas jauda: 273 m³/h.
Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas režīmā: 71 dB (A).
Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā: 75 m³/h.
Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas režīmā: 71 dB (A).

Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: C (no E līdz A++).
Nosūkšanas jauda: 322 m³/h.
Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas režīmā: 73 dB (A).
Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā: 116 m³/h.
Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas režīmā: 77 dB (A).

Uzstādīšana
Pieslēgums ventilācijai: ieteicams lietot NYTTIG TUB 125.
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai ieteicams lietot ogles filtru NYTTIG FIL 900.

Uzstādīšana
Pieslēgums ventilācijai: ieteicams lietot NYTTIG TUB 125.
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai ieteicams lietot ogles filtru NYTTIG FIL 900.

Parametri
Platums: 60 cm.
Dziļums: 51 cm.
Augstums: 13 cm.
Vada garums: 1,3 m.
Motora jauda: 115 W.

Parametri
Platums: 60 cm.
Dziļums: 51 cm.
Augstums: 13 cm.
Vada garums: 1,3 m.
Motora jauda: 115 W.

Par galvenajām priekšrocībām vairāk uzzināsi 64. lpp.
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Tvaika nosūcēji

Iebūvējami tvaika nosūcēji

UTDRAG

UNDERVERK

99 €

249 €

iebūvējams tvaika nosūcējs

iebūvējams tvaika nosūcējs

Nerūsējošais tērauds. 103.891.42

Nerūsējošais tērauds. 703.891.39

Vēlies tvaika nosūcēju, ko nevar redzēt? UTDRAG iebūvējams tvaika
nosūcējs ar LED apgaismojumu ir iebūvējams sienas skapītī. Lai to
ieslēgtu un lai nomainītu tvaika nosūkšanas laukumu, izvelc ierīces
apakšu.

Jaudīgs tvaika nosūcējs, ko var paslēpt virtuves skapītī. Tikai jāizvēlas
atbilstošas skapīša durvis, lai veidotu saskaņotu virtuves interjeru.
LED apgaismojums vienmērīgi izgaismo darba virsmu ērtākai ēdiena
gatavošanai.

Galvenās priekšrocības

Galvenās priekšrocības

LED apgaismojums

LED apgaismojums

Ātrās uzsilšanas funkcija

Ātrās uzsilšanas funkcija

Regulējama apgaismojuma intensitāte

Regulējama apgaismojuma intensitāte

Skārienjutīga vadība

Skārienjutīga vadība

Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: B (no E līdz A++).
Nosūkšanas jauda: 340 m³/h.
Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas režīmā: 67 dB (A).
Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā: 140 m³/h.
Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas režīmā: 72 dB (A).

Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: A+ (no E līdz A++).
Nosūkšanas jauda: 630 m³/h.
Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas režīmā: 64 dB (A).
Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā: 365 m³/h.
Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas režīmā: 79 dB (A).

Uzstādīšana
Pieslēgums ventilācijai: ieteicams lietot NYTTIG TUB 150.
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai ieteicams lietot ogles filtru NYTTIG FIL 120.
Šāda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule NYTTIG TUB 150.

Uzstādīšana
Pieslēgums ventilācijai: ieteicams lietot NYTTIG TUB 150.
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai ieteicams lietot ogles filtru NYTTIG FIL 500.
Šāda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule NYTTIG TUB 150.

Parametri
Platums: 59,9 cm.
Dziļums: 38,7–64,4 cm.
Augstums: 21,5 cm.
Vada garums: 1 m.
Motora jauda: 110 W.

Parametri
Platums: 59,9 cm.
Dziļums: 35,8 cm.
Augstums: 24,5 cm.
Vada garums: 1 m.
Motora jauda: 250 W.
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Par galvenajām priekšrocībām vairāk uzzināsi 64. lpp.
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Tvaika nosūcēji

Pie sienas stiprināmi tvaika nosūcēji

UNDERVERK

RYTMISK

369 €

139 €

iebūvējams tvaika nosūcējs
Nerūsējošais tērauds. 103.939.74

pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs
Nerūsējošais tērauds. 803.889.69

Jaudīgs tvaika nosūcējs, ko var paslēpt virtuves skapītī. Tikai jāizvēlas
atbilstošas skapīša durvis, lai veidotu saskaņotu virtuves interjeru.
LED apgaismojums vienmērīgi izgaismo darba virsmu ērtākai ēdiena
gatavošanai.

Klasiska dizaina tvaika nosūcējs ar galvenajām funkcijām. Nerūsējošais
tērauds ar gadiem nezaudē aktualitāti, un tas piestāv gandrīz ikvienā
virtuvē. LED apgaismojums vienmērīgi izgaismo darba virsmu ērtākai
ēdiena gatavošanai.

Galvenās priekšrocības

Galvenās priekšrocības

LED apgaismojums

LED apgaismojums

Ātrās uzsilšanas funkcija

Ātrās uzsilšanas funkcija

Regulējama apgaismojuma intensitāte

Regulējama apgaismojuma intensitāte

Skārienjutīga vadība

Skārienjutīga vadība

Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: A+ (no E līdz A++).
Nosūkšanas jauda: 630 m³/h.
Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas režīmā: 64 dB (A).
Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā: 365 m³/h.
Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas režīmā: 79 dB (A).

Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: B (no E līdz A++).
Nosūkšanas jauda: 400 m³/h.
Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas režīmā: 66 dB (A).
Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā: 190 m³/h.
Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas režīmā: 71 dB (A).

Uzstādīšana
Pieslēgums ventilācijai: ieteicams lietot NYTTIG TUB 150.
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai ieteicams lietot ogles filtru NYTTIG FIL 500.
Šāda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule NYTTIG TUB 150.

Uzstādīšana
Pieslēgums ventilācijai: ieteicams lietot NYTTIG TUB 150.
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai ieteicams lietot ogles filtru NYTTIG FIL 400.

Parametri
Platums: 79,9 cm.
Dziļums: 35,8 cm.
Augstums: 24,5 cm.
Vada garums: 1 m.
Motora jauda: 250 W.

Parametri
Platums: 59,8 cm.
Dziļums: 47,1 cm.
Augstums nosūkšanas režīmā: 62–99,5 cm.
Augstums recirkulācijas režīmā: 71,5–99,5 cm.
Skursteņa platums: 16,7 cm.
Skursteņa dziļums: 16,9 cm.
Vada garums: 1 m.
Motora jauda: 110 W.

Par galvenajām priekšrocībām vairāk uzzināsi 64. lpp.
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Tvaika nosūcēji

Pie sienas stiprināmi tvaika nosūcēji

RYTMISK

MATÄLSKARE

249 €

199 €

pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs

pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs

Nerūsējošais tērauds. 703.893.42

Nerūsējošais tērauds. 903.688.00

Klasiska dizaina tvaika nosūcējs ar galvenajām funkcijām. Nerūsējošais tērauds
ar gadiem nezaudē aktualitāti, un tas piestāv gandrīz ikvienā virtuvē. LED
apgaismojums vienmērīgi izgaismo darba virsmu ērtākai ēdiena gatavošanai.

Tvaika nosūcējs ar taisnu līniju dizainu vislabāk piestāv mūsdienīgam virtuves
interjeram. LED apgaismojums vienmērīgi izgaismo darba virsmu. Tvaika nosūcējs
darbojas klusi, netraucējot sarunāties ēdiena gatavošanas laikā.

Galvenās priekšrocības

Galvenās priekšrocības

LED apgaismojums

LED apgaismojums

Ātrās uzsilšanas funkcija

Ātrās uzsilšanas funkcija

Regulējama apgaismojuma intensitāte

Regulējama apgaismojuma intensitāte

Skārienjutīga vadība

Skārienjutīga vadība

Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: B (no E līdz A++).
Nosūkšanas jauda: 400 m³/h.
Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas režīmā: 65 dB (A).
Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā: 190 m³/h.
Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas režīmā: 70 dB (A).

Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: A (no E līdz A++).
Nosūkšanas jauda: 511 m³/h.
Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas režīmā: 65 dB (A).
Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā: 398 m³/h.
Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas režīmā: 70 dB (A).

Uzstādīšana
Pieslēgums ventilācijai: ieteicams lietot NYTTIG TUB 150.
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai ieteicams lietot ogles filtru NYTTIG FIL 400.

Uzstādīšana
Pieslēgums ventilācijai: ieteicams lietot NYTTIG TUB 150.
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai ieteicams lietot ogles filtru NYTTIG FIL 559.
Šāda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule NYTTIG TUB 150.

Parametri
Platums: 89,8 cm.
Dziļums: 47,1 cm.
Augstums nosūkšanas režīmā: 62,0–99,5 cm.
Augstums recirkulācijas režīmā: 71,5–99,5 cm.
Skursteņa platums: 16,7 cm.
Skursteņa dziļums: 16,9 cm.
Vada garums: 1,2 m.
Motora jauda: 110 W.
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Parametri
Platums: 59,8 cm.
Dziļums: 45,8 cm.
Augstums nosūkšanas režīmā: 63,5–107,5 cm.
Augstums recirkulācijas režīmā: 63,5–108,8 cm.
Skursteņa platums: 23,7 cm.
Skursteņa dziļums: 24,7 cm.
Vada garums: 1,2 m.
Motora jauda: 210 W.

Par galvenajām priekšrocībām vairāk uzzināsi 64. lpp.
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Tvaika nosūcēji

MATTRADITION

pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs

199 €

Nerūsējošais tērauds. 703.688.01

Tvaika nosūcējs ar noapaļotām malām un stūriem vislabāk piestāv tradicionālam
virtuves interjeram. LED apgaismojums vienmērīgi izgaismo darba virsmu. Tvaika
nosūcējs darbojas klusi, netraucējot sarunāties ēdiena gatavošanas laikā.

Galvenās priekšrocības
LED apgaismojums
Ātrās uzsilšanas funkcija
Regulējama apgaismojuma intensitāte
Skārienjutīga vadība
Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: A (no E līdz A++).
Nosūkšanas jauda: 552 m³/h.
Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas režīmā: 63 dB (A).
Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā: 371 m³/h.
Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas režīmā: 70 dB (A).

Uzstādīšana
Pieslēgums ventilācijai: ieteicams lietot NYTTIG TUB 150.
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai ieteicams lietot ogles filtru NYTTIG FIL 440.
Šāda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule NYTTIG TUB 150.
Parametri
Platums: 59,8 cm.
Dziļums: 45,8 cm.
Augstums nosūkšanas režīmā: 74,5–106,7 cm.
Augstums recirkulācijas režīmā: 74,5–114,2 cm.
Skursteņa platums: 23,7 cm.
Skursteņa dziļums: 24,7 cm.
Vada garums: 1,3 m.
Motora jauda: 210 W.

Par galvenajām priekšrocībām vairāk uzzināsi 64. lpp.
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Tvaika nosūcēji

Pie sienas stiprināmi tvaika nosūcēji

MATTRADITION

MATTRADITION

199 €

199 €

pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs

pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs

Melns. 703.891.44

Balts. 403.891.45

Tvaika nosūcējs ar noapaļotām malām un stūriem vislabāk
piestāv tradicionālam virtuves interjeram. LED apgaismojums
vienmērīgi izgaismo darba virsmu. Tvaika nosūcējs darbojas
klusi, netraucējot sarunāties ēdiena gatavošanas laikā.

Galvenās priekšrocības

Galvenās priekšrocības

LED apgaismojums

LED apgaismojums

Ātrās uzsilšanas funkcija

Ātrās uzsilšanas funkcija

Regulējama apgaismojuma intensitāte

Regulējama apgaismojuma intensitāte

Skārienjutīga vadība

Skārienjutīga vadība

Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: A (no E līdz A++).
Nosūkšanas jauda: 552 m³/h.
Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas režīmā: 65 dB (A).
Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā: 398 m³/h.
Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas režīmā: 71 dB (A).

Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: A (no E līdz A++).
Nosūkšanas jauda: 552 m³/h.
Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas režīmā: 65 dB (A).
Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā: 398 m³/h.
Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas režīmā: 71 dB (A).

Uzstādīšana
Pieslēgums ventilācijai: ieteicams lietot NYTTIG TUB 150.
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai ieteicams lietot ogles filtru NYTTIG FIL 440.
Šāda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule NYTTIG TUB 150.

Uzstādīšana
Pieslēgums ventilācijai: ieteicams lietot NYTTIG TUB 150.
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai ieteicams lietot ogles filtru NYTTIG FIL 440.
Šāda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule NYTTIG TUB 150.
Parametri
Platums: 59,8 cm.
Dziļums: 45,8 cm.
Augstums nosūkšanas režīmā: 74,5–106,7 cm.
Augstums recirkulācijas režīmā: 74,5–114,2 cm.
Skursteņa platums: 24,7 cm.
Skursteņa dziļums: 23,7 cm.
Vada garums: 1,3 m.
Motora jauda: 210 W.

Parametri
Platums: 59,8 cm.
Dziļums: 45,8 cm.
Augstums nosūkšanas režīmā: 74,5–106,7 cm.
Augstums recirkulācijas režīmā: 74,5–114,2 cm.
Skursteņa platums: 23,7 cm.
Skursteņa dziļums: 24,7 cm.
Vada garums: 1,3 m.
Motora jauda: 210 W.
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Tvaika nosūcējs ar noapaļotām malām un stūriem vislabāk piestāv
tradicionālam virtuves interjeram. LED apgaismojums vienmērīgi
izgaismo darba virsmu. Tvaika nosūcējs darbojas klusi, netraucējot
sarunāties ēdiena gatavošanas laikā.

Par galvenajām priekšrocībām vairāk uzzināsi 64. lpp.

CF: 202104-bgac38a

CF: 202104-bgac38a

TF: 00000-xx_000

Tvaika nosūcēji

BALANSERAD

UPPFRISKANDE

249 €

489 €

pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs
Nerūsējošais tērauds un stikls. 903.889.64

Stikla apdare rada vieglu un gaisīgu vizuālo iespaidu. Priekšpusē ir
ērtas vadības pogas. LED apgaismojums vienmērīgi izgaismo darba
virsmu, un tvaika nosūcēja platā atvere labi uzsūc tvaiku, pat tad, ja
ēdienu gatavo uz platas plīts virsmas.
Galvenās priekšrocības
LED apgaismojums
Ātrās uzsilšanas funkcija
Regulējama apgaismojuma intensitāte
Skārienjutīga vadība
Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: A+ (no E līdz A++).
Nosūkšanas jauda ātrās uzsilšanas režīmā:: 753 m³/h.
Nosūkšanas jauda: 453 m³/h.
Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas režīmā: 61 dB (A).
Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā: 422 m³/h.
Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas režīmā: 70 dB (A).

Uzstādīšana
Pieslēgums ventilācijai: ieteicams lietot NYTTIG TUB 150.
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai ieteicams lietot ogles filtru NYTTIG FIL 559.
Šāda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule NYTTIG TUB 150.
Parametri
Platums: 79,8 cm.
Dziļums: 45,2 cm.
Augstums nosūkšanas režīmā: 73,4–126,2 cm.
Augstums recirkulācijas režīmā: 69,6–119,5 cm.
Skursteņa platums: 31 cm.
Skursteņa dziļums: 29 cm.
Vada garums: 1,3 m.
Motora jauda: 210 W.

pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs
Nerūsējošais tērauds. 203.891.46

Jaudīgs tvaika nosūcējs ar LED apgaismojumu; dizainu izvēlies tu –
paslēp skapītī vai parādi, uzstādot atsevišķi. Nerūsējošais tērauds
iederas dažāda stila virtuvēs.
Galvenās priekšrocības
LED apgaismojums
Ātrās uzsilšanas funkcija
Regulējama apgaismojuma intensitāte
Skārienjutīga vadība
Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: A+ (no E līdz A++)
Nosūkšanas jauda ātrās uzsilšanas režīmā: 724 m³/h.
Nosūkšanas jauda: 430 m³/h.
Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas režīmā: 57 dB (A).
Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā: 354 m³/h.
Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas režīmā: 69 dB (A).

Uzstādīšana
Pieslēgums ventilācijai: ieteicams lietot NYTTIG TUB 150.
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai ieteicams lietot ogles filtru NYTTIG FIL 440.
Šāda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule NYTTIG TUB 150.
Parametri
Platums: 80 cm.
Dziļums: 51 cm.
Augstums nosūkšanas režīmā: 75–103 cm.
Augstums recirkulācijas režīmā: 73,5–109 cm.
Skursteņa platums: 24 cm.
Skursteņa dziļums: 25 cm.
Vada garums: 1,3 m.
Motora jauda: 270 W.

Par galvenajām priekšrocībām vairāk uzzināsi 64. lpp.
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Tvaika nosūcēji

Pie sienas stiprināmi tvaika nosūcēji

FOKUSERA

FULLSTÄNDIG

349 €

369 €

pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs

pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs

Melns. 503.893.38

Balts. 703.893.37

Izteiksmīga un netradicionāla dizaina tvaika nosūcējs, kas iederēsies
ikvienā virtuvē. LED apgaismojums vienmērīgi izgaismo darba virsmu
ērtākai ēdienu gatavošanai.
Galvenās priekšrocības

Galvenās priekšrocības

LED apgaismojums

LED apgaismojums

Ātrās uzsilšanas funkcija

Ātrās uzsilšanas funkcija

Regulējama apgaismojuma intensitāte

Regulējama apgaismojuma intensitāte

Skārienjutīga vadība

Skārienjutīga vadība

Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: A+ (no E līdz A++).
Nosūkšanas jauda: 669 m³/h.
Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas režīmā: 57 dB (A).
Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā: 384 m³/h.
Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas režīmā: 69 dB (A).

Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: A+ (no E līdz A++).
Nosūkšanas jauda: 640 m³/h.
Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas režīmā: 63 dB (A).
Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā: 383 m³/h.
Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas režīmā: 68 dB (A).

Uzstādīšana
Pieslēgums ventilācijai: ieteicams lietot NYTTIG TUB 150.
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai ieteicams lietot ogles filtru NYTTIG FIL 440.
Šāda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule NYTTIG TUB 150.
Parametri
Platums: 69,8 cm.
Dziļums: 45 cm.
Augstums nosūkšanas režīmā: 77–101,4 cm.
Augstums recirkulācijas režīmā: 77–108,3 cm.
Skursteņa platums: 31 cm.
Skursteņa dziļums: 25 cm.
Vada garums: 1,3 m.
Motora jauda: 260 W.
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Netradicionāla dizaina tvaika nosūcējs kā praktisks un dekoratīvs
priekšmets virtuvē. Tam būs viegli atrast vietu gandrīz jebkurā virtuvē.
LED apgaismojums vienmērīgi izgaismo darba virsmu ērtākai ēdienu
gatavošanai.

Uzstādīšana
Pieslēgums ventilācijai: ieteicams lietot NYTTIG TUB 150.
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai ieteicams lietot ogles filtru NYTTIG FIL 440.
Šāda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule NYTTIG TUB 150.
Parametri
Platums: 79,8 cm.
Dziļums: 49,8 cm.
Augstums nosūkšanas režīmā: 75,6–102,3 cm.
Augstums recirkulācijas režīmā: 75,6–109,5 cm.
Skursteņa platums: 24 cm.
Skursteņa dziļums: 25 cm.
Vada garums: 1,3 m.
Motora jauda: 260 W.

Par galvenajām priekšrocībām vairāk uzzināsi 64. lpp.

CF: 202104-bgac39a

CF: 202104-bgac39a

TF: 00000-xx_000

Tvaika nosūcēji

BEJUBLAD

BEMÖTA

489 €

469 €

pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs
Balts. 403.319.08

Eleganta un mūsdienīga dizaina tvaika nosūcējs ar viegli kopjamu stikla
virsmu. Slīps panelis, lai būtu vieglāk darboties pie plīts. Energoefektīvs
tvaika nosūcējs, kas piestāv citām BEJUBLAD sadzīves tehnikas ierīcēm.
Galvenās priekšrocības
LED apgaismojums
Ātrās uzsilšanas funkcija
Regulējama apgaismojuma intensitāte
Skārienjutīga vadība
Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: A+ (no E līdz A++).
Nosūkšanas jauda ātrās uzsilšanas režīmā: 720 m³/h.
Nosūkšanas jauda: 580 m³/h.
Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas režīmā: 62 dB (A).
Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā: 360 m³/h.
Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas režīmā: 70 dB (A).

pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs
Nerūsējošais tērauds. 903.893.36

Energoefektīvs tvaika nosūcējs ar slīpu priekšējo paneli, lai būtu vieglāk
darboties pie plīts. Intensīvais režīms samazina ēdiena specifisko
aromātu telpā, un LED apgaismojums vienmērīgi izgaismo darba
virsmu ērtākai ēdienu gatavošanai
Galvenās priekšrocības
LED apgaismojums
Ātrās uzsilšanas funkcija
Regulējama apgaismojuma intensitāte
Skārienjutīga vadība
Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: A++ (no E līdz A++).
Nosūkšanas jauda ātrās uzsilšanas režīmā: 700 m³/h.
Nosūkšanas jauda: 380 m³/h.
Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas režīmā: 60 dB (A).
Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā: 380 m³/h.
Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas režīmā: 78 dB (A).

Uzstādīšana
Pieslēgums ventilācijai:
Please use NYTTIG TUB 150.
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai ieteicams lietot ogles filtru NYTTIG FIL 500.
Šāda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule NYTTIG TUB 150.

Uzstādīšana
Pieslēgums ventilācijai: ieteicams lietot NYTTIG TUB 150.
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai ieteicams lietot ogles filtru NYTTIG FIL 500.
Šāda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule NYTTIG TUB 150.

Parametri
Platums: 66 cm.
Dziļums: 37,8 cm.
Augstums nosūkšanas režīmā: 78,2–115,7 cm.
Augstums recirkulācijas režīmā: 90,2–115,7 cm.
Skursteņa platums: 21 cm.
Skursteņa dziļums: 18 cm.
Vada garums: 1 m.
Motora jauda: 270 W.

Parametri
Platums: 69,8 cm.
Dziļums: 38,1 cm.
Augstums nosūkšanas režīmā: 81,5–106,5 cm.
Augstums recirkulācijas režīmā: 91,2–118,5 cm.
Skursteņa platums: 30 cm.
Skursteņa dziļums: 20 cm.
Vada garums: 1 m.
Motora jauda: 270 W.

Par galvenajām priekšrocībām vairāk uzzināsi 64. lpp.
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Tvaika nosūcēji

Pie sienas stiprināmi tvaika nosūcēji

FINSMAKARE

FÖLJANDE

489 €

489 €

pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs

pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs

Melns. 503.891.40

Nerūsējošais tērauds. 303.889.62

Lakonisks, moderns dizains un viegli kopjama stikla virsma. Tvaiku
nosūcēja leņķis ir ērts darbam, un divas LED gaismas virtenes ar
regulējamu gaismas intensitāti nodrošina vienmērīgu apgaismojumu –
tavām ērtībām virtuvē.

Garšvielu plauktiņš un stanga, kur karināt virtuves piederumus – vairāk
brīvas vietas uz darba virsmas un tradicionālā dizaina akcents virtuvē.
LED apgaismojuma sloksne nodrošina vienmērīgu apgaismojumu, lai
būtu ērti gatavot maltīti.

Galvenās priekšrocības

Galvenās priekšrocības

LED apgaismojums

LED apgaismojums

Ātrās uzsilšanas funkcija

Ātrās uzsilšanas funkcija

Regulējama apgaismojuma intensitāte

Regulējama apgaismojuma intensitāte
Skārienjutīga vadība

Skārienjutīga vadība

Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: A++ (no E līdz A++).
Nosūkšanas jauda ātrās uzsilšanas režīmā: 813 m³/h.
Nosūkšanas jauda: 437 m³/h.
Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas režīmā: 59 dB (A).
Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā: 296 m³/h.
Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas režīmā: 67 dB (A).

Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: A++ (no E līdz A++).
Nosūkšanas jauda ātrās uzsilšanas režīmā: 740 m³/h.
Nosūkšanas jauda: 400 m³/h.
Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas režīmā: 59 dB (A).
Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā: 380 m³/h.
Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas režīmā: 74 dB (A).

Uzstādīšana
Pieslēgums ventilācijai: ieteicams lietot NYTTIG TUB 150.
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai ieteicams lietot ogles filtru NYTTIG FIL 500.
Šāda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule NYTTIG TUB 150.

Parametri
Platums: 80 cm.
Dziļums: 48 cm.
Augstums nosūkšanas režīmā: 99–153,5 cm.
Augstums recirkulācijas režīmā: 99–153,5 cm.
Skursteņa platums: 27,9 cm.
Skursteņa dziļums: 24 cm.
Vada garums: 1 m.
Motora jauda: 160 W.

Parametri
Platums: 69,8 cm.
Dziļums: 38,4 cm.
Augstums nosūkšanas režīmā: 78,2–105,7 cm.
Augstums recirkulācijas režīmā: 90,7–115,7 cm.
Skursteņa platums: 29,8 cm.
Skursteņa dziļums: 20 cm.
Vada garums: 1 m.
Motora jauda: 270 W.

74

Uzstādīšana
Pieslēgums ventilācijai: ieteicams lietot NYTTIG TUB 150.
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai ieteicams lietot ogles filtru NYTTIG FIL 440.
Šāda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule NYTTIG TUB 150.

Par galvenajām priekšrocībām vairāk uzzināsi 64. lpp.

CF: 202104-bgac40a

CF: 202104-bgac40a

TF: 00000-xx_000

Tvaika nosūcēji

Pie griestiem stiprināmi tvaika nosūcēji

KULINARISK

SVÄVANDE

449 €

489 €

pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs
Nerūsējošais tērauds un stikls. 303.831.44

Lakoniska dizaina ierīce ar modernām funkcijām, piemēram,
skārienjutīgu vadību. Platais tvaika nosūcējs labi likvidē ēdiena tvaikus.
LED sloksne ar regulējamu apgaismojuma intensitāti izgaismo darba
virsmu. Piestāv citai KULINARISK sadzīves tehnikai.
Galvenās priekšrocības
LED apgaismojums
Ātrās uzsilšanas funkcija
Regulējama apgaismojuma intensitāte
Skārienjutīga vadība
Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: A++ (no E līdz A++).
Nosūkšanas jauda ātrās uzsilšanas režīmā: 700 m³/h.
Nosūkšanas jauda: 380 m³/h.
Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas režīmā: 59 dB (A).
Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā: 340 m³/h.
Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas režīmā: 74 dB (A).

Uzstādīšana
Pieslēgums ventilācijai: ieteicams lietot NYTTIG TUB 150.
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai ieteicams lietot ogles filtru NYTTIG FIL 650.
Šāda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule NYTTIG TUB 150.
Parametri
Platums: 89,8 cm.
Dziļums: 46 cm.
Augstums nosūkšanas režīmā: 73–89 cm.
Augstums recirkulācijas režīmā: 73–101 cm.
Skursteņa platums: 30 cm.
Skursteņa dziļums: 26 cm.
Vada garums: 1 m.
Motora jauda: 270 W.

pie griestiem stiprināms tvaika nosūcējs
Nerūsējošais tērauds. 403.890.89

Tvaika nosūcējs ar nerūsējošā tērauda dizains apdari. Platā virsma
efektīvi nosūc tvaikus, pat tad, ja ēdienu gatavo uz platas plīts virsmas.
LED sloksne vienmērīgi izgaismo virtuves salu
Galvenās priekšrocības
LED apgaismojums
Ātrās uzsilšanas funkcija
Regulējama apgaismojuma intensitāte
Skārienjutīga vadība
Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: A+ (no E līdz A++).
Nosūkšanas jauda ātrās uzsilšanas režīmā: 710 m³/h.
Nosūkšanas jauda: 360 m³/h.
Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas režīmā: 60 dB (A).
Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā: 350 m³/h.
Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas režīmā: 75 dB (A).

Uzstādīšana
Pieslēgums ventilācijai: ieteicams lietot NYTTIG TUB 150.
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai ieteicams lietot ogles filtru NYTTIG FIL 650.
Šāda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule NYTTIG TUB 150.
Parametri
Platums: 89,8 cm.
Dziļums: 59,8 cm.
Augstums nosūkšanas režīmā: 74–102,5 cm.
Augstums recirkulācijas režīmā: 83–107,5 cm.
Skursteņa platums: 35 cm.
Skursteņa dziļums: 29 cm.
Vada garums: 1 m.
Motora jauda: 270 W.

Par galvenajām priekšrocībām vairāk uzzināsi 64. lpp.
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Tvaika nosūcēji

Pie griestiem stiprināmi tvaika nosūcēji

OMNEJD

pie griestiem stiprināms tvaika nosūcējs

619 €

Nerūsējošais tērauds. 203.889.86

Ogles filtri
Ogles filtri absorbē ēdiena aromātu maltītes
gatavošanas laikā, nodrošinot gaisa apmaiņu. Ja ogles
filtru mazgā apmēram ik pēc trīs mēnešiem, to var
ilgstoši lietot apmēram 2–3 gadus.

NYTTIG FIL 120 ogles filtrs.
904.213.36

NYTTIG FIL 400 ogles filtrs.
35 €

NYTTIG FIL 440 ogles filtrs.
704.019.52

Plauktiņš, kur novietot garšvielas un sliedes virtuves piederumiem.
Platā virsma, efektīvi nosūc tvaikus, pat tad, ja ēdienu gatavo uz platas
plīts virsmas, un LED sloksne ar regulējamu apgaismojuma intensitāti
labi izgaismo darba virsmu.
Galvenās priekšrocības

30 €

NYTTIG FIL 500 ogles filtrs.
35 €

004.019.55

35 €

NYTTIG FIL 650 ogles filtrs.

NYTTIG FIL 559 ogles filtrs.
900.279.72

704.019.47

35 €

003.953,,51

39 €

NYTTIG FIL 900 ogles filtrs.
604.019.57

LED apgaismojums

20 €

Ātrās uzsilšanas funkcija
Regulējama apgaismojuma intensitāte
Skārienjutīga vadība

Elastīgas caurules

Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: A++ (no E līdz A++).
Nosūkšanas jauda ātrās uzsilšanas režīmā: 813 m³/h.
Nosūkšanas jauda: 437 m³/h.
Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas režīmā: 59 dB (A).
Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā: 296 m³/h.
Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas režīmā: 67 dB (A).

Uzstādīšana
Pieslēgums ventilācijai: ieteicams lietot NYTTIG TUB 150.
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai ieteicams lietot ogles filtru NYTTIG FIL 440.
Šāda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule NYTTIG TUB 150.
Parametri
Platums: 90 cm.
Dziļums: 60 cm.
Augstums nosūkšanas režīmā: 104–131 cm.
Augstums recirkulācijas režīmā: 104–131 cm.
Skursteņa platums: 27,7 cm.
Skursteņa dziļums: 27,8 cm.
Vada garums: 1,3 m.
Motora jauda: 160 W.

NYTTIG TUB 125 elastīga caurule.
600.899.85

15 €

NYTTIG TUB 150 elastīga caurule.
902.502.59
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20 €

SVÄVANDE
pie griestiem stiprināms tvaika nosūcējs.
Nerūsējošais tērauds. 403.890.89

489

€

/gab.

Jaudīgs un kluss?
Tieši tā!
Izvēlies tvaika nosūcēju,
kas netraucē virtuves sarunām.
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Ledusskapji un
saldētavas
Glabājot pārtiku IKEA ledusskapī un saldētavā, tā ilgāk ir svaiga, taču
tas nav vienīgais veids, kā sadzīves tehnika var atvieglot tavu ikdienu.
Šiem ledusskapjiem ir mūsdienīgi režīmi, piemēram, stikla pudeļu
dzesēšanas režīms, ventilators vienmērīgas dzesēšanas temperatūras
uzturēšanai, elektriskais displejs, kā arī ātrā saldēšana. Un tie ir tikai
daži. Visi IKEA ledusskapji un saldētavas palīdz taupīt elektrību –
energoefektivitātes klase no F līdz D.

Kas jāņem vērā, izvēloties ledusskapi un saldētavu
01

02

03

Cik pārtikas tu parasti
glabā ledusskapī un
saldētavā? Cik cilvēku ir
tavā ģimenē? Cik bieži
tu iegādājies pārtiku?
Izvēlies piemērotāko
izmēru un veidu.

Vai tev nepieciešams
ledusskapis un vai
saldētava ar speciālām
funkcijām vai
piederumiem, lai būtu
vieglāk glabāt un sakārtot
pārtikas produktus?
Piedāvājumā ir dažādu
veidu ledusskapji un
saldētavas.

Kāds ir tavas virtuves
stils un kas piestāv tavā
virtuvē? Izvēlies brīvi
stāvošu un pamanāmu
sadzīves tehniku
vai iebūvējamu un
nemanāmu.

IKEA pārdod tikai uzticamu
sadzīves tehniku, kas godam
kalpos gadiem ilgi. Garantijas
termiņš ir 5 gadi, izņemot
TILLREDA un LAGAN.
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Ilgtspēja
Vai zināji, ka cilvēki izmet vidēji 25 % iegādātās pārtikas? To var
pielīdzināt apmēram vienam iepirkumu maisam, kas ir pilns ar pārtiku
un ko izmet reizi četrās dienās! IKEA ledusskapjiem un saldētavām
ir daudz atjautīgu režīmu, lai pārtika ilgāk būtu svaiga. Izmetot
mazāk pārtikas, var ietaupīt ne tikai naudu, bet arī veikalā pavadīto
laiku. Energoefektivitātes klase ir no F līdz D, tāpēc šīs ierīces palīdz
samazināt arī elektrības rēķinu.

Padomi
Vai zināji, ka ledusskapī ar ventilatoru pārtika
ilgāk ir svaiga? Ventilators nodrošina vēsā gaisa
apmaiņu un uztur vienmērīgu gaisa temperatūru
visā ledusskapī. Ja temperatūra visur ledusskapī ir
vienāda, produktus un dzērienus var glabāt jebkurā
ledusskapja plauktā.

Vai zināji, ka ledusskapja atkausēšana un ledus
skrāpēšana ir novecojušas metodes? Speciāls režīms,
kas novērš sasalšanu, automātiski regulē mitruma
līmeni un neļauj veidoties ledum un sarmai.
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Veidi

Iebūvējami
Vienotam virtuves interjeram ieteicams izvēlēties
iebūvējamu ledusskapi un saldētavu, kas paslēpti
aiz tādām pašām durvīm, kādas ir virtuves iekārtas
skapīšiem.

Iebūvējami zem darba virsmas

Brīvi stāvoši

Mazai virtuvei vai tiem, kas maz gatavo, var pietikt ar
ērtu iebūvējamo ledusskapi vai saldētavu zem darba
virsmas starp grīdas skapīšiem.

Ja vēlies atsevišķu un pamanāmu ledusskapji, izvēlies
brīvi stāvošu ledusskapi – tas būs ietilpīgāks par
iebūvējamo, un aizņems mazāk vietas virtuvē.
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Modeļi
Ledusskapji un saldētavas
novietošanai zem darba

HUTTRA
Tilpums:
108/18 litri

SMÅFRUSEN
Tilpums: 134 litri

GENOMFRYSA
Tilpums:
91 litrs

Brīvi stāvoši ledusskapji un saldētavas

TILLREDA
Tilpums:
43 litri

LAGAN
Tilpums: 97/16 litri

Iebūvējami ledusskapji un
saldētavas

SVALNA
Tilpums: 142 litri

LAGAN
Tilpums:
118/52 litri

SVALKAS
Tilpums:
109/14 litri

FÖRKYLD
Tilpums:
174/14 litri

FRYSA
Tilpums: 314 litri

RÅKALL
Tilpums:
153/79 litri

ISANDE
Tilpums:
193/61 litri

TINAD
Tilpums:
210/79 litri

DJUPFRYSA
Tilpums: 98 litri

FRYSA
Tilpums:
209 litri

KÖLDGRADER
Tilpums:
213/61 litri

MEDGÅNG
Tilpums:
219/83 litri

VINTERKALL
Tilpums: 341/171 litri
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Ledusskapju un saldētavu funkcijas

Iebūvēts dzesēšanas ventilators nodrošina vēsā gaisa apmaiņu un
uztur vienmērīgu gaisa temperatūru visā ledusskapī. Tas ļauj lietderīgi
izmantot visu vietu ledusskapī, jo jebkura veida ēdienu var glabāt
jebkurā plauktā.

Aizmirsti par ledusskapja atkausēšanu un ledus skrāpēšanu! Režīms,
kas novērš sasalšanu, automātiski regulē mitruma līmeni un neļauj
ledusskapī veidoties ledum un sarmai.

Ar skārienjutīgu vadības paneli, ir viegli izvēlēties vajadzīgo režīmu
un temperatūru. Tas īpaši noder, atdzesējot desertu, saldējot svaigus
dārzeņus vai dodoties ceļojumā.

Apdare, uz kuras nav redzami pirkstu nospiedumi, tāpēc nerūsējošā
tērauda virsma vienmēr izskatās tīra.

Citas funkcijas
Brīvdienu režīmā tukšs ledusskapis tiek turēts ciet, lai tajā neveidotos
nepatīkamos aromāts.

Ātrās dzesēšanas slēdzis noder, lai ātri atdzesētu pārtiku un dzērienus.
Šī funkcija ir īpaši noderīga pēc lieliem pārtikas pirkumiem.

Ātrā saldēšana palīdz strauji pazemināt temperatūru, lai saglabātu
pārtikas produktu svaigumu un vērtīgās uzturvielas, pat saldējot lielu
daudzumu produktu.

Aktivizējot pudeļu dzesēšanas režīmu, dzesēšanas laikam beidzoties,
ir ieslēdzas skaņas signāls. Īpaši piemērots tad, ja vēlies baudīt
dzērienu no vēsas stikla pudeles vai atdzesēt ēdienu.
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Iebūvējami ledusskapji

SVALNA

SVALKAS

FÖRKYLD

FRYSA

229 €

259 €

359 €

699 €

IKEA 300 iebūvējams
ledusskapis
304.964.76

Neliels ledusskapis nelielai
virtuvei. Var kombinēt ar
DJUPFRYSA saldētavu.

Funkcijas

IKEA 300 iebūvējams
ledusskapis ar saldētavu
504.964.56

IKEA 500 iebūvējams
ledusskapis ar saldētavu
904.964.64

IKEA 700 iebūvējams
ledusskapis
304.972.73

Neliels ledusskapis ar saldētavu
nelielai virtuvei vai mājoklī, kur
dzīvo maz cilvēku un kur ikdienā
nepieciešams mazāk pārtikas.

Vidēja izmēra ledusskapis ar
saldētavu un pielāgojamiem
plauktiem, lai ledusskapi varētu
iekārtot pēc vajadzības.

Funkcijas

Funkcijas

Ietilpīgs un energoefektīvs
ledusskapis ar skārienjutīgu
vadības paneli un automātisko
atkausēšanu. Var kombinēt ar
FRYSA saldētavu.

Dzesēšana ar ventilatoru

Dzesēšana ar ventilatoru

Dzesēšana ar ventilatoru

Ātrā dzesēšana

Ātrā dzesēšana

Ātrā dzesēšana

Brīvdienu režīms

Brīvdienu režīms

Brīvdienu režīms

LED apgaismojums

LED apgaismojums

Dzesēšana ar ventilatoru

LED apgaismojums

Skārienjutīga vadība

Skārienjutīga vadība

Ātrā dzesēšana

Skārienjutīga vadība

Vaļēju durvju brīdinājums

Vaļēju durvju brīdinājums

Brīvdienu režīms

Vaļēju durvju brīdinājums

Temperatūras izmaiņu brīdinājums

Temperatūras izmaiņu brīdinājums

LED apgaismojums

Funkcijas

Temperatūras izmaiņu brīdinājums
Piederumi
4 pielāgojami plaukti.
1 dārzeņu nodalījums.
1 olu nodalījums.
Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: F (no G līdz A).
Elektrības patēriņš: 117 kWh gadā.
Trokšņa līmenis: 38 dB (A).
Savienojuma vads ietilpst komplektā.
Tilpums: 142 litri.
Parametri
P54×Dz54,9×A87,3 cm.

Piederumi
2 pielāgojami plaukti.
1 dārzeņu nodalījums.
1 olu nodalījums.
1 ledus kubiciņu paplāte.
1 ledus skrāpis.
Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: F (no G līdz A).
Elektrības patēriņš: 178 kWh gadā.
Trokšņa līmenis: 38 dB (A).
Savienojuma vads ietilpst komplektā.
Tilpums: 109/14 litri.
Parametri
P54,8×Dz54,9×A87,3 cm.

Piederumi
2 pielāgojami plaukti.
1 pudeļu plaukts.
1 dārzeņu nodalījums.
1 olu nodalījums.
1 ledus kubiciņu paplāte.
1 ledus skrāpis.
Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: F (no G līdz A).
Elektrības patēriņš: 182 kWh gadā.
Trokšņa līmenis: 35 dB (A).
Savienojuma vads ietilpst komplektā.
Tilpums: 174/14 litri.

Skārienjutīga vadība
Vaļēju durvju brīdinājums
Temperatūras izmaiņu brīdinājums
Piederumi
5 pielāgojami plaukti.
2 dārzeņu nodalījumi.
1 olu nodalījums.
Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: F (no G līdz A).
Elektrības patēriņš: 143 kWh gadā.
Trokšņa līmenis: 35 dB (A).
Savienojuma vads ietilpst komplektā.
Tilpums: 314 litru.

Parametri
P54×Dz54,9×A121,8 cm.

Parametri
P54×Dz54,5×A177 cm.

Par funkcijām vairāk var uzzināt 82. lpp.
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Iebūvējamas saldētavas

Iebūvējami ledusskapji ar saldētavu

DJUPFRYSA

FRYSA

RÅKALL

TINAD

299 €

699 €

399 €

559 €

IKEA 300 iebūvējama
saldētava
304.964.19

IKEA 700 iebūvējama
saldētava
805.014.18

IKEA 500 iebūvējams
ledusskapis ar saldētavu
204.999.51

IKEA 550 iebūvējams
ledusskapis ar saldētavu
604.999.54

Neliela un energoefektīva
saldētava ar caurspīdīgām
atvilktnēm, lai saldētavas saturs
būtu pārskatāmāks. Var kombinēt
ar SVALNA ledusskapi.

Ietilpīga un energoefektīva
saldētava ar skārienjutīgu
vadības paneli un automātisko
atkausēšanu. Var kombinēt ar
FROSTIG ledusskapi.

Ledusskapis ar saldētavu,
pielāgojamiem plauktiem un
pudeļu turētāju, lai ledusskapja
iekšpusi varētu iekārtot pēc
vajadzības.

Ledusskapis ar saldētavu,
pielāgojamiem plauktiem un
pudeļu turētāju, lai ledusskapja
iekšpusi varētu iekārtot pēc
vajadzības.

Funkcijas

Funkcijas

Funkcijas

Funkcijas

Aizsardz. pret sasalšanu/ autom.
atkausēšana
Ātrā sasaldēšana

Aizsardz. pret sasalšanu/ autom.
atkausēšana
Ātrā sasaldēšana

Pudeļu dzesēšana

Pudeļu dzesēšana

LED apgaismojums

LED apgaismojums

Skārienjutīga vadība
Vaļēju durvju brīdinājums
Temperatūras izmaiņu brīdinājums

Dzesēšana ar ventilatoru

Dzesēšana ar ventilatoru

Ātrā dzesēšana

Ātrā dzesēšana

Skārienjutīga vadība

Brīvdienu režīms
Aizsardz. pret sasalšanu/ autom.
atkausēšana
Ātrā sasaldēšana

Brīvdienu režīms
Aizsardz. pret sasalšanu/ autom.
atkausēšana
Ātrā sasaldēšana

Vaļēju durvju brīdinājums

Pudeļu dzesēšana

Pudeļu dzesēšana

Temperatūras izmaiņu brīdinājums

LED apgaismojums

LED apgaismojums

Skārienjutīga vadība

Skārienjutīga vadība

Vaļēju durvju brīdinājums

Vaļēju durvju brīdinājums

Temperatūras izmaiņu brīdinājums

Temperatūras izmaiņu brīdinājums

Piederumi
4 saldētavas atvilktnes.
1 ledus paplāte.
1 ledus skrāpis.

Piederumi
6 saldētavas atvilktnes.
2 atvāžami vāki saldētavai.
2 ledus kubiciņu paplātes.

Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: E (no G līdz
A).
Elektrības patēriņš: 177 kWh gadā.
Trokšņa līmenis: 34 dB (A).
Savienojuma vads ietilpst komplektā.

Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: F (no G līdz A).
Elektrības patēriņš: 294 kWh gadā.
Trokšņa līmenis: 38 dB (A).
Savienojuma vads ietilpst komplektā.

Tilpums: 98 litri.
Parametri
P54×Dz54,9×A87,3 cm.
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Tilpums: 209 litri.
Parametri
P54×Dz54,5×A177 cm.

Piederumi
3 pielāgojami plaukti.
1 dārzeņu nodalījums.
1 olu nodalījums.
3 saldētavas atvilktnes.
1 ledus kubiciņu paplāte.
1 aukstuma paka.
1 ledus skrāpis.

Piederumi
3 pielāgojami plaukti.
1 pudeļu plaukts.
1 dārzeņu nodalījums.
1 olu nodalījums.
3 saldētavas atvilktnes.
1 ledus kubiciņu paplāte.
1 ledus skrāpis.

Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: F (no G līdz A).
Elektrības patēriņš: 274 kWh gadā.
Trokšņa līmenis: 35 dB (A).
Savienojuma vads ietilpst komplektā.

Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: F (no G līdz A).
Elektrības patēriņš: 282 kWh gadā.
Trokšņa līmenis: 35 dB (A).
Savienojuma vads ietilpst komplektā.

Tilpums: 153/79 litri.

Tilpums: 210/79 litri.

Parametri
P54,5×Dz54,5×A157,6 cm.

Parametri
P54×Dz54,5×A185 cm.

Par funkcijām vairāk var uzzināt 82. lpp.
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Iebūvējami ledusskapji ar saldētavu

ISANDE

KÖLDGRADER

759 €

859 €

IKEA 700 iebūvējams
ledusskapis ar saldētavu
104.963.02

Ietilpīgs un energoefektīvs
ledusskapis ar automātisko
atkausēšanu un atjautīgiem
pārtikas glabāšanas risinājumiem,
lai pārtika ilgāk būtu svaiga.
Funkcijas
Dzesēšana ar ventilatoru
Ātrā dzesēšana
Brīvdienu režīms
Aizsardz. pret sasalšanu/ autom.
atkausēšana
Ātrā sasaldēšana
Pudeļu dzesēšana
LED apgaismojums
Skārienjutīga vadība
Vaļēju durvju brīdinājums
Temperatūras izmaiņu brīdinājums
Piederumi
4 pielāgojami plaukti.
2 dārzeņu nodalījumi.
1 olu nodalījums.
1 pudeļu plaukts.
3 saldētavas atvilktnes.
2 ledus kubiciņu paplāte.
2 aukstuma pakas.
Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: E (no G līdz A).
Elektrības patēriņš: 214 kWh gadā.
Trokšņa līmenis: 35 dB (A).
Savienojuma vads ietilpst komplektā.
Tilpums: 193/61 litri.
Parametri
P54×Dz54,9×A177,2 cm.

IKEA 750 iebūvējams
ledusskapis ar saldētavu

Ledusskapji un saldētavas novietošanai zem darba virsmas

HUTTRA

IKEA 500 iebūvējams
ledusskapis
ar saldētavu

SMÅFRUSEN

IKEA 500 iebūvējams
ledusskapis

299 €

704.963.75

349 €

Ietilpīgs ledusskapis ar automātisko
atkausēšanu un atjautīgiem
pārtikas glabāšanas risinājumiem,
lai pārtika ilgāk būtu svaiga.

Neliels ledusskapis ar saldētavu,
kas īpaši piemērots nelielai
virtuvei.

Praktisks ledusskapis nelielai
virtuvei. Ledusskapim pietiek
vietas zem darba virsmas.

Funkcijas

Funkcijas

Funkcijas

Balts. 104.999.18

Balts. 104.947.70

Dzesēšana ar ventilatoru

Dzesēšana ar ventilatoru

Dzesēšana ar ventilatoru

Ātrā dzesēšana

Ātrā dzesēšana

Ātrā dzesēšana

Brīvdienu režīms
Aizsardz. pret sasalšanu/ autom.
atkausēšana
Ātrā sasaldēšana

Brīvdienu režīms

Brīvdienu režīms

LED apgaismojums

LED apgaismojums

Skārienjutīga vadība

Skārienjutīga vadība

Pudeļu dzesēšana

Vaļēju durvju brīdinājums

Vaļēju durvju brīdinājums

LED apgaismojums

Temperatūras izmaiņu brīdinājums

Temperatūras izmaiņu brīdinājums

Skārienjutīga vadība
Vaļēju durvju brīdinājums
Temperatūras izmaiņu brīdinājums
Piederumi
4 pielāgojami plaukti.
2 dārzeņu nodalījumi.
1 olu nodalījums.
3 saldētavas atvilktnes.
1 Ledus kubiciņu paplāte.
2 aukstuma pakas.
Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: E (no G līdz A).
Elektrības patēriņš: 215 kWh gadā.
Trokšņa līmenis: 36 dB (A).
Savienojuma vads ietilpst komplektā.

Piederumi
2 pielāgojami plaukti.
2 dārzeņu nodalījumi.
1 olu nodalījums.
1 ledus skrāpis.

Piederumi
3 pielāgojami plaukti.
1 dārzeņu nodalījums.
1 olu nodalījums.

Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: F (no G līdz A).
Elektrības patēriņš: 187 kWh gadā.
Trokšņa līmenis: 39 dB (A).
Savienojuma vads ietilpst komplektā.
Tilpums: 108/18 litri.
Parametri
P59,7×Dz54,5×A81,9 cm.

Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: F (no G līdz A).
Elektrības patēriņš: 116 kWh gadā.
Trokšņa līmenis: 37 dB (A).
Savienojuma vads ietilpst komplektā.
Tilpums: 134 litri.
Parametri
P59,6×Dz54,7×A81,9 cm.

Tilpums: 213/61 litri.
Parametri
P54×Dz54,9×A188,4 cm.

Par funkcijām vairāk var uzzināt 82. lpp.
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Ledusskapji un saldētavas novietošanai
zem darba virsmas

Brīvi stāvoši ledusskapji

GENOMFRYSA

IKEA 500 iebūvējama
saldētava

LAGAN

99 €

179 €

ledusskapis

299 €

Balts. 104.969.53

Balta. 804.999.10

Mazs ledusskapis nelielai virtuvei.
Piemērots arī lietošanai brīvdienu
mājā, pagrabā, viesu namā,
kopmītnēs vai minibāram.

Neliela un praktiska saldētava, kas
īpaši piemērota nelielai virtuvei vai
kā papildu saldētava.

ledusskapis ar saldētavu
Balts. 004.969.39

Šim brīvi stāvošajam ledusskapim ir saldētavas
nodalījums un visas galvenās funkcijas. Nelielā
izmēra dēļ tas ir īpaši piemērots nelielai virtuvei.
Pielāgojami plaukti, lai ledusskapi varētu
iekārtot pēc vajadzības.
Funkcijas

Funkcijas

Funkcijas

Dzesēšana ar
ventilatoru
Ātrā dzesēšana

Dzesēšana ar ventilatoru

Brīvdienu režīms
LED apgaismojums
Skārienjutīga vadība
Vaļēju durvju
brīdinājums

Piederumi
3 saldētavas atvilktnes.
1 ledus kubiciņu paplāte.
1 aukstuma paka.
1 ledus skrāpis.

Brīvdienu režīms
LED apgaismojums

LED apgaismojums

Skārienjutīga vadība

Skārienjutīga vadība

Vaļēju durvju brīdinājums
Temperatūras izmaiņu
brīdinājums

Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: F (no G līdz A).
Elektrības patēriņš: 100 kWh gadā.
Trokšņa līmenis: 41 dB (A).
Savienojuma vads ietilpst komplektā.
Tilpums/litri: 43.

Tilpums: 91 litri.

Parametri
P47,2×Dz45×A49,2 cm.

Parametri
P59,6×Dz54,5×A81,9 cm.

Ātrā dzesēšana

Brīvdienu režīms

Piederumi
1 plaukts.
1 ūdens paplāte atkausēšanai.

Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: F (no G līdz A).
Elektrības patēriņš: 218 kWh gadā.
Trokšņa līmenis: 40 dB (A).
Savienojuma vads ietilpst komplektā.

Dzesēšana ar ventilatoru

Ātrā dzesēšana

Vaļēju durvju brīdinājums
Temperatūras izmaiņu
brīdinājums
Nav redzami pirkstu nospiedumi

Temperatūras
izmaiņu brīdinājums
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TILLREDA

Nav redzami pirkstu nospiedumi
Piederumi
1 pielāgojams plaukts.
1 dārzeņu nodalījums.
1 ledus skrāpis.
Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: F (no G līdz A).
Elektrības patēriņš: 175 kWh gadā.
Trokšņa līmenis: 39 dB (A).
Savienojuma vads ietilpst komplektā.
Tilpums: 97/16 litri.
Parametri
P55,3×Dz57,4×A83,8 cm.

Par funkcijām vairāk var uzzināt 82. lpp.
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Ledusskapji un saldētavas

Brīvi stāvoši ledusskapji ar saldētavu

LAGAN

MEDGÅNG

299 €

499 €

ledusskapis ar saldētavu
Balts. 704.901.18

Šim brīvi stāvošajam ledusskapim ar
saldētavu ir visas galvenās funkcijas.
Pielāgojami plaukti, lai ledusskapi varētu
iekārtot pēc vajadzības, un caurspīdīgas
atvilktnes, lai ledusskapja saturs būtu
pārskatāmāks.
Funkcijas
Dzesēšana ar ventilatoru
Ātrā dzesēšana
Brīvdienu režīms
Aizsardz. pret sasalšanu/ autom.
atkausēšana
Ātrā sasaldēšana
Pudeļu dzesēšana
LED apgaismojums
Skārienjutīga vadība
Vaļēju durvju brīdinājums
Temperatūras izmaiņu
brīdinājums
Nav redzami pirkstu nospiedumi
Piederumi
2 pielāgojami plaukti.
1 dārzeņu nodalījums.
1 saldētavas atvilktne.
2 saldētavas atvilktnes.
Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: F (no G līdz A).
Elektrības patēriņš: 240 kWh gadā.
Trokšņa līmenis: 39 dB (A).
Savienojuma vads ietilpst komplektā.
Tilpums: 118/52 litri.

IKEA 500 ledusskapis ar saldētavu

VINTERKALL

IKEA 700 divviru durvju ledusskapis
ar saldētavu

Nerūsējošais tērauds. 504.901.24

999 €

Ledusskapis ar saldētavu un atturīgu dizainu,
ko uzsver iebūvētie rokturi. Ledusskapim
ir iebūvēts ventilators, kas nodrošina
vienmērīgu temperatūru, viegli lietojams,
skārienjutīgs ekrāns un automātisks
atkausēšanas režīms.

Īpaši platais ledusskapis ar saldētavu ir
ļoti ietilpīgs, un tajā saliktie produkti ir
ērti pārskatāmi. Atvilktnēm var regulēt
temperatūru un mitruma līmeni atbilstoši
tam, ko tajās glabā.

Funkcijas
Dzesēšana ar ventilatoru
Ātrā dzesēšana
Brīvdienu režīms
LED apgaismojums
Skārienjutīga vadība
Vaļēju durvju brīdinājums
Temperatūras izmaiņu brīdinājums
Nav redzami pirkstu nospiedumi
Piederumi
3 pielāgojami plaukti.
1 dārzeņu nodalījums.
1 zemas temperatūras nodalījums.
3 saldētavas atvilktnes.
Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: E (no G līdz A).
Elektrības patēriņš: 232 kWh gadā.
Trokšņa līmenis: 41 dB (A).
Savienojuma vads ietilpst komplektā.

Nerūsējošais tērauds. 604.901.28

Funkcijas
Dzesēšana ar ventilatoru
Ātrā dzesēšana
Brīvdienu režīms
LED apgaismojums
Skārienjutīga vadība
Vaļēju durvju brīdinājums
Temperatūras izmaiņu brīdinājums
Nav redzami pirkstu nospiedumi
Piederumi
3 pielāgojami plaukti.
2 dārzeņu nodalījumi.
2 ietilpīgas saldētavas atvilktnes ar nodalījumiem.
Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: F (no G līdz A).
Elektrības patēriņš: 382 kWh gadā.
Trokšņa līmenis: 40 dB (A).
Savienojuma vads ietilpst komplektā.
Tilpums: 341/171 litri.

Tilpums: 219/83 litri.
Parametri
P59,5×Dz63×A187,4 cm.

Parametri
P83,3×Dz65,5×A189,8 cm.

Parametri
P50×Dz54×A141,8 cm.

Par funkcijām vairāk var uzzināt 82. lpp.
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Trauku mazgājamās
mašīnas
Mazgājot traukus ar rokām, parasti patērē līdz pat trīs reizēm vairāk
ūdens, nekā lietojot trauku mazgājamo mašīnu, kas palīdz taupīt ne
tikai ūdeni, bet arī elektroenerģiju. Iebūvējamām trauku mazgājamām
mašīnām var piemontēt durvis pēc tavas izvēles – lai tās piestāvētu
pārējai virtuves iekārtai. Tās ir ietilpīgas, tajās var vienlaikus mazgāt
daudz trauku, un tās aprīkotas ar specifiskām funkcijām, piemēram,
durvju automātisku atvēršanu, pēc mazgāšanas režīma beigām durvis
atveras un stāv pavērtas, lai trauki ātrāk izžūtu. Visām IKEA trauku
mazgājamām mašīnām energoefektivitātes klase ir no E līdz C, tāpēc
tās palīdz ietaupīt naudu un ievērot ilgtspējīgus sadzīves principus.

Kas jāņem vērā, iegādājoties trauku mazgājamo mašīnu.
01

02

Cik brīvas vietas ir tavā virtuvē? Cik
cilvēku ir tavā ģimenē? Piedāvājumā ir
trauku mazgājamas mašīnas dažādos
izmēros un ar dažādu ietilpību.

Vai tev nepieciešamās kādas
specifiskas funkcijas? Varbūt
nepieciešami trīs līmeņi, lai vienlaikus
varētu mazgāt vairāk trauku?

dB

30

40

50

60<

Trokšņa līmeņi
Sadzīves tehnikas trokšņa līmeni mēra
decibelos (dB). Šīs ierīces ir pārbaudītas,
lai noteiktu un izmērītu to radītā trokšņa
līmeni. Trauku mazgājamās mašīnas
radīto trokšņa līmeni var ietekmēt
ierīces darbības režīms un uzstādīšanas

veids.
Trokšņa līmenis (dB) ir norādīts ierīces
tehnisko parametru sarakstā. Salīdzini
decibelu līmeni un izvelies savā virtuvē
piemērotāko trauku mazgājamo
mašīnu.

IKEA pārdod tikai uzticamu
sadzīves tehniku, kas godam
kalpos gadiem ilgi. Garantijas
termiņš ir 5 gadi, izņemot
TILLREDA un LAGAN.
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Ilgtspēja
Atlaidies dīvānā, atpūties un taupi ūdeni!
Tu jau gatavoji maltīti, traukus lai mazgā
trauku mazgājamā mašīna, kamēr tu
atpūties vai dari jebko citu tīkamāku
par trauku mazgāšanu. Lietojot trauku
mazgājamo mašīnu, var ietaupīt vairāk

ūdens, nekā mazgājot traukus ar rokām.
Tā palīdz ietaupīt laiku un naudu un
dzīvot atbilstoši ilgtspējas principiem.

Padomi
Vai zināji, ka visas IKEA trauku mazgājamās mašīnas
ir iebūvējamas? Tām var piemontēt durvis pēc tavas
izvēles, lai tās piestāvētu pārējai virtuves iekārtai un
lai virtuvē veidotu vienotu stilu.

Vai zināji, ka traukus var izžāvēt ātrāk, lietojot mazāk
elektroenerģijas? Tāpēc ir radīta automātiskā durvju
atvēršanas funkcija “AutoOpen”. Pēc mazgāšanas
režīma beigām trauku mazgājamās mašīnas durvis
automātiski atveras, lai trauki ātrāk izžūtu. Atjautīgs
izgudrojums.
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Trauku mazgājamās mašīnas

Funkcijas

IKEA trauku mazgājamās mašīnas ļauj
ietaupīt elektroenerģiju, jo ar nelielu
daudzumu ūdens var nevainojami nomazgāt
daudz trauku.

Visas IKEA trauku mazgājamās mašīnas
ir pilnīgi iebūvējamas, lai durvis varētu
pieskaņot pārējai virtuves iekārtai.

Trauku mazgājamās mašīnas pieejamas
dažādos izmēros: 45 vai 60 cm platas un ar
2 vai 3 plauktiem.

Pielāgojami grozi, lai varētu mazgāt dažādu
izmēru glāzes un šķīvjus.

Mīksti plastmasas atbalsti uz pārdomāti
turētāji notur glāzes vietā un samazina
saplēšanas risku. Galda piederumi speciālajā
nodalījumā stāv vertikāli, tāpēc tos var labāk
nomazgāt un ir vieglāk izņemt.

Pēc mazgāšanas režīma beigām durvis
automātiski atveras un stāv pavērtas, lai
trauki ātrāk izžūtu.

Izmantojot atliktā starta funkciju, var iestatīt
vēlamo trauku mazgājamās mašīnas darbības
laiku no 3 līdz 24 stundām.

LED apgaismojums izgaismo trauku
mazgājamās mašīnas iekšpusi, lai traukus
būtu vieglāk ielikt un izņemt.
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Trauku mazgājamās mašīnas

Darbības gaismas signāls uz grīdas ir izgaismots trauku mazgājamās
mašīnas darbības laikā.

Darbības ilguma gaismas signāls uz grīdas norāda laiku, kas atlicis
līdz mazgāšanas cikla beigām.

Režīmi

Citas priekšrocības

AUTOMĀTISKĀ MAZGĀŠANA (AUTO)
Piemērots visu veidu traukiem, galda piederumiem, katliem un
pannām.

ILGĀ ŽĀVĒŠANA (DRY PLUS)
Pēdējā skalošana augstākā temperatūrā un ilgāka žāvēšana, lai trauki
labāk izžūtu.

EKONOMISKĀ MAZGĀŠANA (ECO WASH)
Ilgtspējīgāks režīms, kas ļauj ietaupīt ūdeni. Piemērots vidēji
netīriem traukiem un galda piederumiem.

LABĀKA HIGIĒNA (EXTRA HYGIENE)
Pēdējā skalošanā vismaz desmit minūtes traukus mazgājot 70 °C, tie
ir higiēniskāki un dezinficēti.

ĀTRĀ MAZGĀŠANA (RAPID WASH)
Piemērots gadījumiem, kad trauki jāmazgā steigā vai tad, ja ir daudz
trauku. Nesen lietotiem traukiem un galda piederumiem.

LAIKA TAUPĪBA (SAVE TIME)
Par apmēram 66 % īsāks mazgāšanas laiks atkarībā no izvēlētā
režīma.

INTENSĪVĀ MAZGĀŠANA (INTENSIVE WASH)
Piemērots ļoti netīriem visu veidu traukiem, galda piederumiem,
katliem un pannām.

ENERĢIJAS TAUPĪBA (SAVE ENERGY)
Mazāks ūdens un elektroenerģijas patēriņš.

STANDARTA MAZGĀŠANA (NORMAL WASH)
Piemērots vidēji netīriem traukiem un galda piederumiem.

INTENSĪVĀ ZONA (INTENSIVE ZONE)
Intensīvs mazgāšanas režīms apakšējā nodalījumā ļoti netīriem
traukiem.

NAKTS REŽĪMS (SILENT WASH)
Īpaši kluss režīms, kas ir noderīgs atvērtā plānojuma mājoklī vai
gadījumā, ja trauku mazgājamā mašīna atrodas tuvu ēdamzonai.
Vidēji netīriem traukiem un galda piederumiem.

PUSPILNA (HALF-LOAD)
Šo režīmu izvēlas, kad ir maz mazgājamo trauku. Šis cikls ir īsāks
un ļauj ietaupīt gan enerģiju, gan ūdeni. Ieteicams izmantot mazāk
mazgāšanas līdzekļa, nekā mazgājot pilnu trauku mazgājamo mašīnu.

VĪNA GLĀŽU MAZGĀŠANA (WINEGLASS WASH)
Piemērots vidēji netīriem, smalkiem traukiem un glāzēm.

APKOPES REŽĪMS (MACHINE CARE)
Režīms trauku mazgājamās mašīnas kopšanai – tiek tīrīta iekšpuse ar
karstu ūdeni.

PRIEKŠMAZGĀŠANA (PRE WASH)
Pirmā mazgāšanas reize ļoti netīriem traukiem.
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Trauku mazgājamās mašīnas

Modeļi

Iebūvējamas trauku mazgājamās mašīnas

LAGAN, 60 cm

iebūvējama trauku mazgājamā
mašīna

Trauku mazgājamās mašīnas

299 €

504.754.25

LAGAN
60 cm

RENGÖRA
60 cm

RENODLAD
60 cm

HYGIENISK
60 cm

Uzticama trauku mazgājamā mašīna ar visām
galvenajām funkcijām.

PROFFSIG
60 cm

DISKAD
60 cm

LAGAN
45 cm

MEDELSTOR
45 cm

FINPUTSAD
45 cm

Galvenās priekšrocības
Ietilpība: 13 trauku komplektu
Skaņas signāls
Darbības gaismas signāls uz grīdas
Darbības ilguma gaismas signāls uz grīdas
Regulējams augšējais nodalījums
Atliktais starts (3 stundas)
Iekšējais LED apgaismojums
Automātiskā durvju atvēršana
Izvelkams galda piederumu nodalījums

Piederumi

Ūdens padeves apturēšanas sistēma
Režīmi
Automātiskā mazgāšana (Auto)
Standarta mazgāšana (Normal wash)
Ekonomiskā mazgāšana (Eco wash)
Intensīvā mazgāšana (Intensive)
Ātrā mazgāšana (Rapid wash)
Vīna glāžu mazgāšana (Wineglass wash)
Priekšmazgāšana (Pre wash)
Nakts režīms (Silent wash)
Citas priekšrocības

VÅGLIG savienojuma sliede priekšpaneļiem.
Ar VÅGLIG sliedēm trauku mazgājamai mašīnai
var pielikt durvis, pieskaņojot tās virtuves iekārtas
fasādēm.
004.845.16

Apkopes režīms (Machine care)
Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: E (no G līdz A).
Elektrības patēriņš: 0,94/kWh (standarta cikls
ekonomiskajā režīmā).
Ūdens patēriņš: 9,9 litri (standarta cikls ekonomiskajā
režīmā).
Trokšņa līmenis: 46 dB (A).

13 €

Uzstādīšana
Uzstādīšana jāveic kvalificētam speciālistam.
Savienojuma vads ietilpst komplektā.
Komplektā ietilpst speciāla membrāna, lai pasargātu
no mitruma.
Parametri
P59,6×Dz55×A81,8 cm.
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RENGÖRA, 60 cm

RENODLAD, 60 cm

HYGIENISK, 60 cm

369 €

459 €

499 €

IKEA 300 iebūvējama trauku
mazgājamā mašīna
404.755.72

IKEA 500 iebūvējama trauku
mazgājamā mašīna
904.756.16

IKEA 500 iebūvējama trauku
mazgājamā mašīna
204.756.10

Mazgāt traukus šajā trauku mazgājamā
mašīnā ir efektīvāk nekā ar rokām, jo tā palīdz
ietaupīt gan elektroenerģiju, gan ūdeni! Tai ir
visas galvenās funkcijas, kas nepieciešamas
ērtākam darbam virtuvē.

Trauku mazgājamai mašīnai ir 2 plaukti,
galda piederumu turētājs un daudz režīmu.
Tā ne tikai atvieglos ikdienas darbošanos
virtuvē, bet arī palīdzēs ietaupīt ūdeni un
elektroenerģiju.

Klusa un uzticama trauku mazgājamā mašīna.
Lietojot šo trauku mazgājamo mašīnu,
iztērēsi mazāk ūdens un elektroenerģijas
nekā mazgājot traukus ar rokām. Tai ir daudz
režīmu un atjautīgas funkcijas ērtākam
darbam virtuvē.

Galvenās priekšrocības

Galvenās priekšrocības

Galvenās priekšrocības

Ietilpība: 13 trauku komplektu

Ietilpība: 13 trauku komplektu

Ietilpība: 14 trauku komplektu

Skaņas signāls

Skaņas signāls

Skaņas signāls

Darbības gaismas signāls uz grīdas

Darbības gaismas signāls uz grīdas

Darbības gaismas signāls uz grīdas

Darbības ilguma gaismas signāls uz grīdas

Darbības ilguma gaismas signāls uz grīdas

Darbības ilguma gaismas signāls uz grīdas

Regulējams augšējais nodalījums

Regulējams augšējais nodalījums

Regulējams augšējais nodalījums

Atliktais starts (līdz 12 stundām)

Atliktais starts (no 1 līdz 24 stundām)

Atliktais starts (no 1 līdz 24 stundām)

Iekšējais LED apgaismojums

Iekšējais LED apgaismojums

Iekšējais LED apgaismojums

Automātiskā durvju atvēršana

Automātiskā durvju atvēršana

Automātiskā durvju atvēršana

Izvelkams galda piederumu nodalījums

Izvelkams galda piederumu nodalījums

Izvelkams galda piederumu nodalījums

Ūdens padeves apturēšanas sistēma

Ūdens padeves apturēšanas sistēma

Ūdens padeves apturēšanas sistēma

Režīmi

Režīmi

Režīmi

Automātiskā mazgāšana (Auto)

Automātiskā mazgāšana (Auto)

Automātiskā mazgāšana (Auto)

Standarta mazgāšana (Normal wash)

Standarta mazgāšana (Normal wash)

Ekonomiskā mazgāšana (Eco wash)

Ekonomiskā mazgāšana (Eco wash)

Standarta mazgāšana (Normal wash)

Intensīvā mazgāšana (Intensive)

Intensīvā mazgāšana (Intensive)

Intensīvā mazgāšana (Intensive)

Ātrā mazgāšana (Rapid wash)

Ātrā mazgāšana (Rapid wash)

Vīna glāžu mazgāšana (Wineglass wash)

Vīna glāžu mazgāšana (Wineglass wash)

Ātrā mazgāšana (Rapid wash)

Priekšmazgāšana (Pre wash)

Priekšmazgāšana (Pre wash)

Nakts režīms (Silent wash)

Nakts režīms (Silent wash)

Ekonomiskā mazgāšana (Eco wash)

Vīna glāžu mazgāšana (Wineglass wash)
Priekšmazgāšana (Pre wash)
Nakts režīms (Silent wash)

Citas priekšrocības

Citas priekšrocības

Citas priekšrocības

Apkopes režīms (Machine care)

Apkopes režīms (Machine care)

Apkopes režīms (Machine care)

Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: E (no G līdz A).
Elektrības patēriņš: 0,94/kWh (standarta cikls
ekonomiskajā režīmā).
Ūdens patēriņš: 12 litri (standarta cikls ekonomiskajā
režīmā).
Trokšņa līmenis: 46 dB (A).

Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: D (no G līdz A).
Elektrības patēriņš: 0,84/kWh (standarta cikls
ekonomiskajā režīmā).
Ūdens patēriņš: 9,9 litri (standarta cikls ekonomiskajā
režīmā).
Trokšņa līmenis: 44 dB (A).

Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: D (no G līdz A).
Elektrības patēriņš: 0,85/kWh (standarta cikls
ekonomiskajā režīmā).
Ūdens patēriņš: 10,5 litru (standarta cikls
ekonomiskajā režīmā).
Trokšņa līmenis: 42 dB (A).

Uzstādīšana
Uzstādīšana jāveic kvalificētam speciālistam.
Savienojuma vads ietilpst komplektā.
Komplektā ietilpst speciāla membrāna, lai pasargātu
no mitruma.

Uzstādīšana
Uzstādīšana jāveic kvalificētam speciālistam.
Savienojuma vads ietilpst komplektā.
Komplektā ietilpst speciāla membrāna, lai pasargātu
no mitruma.

Parametri
P59,8×Dz55,5×A82 cm.

Parametri
P59,6×Dz55×A81,8 cm.

Uzstādīšana
Uzstādīšana jāveic kvalificētam speciālistam.
Savienojuma vads ietilpst komplektā.
Komplektā ietilpst speciāla membrāna, lai pasargātu
no mitruma.
Parametri
P59,6×Dz55×A81,8 cm.

Par funkcijām un uzstādīšanu vairāk uzzināsi www.IKEA.lv.
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Trauku mazgājamās mašīnas

Iebūvējamas trauku mazgājamās mašīnas

PROFFSIG, 60 cm

DISKAD, 60 cm

649 €

729 €

IKEA 700 iebūvējama trauku mazgājamā mašīna
404.754.21

IKEA 700 iebūvējama trauku mazgājamā mašīna
404.754.16

Trauku mazgājamā mašīna piemērota pat lielajiem šķīvjiem,
vīna glāzēm un katliem. Turklāt tā palīdz ietaupīt arī ūdeni un
elektroenerģiju. Aprīkota ar daudzām atjautīgām funkcijām, lai tev būtu
vieglāk un ērtāk darboties virtuvē.

Ūdeni taupoša trauku mazgājamā mašīna ar visām galvenajām
funkcijām. Ja pie vakariņu galda sēž daudz cilvēku, noteikti noderēs
efektīva un ietilpīga trauku mazgājamā mašīna. Turklāt tā darbojas
klusi, lai netraucētu virtuves sarunām.

Galvenās priekšrocības

Galvenās priekšrocības

Ietilpība: 13 trauku komplektu

Ietilpība: 14 trauku komplektu

Skaņas signāls

Skaņas signāls

Darbības gaismas signāls uz grīdas

Darbības gaismas signāls uz grīdas

Darbības ilguma gaismas signāls uz grīdas

Darbības ilguma gaismas signāls uz grīdas

Regulējams augšējais nodalījums

Regulējams augšējais nodalījums

Atliktais starts (no 1 līdz 24 stundām)

Atliktais starts (no 1 līdz 24 stundām)

Iekšējais LED apgaismojums

Iekšējais LED apgaismojums

Automātiskā durvju atvēršana

Automātiskā durvju atvēršana

Izvelkams galda piederumu nodalījums

Izvelkams galda piederumu nodalījums

Ūdens padeves apturēšanas sistēma

Ūdens padeves apturēšanas sistēma

Režīmi

Režīmi

Automātiskā mazgāšana (Auto)

Automātiskā mazgāšana (Auto)

Standarta mazgāšana (Normal wash)

Standarta mazgāšana (Normal wash)

Ekonomiskā mazgāšana (Eco wash)

Ekonomiskā mazgāšana (Eco wash)

Intensīvā mazgāšana (Intensive)

Intensīvā mazgāšana (Intensive)

Ātrā mazgāšana (Rapid wash)

Ātrā mazgāšana (Rapid wash)

Vīna glāžu mazgāšana (Wineglass wash)

Vīna glāžu mazgāšana (Wineglass wash)

Priekšmazgāšana (Pre wash)

Priekšmazgāšana (Pre wash)

Nakts režīms (Silent wash)

Nakts režīms (Silent wash)

Citas priekšrocības

Citas priekšrocības

Ilgā žāvēšana (DryPlus)

Ilgā žāvēšana (DryPlus)

Labāka higiēna (ExtraHygiene)

Labāka higiēna (ExtraHygiene)

Intensīvā zona (Intensive zone)

Intensīvā zona (Intensive zone)

Laika taupība (Save time)

Laika taupība (Save time)

Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: D (no G līdz A).
Elektrības patēriņš: 0,84/kWh (standarta cikls ekonomiskajā režīmā).
Ūdens patēriņš: 9,5 litri (standarta cikls ekonomiskajā režīmā).
Trokšņa līmenis: 44 dB (A).

Uzstādīšana
Uzstādīšana jāveic kvalificētam speciālistam.
Savienojuma vads ietilpst komplektā.
Komplektā ietilpst speciāla membrāna, lai pasargātu no mitruma.
Parametri
P59,8×Dz55×A86,5 cm.

Puspilna (Half load)
Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: D (no G līdz A).
Elektrības patēriņš: 0,85/kWh (standarta cikls ekonomiskajā režīmā).
Ūdens patēriņš: 9,5 litri (standarta cikls ekonomiskajā režīmā).
Trokšņa līmenis: 42 dB (A).

Uzstādīšana
Uzstādīšana jāveic kvalificētam speciālistam.
Savienojuma vads ietilpst komplektā.
Komplektā ietilpst speciāla membrāna, lai pasargātu no mitruma.
Parametri
P59.8×Dz55×A86,5 cm.
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Trauku mazgājamās mašīnas

LAGAN, 45 cm

iebūvējama trauku mazgājamā
mašīna

299 €

104.756.20

Jaunums

Uzticama ūdeni un enerģiju taupoša trauku
mazgājamā mašīna ar visām funkcijām, kas ir
nepieciešamas teicamam rezultātam. Ērtākai
ikdienai nelielā mājoklī.
Galvenās priekšrocības
Ietilpība: 10 trauku komplektu
Skaņas signāls
Darbības gaismas signāls uz grīdas
Darbības ilguma gaismas signāls uz grīdas
Regulējams augšējais nodalījums
Atliktais starts (no 1 līdz 24 stundām)
Iekšējais LED apgaismojums
Automātiskā durvju atvēršana
Izvelkams galda piederumu nodalījums
Ūdens padeves apturēšanas sistēma
Režīmi
Automātiskā mazgāšana (Auto)
Standarta mazgāšana (Normal wash)
Ekonomiskā mazgāšana (Eco wash)
Intensīvā mazgāšana (Intensive)
Ātrā mazgāšana (Rapid wash)
Vīna glāžu mazgāšana (Wineglass wash)
Priekšmazgāšana (Pre wash)
Nakts režīms (Silent wash)
Citas priekšrocības
Ilgā žāvēšana (DryPlus)
Puspilna (Half load)

MEDELSTOR, 45 cm

FINPUTSAD, 45 cm

349 €

499 €

IKEA 500 iebūvējama trauku
mazgājamā mašīna
104.755.02

IKEA 700 iebūvējama trauku
mazgājamā mašīna
704.756.22

Ērtības pat pavisam nelielā telpā! Šai trauku
mazgājamai mašīnai ir vairākas atjautīgas
funkcijas un 3 plaukti, lai tajā varētu salikt
pēc iespējas vairāk trauku. Parocīgs palīgs
virtuvē, kas palīdz ietaupīt gan laiku, gan
elektroenerģiju.

Klusa un enerģiju taupoša trauku mazgājamā
mašīna, kas ir piemērota pat nelielam vai
atvērta plānojuma dzīvoklim. Tai ir 3 plaukti,
lai tajā varētu salikt pēc iespējas vairāk
trauku, un dažādas atjautīgas funkcijas ērtai
lietošanai.

Galvenās priekšrocības

Galvenās priekšrocības

Ietilpība: 10 trauku komplektu

Ietilpība: 10 trauku komplektu

Skaņas signāls

Skaņas signāls

Darbības gaismas signāls uz grīdas

Darbības gaismas signāls uz grīdas

Darbības ilguma gaismas signāls uz grīdas

Darbības ilguma gaismas signāls uz grīdas

Regulējams augšējais nodalījums

Regulējams augšējais nodalījums

Atliktais starts (no 1 līdz 24 stundām)

Atliktais starts (līdz 12 stundām)

Iekšējais LED apgaismojums

Iekšējais LED apgaismojums

Automātiskā durvju atvēršana

Automātiskā durvju atvēršana

Izvelkams galda piederumu nodalījums

Izvelkams galda piederumu nodalījums

Ūdens padeves apturēšanas sistēma

Ūdens padeves apturēšanas sistēma

Režīmi

Režīmi

Automātiskā mazgāšana (Auto)

Automātiskā mazgāšana (Auto)

Standarta mazgāšana (Normal wash)

Standarta mazgāšana (Normal wash)

Ekonomiskā mazgāšana (Eco wash)

Ekonomiskā mazgāšana (Eco wash)

Intensīvā mazgāšana (Intensive)

Intensīvā mazgāšana (Intensive)

Ātrā mazgāšana (Rapid wash)

Ātrā mazgāšana (Rapid wash)

Vīna glāžu mazgāšana (Wineglass wash)

Vīna glāžu mazgāšana (Wineglass wash)

Priekšmazgāšana (Pre wash)

Priekšmazgāšana (Pre wash)

Nakts režīms (Silent wash)

Nakts režīms (Silent wash)

Citas priekšrocības

Citas priekšrocības

Apkopes režīms (Machine care)

Ilgā žāvēšana (DryPlus)
Laika taupība (Save time)

Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: E (no G līdz A).
Elektrības patēriņš: 0,76/kWh (standarta cikls
ekonomiskajā režīmā).
Ūdens patēriņš: 9 litru (standarta cikls ekonomiskajā
režīmā).
Trokšņa līmenis: 47 dB (A).

Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: D (no G līdz A).
Elektrības patēriņš: 0,67/kWh (standarta cikls
ekonomiskajā režīmā).
Ūdens patēriņš: 9,9 litri (standarta cikls ekonomiskajā
režīmā).
Trokšņa līmenis: 44 dB (A).

Uzstādīšana
Uzstādīšana jāveic kvalificētam speciālistam.
Savienojuma vads ietilpst komplektā.
Komplektā ietilpst speciāla membrāna, lai pasargātu
no mitruma.

Uzstādīšana
Uzstādīšana jāveic kvalificētam speciālistam.
Savienojuma vads ietilpst komplektā.
Komplektā ietilpst speciāla membrāna, lai pasargātu
no mitruma.

Parametri
P44,8×Dz55×A83,5 cm.

Parametri
P44,6×Dz55×A81,8 cm.

Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: C (no G līdz A).
Elektrības patēriņš: 0,59/kWh (standarta cikls
ekonomiskajā režīmā).
Ūdens patēriņš: 8,7 litri (standarta cikls ekonomiskajā
režīmā).
Trokšņa līmenis: 41 dB (A).

Uzstādīšana
Uzstādīšana jāveic kvalificētam speciālistam.
Savienojuma vads ietilpst komplektā.
Komplektā ietilpst speciāla membrāna, lai pasargātu
no mitruma.
Parametri
P44,8×Dz55,5×A82 cm.

Par funkcijām un uzstādīšanu vairāk uzzināsi www.IKEA.lv.
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Veļas
mazgājamā
mašīna
Izvēloties IKEA veļas mazgājamo mašīnu, tu iegūsti arī pārliecību, ka
tavs mīļākais apģērbs, arī tas, kas izgatavots no īpaši smalka auduma,
tiks saudzīgi aprūpēts. Ērtas funkcijas un moderni režīmi atvieglos
veļas mazgāšanu. Pieliekot ierīcei durvis, to var paslēpt, saglabājot
vienotu interjeru.

Padomi
Vai zināji, ka šī veļas mazgājamā
mašīna jūt, cik veļas ielikts mazgāšanas
nodalījumā? Tā pielāgo nepieciešamā
ūdens daudzumu un veļas mazgāšanas ilgumu, lai veļas mazgāšanas laikā ietaupītu
pēc iespējas vairāk elektroenerģijas.

IKEA pārdod tikai uzticamu
sadzīves tehniku, kas godam
kalpos gadiem ilgi. Garantijas
termiņš ir 5 gadi, izņemot
TILLREDA un LAGAN.
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Iebūvējama veļas mazgājamā mašīna

TVÄTTAD

iebūvējama veļas mazgājamā mašīna

499 €

404.889.80

Ietilpīgā veļas mazgājamā mašīna spēj noteikt,
cik daudz veļas tajā ieliek, un atbilstoši regulē
nepieciešamo ūdens daudzumu un laiku. Tvaika
režīms un citas funkcijas ļauj pielāgot mazgāšanas
programmas tavām vajadzībām.
Funkcijas
• Daudz režīmu, piemēram, mazgāšana ar rokām, kokvilnas
mazgāšana ekonomiskajā režīmā, smalku audumu
mazgāšana, ūdens noliešana, skalošana, centrifūga un citi
režīmi.
• Īpaši mazgāšanas režīmi, piemēram, vilnas mazgāšana
jeb mazgāšana ar rokām, mazgāšana ar tvaiku un džinsa
mazgāšana.
• Veļas daudzumam pielāgots ūdens daudzums un
mazgāšanas laiks, lai darbības laikā ietaupītu pēc iespējas
vairāk elektroenerģijas.
• Tvaika režīms ātri un saudzīgi atsvaidzina veļu, izlīdzinot
krokojumus un locījumu vietas.
• Speciālas formas trumulis nevainojamam rezultātam,
saudzīgai mazgāšanai un tam, lai veļa nemainītu formu.
• Putu daudzuma noteikšanas sistēma automātiski iestata
papildu skalošanas ciklus, ja veļas mazgājamā mašīna
ieliets vai iebērts pārāk daudz veļas mazgājamā līdzekļa.
• Iebūvējama veļas mazgājamā mašīna, ko var paslēpt aiz
skapīša durvīm, saglabājot vienotu stilu.
Tehniskā informācija
Energoefektivitātes klase: F (no G līdz A).
Aptuvenais elektroenerģijas patēriņš gadā: 196 kWh.
Aptuvenais ūdens patēriņš gadā: 10,999 litri.
Iespēja samazināt centrifūgas apgriezienu skaitu; bez
centrifūgas vai ar 800, 1200 vai 1400 centrifūgas
apgriezieniem (rpm).
Uzstādīšana
Uzstādīšana jāveic kvalificētam speciālistam.
Ietilpība
Maksimālā noslodze: 8 kg.
Parametri
P59,6×Dz54,4×A81,9 cm
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Garantija

Sadzīves tehnikas garantijas noteikumi
Kāds ir garantijas termiņš?
Garantijas termiņš ir pieci (5) gadi pēc IKEA sadzīves
tehnikas iegādes IKEA veikalā. LAGAN un TILLREDA
sadzīves tehnikas garantijas termiņš ir divi (2) gadi
pēc preces iegādes brīža. Lai izmantotu garantiju, ir
jāuzrāda pirkuma čeka oriģināls. Ja garantijas ietvaros
veic garantijas apkopi, attiecīgās sadzīves tehnikas vai
jaunās detaļas garantijas termiņš netiek pagarināts.

pirmo uzstādīšanu. Šie ierobežojumi neattiecas uz pareizu darbu,
ko veic kvalificēts speciālists, izmantojot IKEA oriģinālās detaļas, lai
pielāgotu sadzīves tehniku tehniskajām drošības prasībām, kas ir spēkā
citā ES dalībvalstī.

Uz ko attiecas šī garantija?
Garantija attiecas uz sadzīves tehnikas defektiem, kas radušies
ražošanas procesā vai materiāla bojājuma dēļ pēc preces iegādes IKEA.
Šī garantija attiecas tikai uz mājās lietotām precēm. Izņēmuma gadījumi
aprakstīti sadaļā “Kādos gadījumos nav spēkā šie garantijas noteikumi”?

Teritorija, kurā ir spēkā šie garantijas noteikumi
Ja sadzīves tehnika ir iegādāta vienā ES dalībvalstī un pārvesta uz citu
ES dalībvalsti, garantijas apkopi veiks atbilstoši garantijas noteikumiem,
kas ir spēkā valstī, uz kuru ir pārvesta attiecīgā sadzīves tehnika.
Pienākums nodrošināt garantijas apkopi ir spēkā tikai tad, ja sadzīves
tehnika atbilst un ja tā ir uzstādīta atbilstoši turpmāk aprakstītajiem
noteikumiem:
– ievērota tehniskā specifikācija, kas ir spēkā tajā valstī, kurā ir iesniegts
garantijas pieprasījums;
– ievēroti montāžas un uzstādīšanas noteikumi un drošības nosacījumi,
kas pievienoti, iegādājoties sadzīves tehniku

Uz kurām sadzīves tehnikas ierīcēm attiecas šie garantijas
noteikumi?
Piecu (5) gadu garantija attiecas uz visām IKEA virtuves sadzīves
tehnikas ierīcēm, kas paredzētas lietošanai mājās, un tā attiecas uz
detaļu materiālu un apdares defektiem.
Uz kurām sadzīves tehnikas ierīcēm neattiecas šie garantijas
noteikumi?
Garantijas noteikumi neattiecas uz sadzīves tehnikas ierīcēm, kas
iegādātas IKEA pirms 2007. gada 1. augusta.
LAGAN un TILLREDA sadzīves tehnikai ir divu gadu garantija.
Ko IKEA darīs, lai novērstu bojājumu?
Garantijas apkopes nodrošinātājs pārbaudīs attiecīgo preci un
izvērtēs bojājumu atbilstību garantijas noteikumiem. Ja bojājumi
atbildīs garantijas noteikumiem, apkopes nodrošinātājs izvērtēs,
vai defektu novērst vai samainīt attiecīgo preci pret tādu pašu vai
līdzvērtīgu. Garantijas termiņā tas maksās par remontu, detaļām,
darbaspēka un ceļa izdevumiem, ja attiecīgajai sadzīves tehnikai
var piekļūt bez īpašiem izdevumiem. Šādos gadījumos ir spēkā ES
pamatnostādnes (Nr. 99/44/EK) un vietējie tiesību akti. Samainītās
detaļas ir IKEA īpašums.
Ša garantijas apkopes nodrošinātājs atbilstīgi garantijas noteikumiem
labo vai samaina sadzīves tehniku, tas vajadzības gadījumā ieliek vietā
vai uzstāda salaboto vai samainīto sadzīves tehniku. Šie noteikumi
ir spēkā tad, ja ierīcei remonta nolūkā var viegli piekļūt. Ja ierīce ir
uzstādīta nestandarta virtuves iekārtā, klientam jānodrošina piekļuve
attiecīgajai ierīcei pirms garantijas apkopes darbinieku ierašanās.

Vispārējās tiesības
Garantija dod tev konkrētas likumiskās tiesības papildus valsts tiesību
aktos noteiktajām pamattiesībām.

Kur vērsties pēc palīdzības pirms sadzīves tehnikas iegādes?
Jautājumus par IKEA sadzīves tehniku lūdzam uzdot IKEA Klientu
apkalpošanas nodaļai, zvanot uz tālruņa numuru +371 6330 1000.
Kur vērsties pēc palīdzības pēc sadzīves tehnikas iegādes?
Lūdzam zvanīt uz garantijas dokumentos norādīto tālruņa numuru. Lai
varētu pēc iespējas labāk palīdzēt, lūdzam pirms sazināšanās ar mums
rūpīgi izlasīt sadzīves tehnikas lietošanas instrukciju. Pirms zvanīšanas,
lūdzam noskaidrot IKEA sadzīves tehnikas kodu. Preces 8 ciparu kods ir
norādīts pirkuma nekā un sadzīves tehnikas etiķetē.

Kas veiks garantijas apkopi?
Garantijas apkopi veiks garantijas apkopes nodrošinātājs, izmantojot
savus resursus vai pilnvarotu pārstāvi.
Kādos gadījumos nav spēkā šie garantijas noteikumi?
Garantija nav spēkā šādos gadījumos: • tīši bojājumi vai bojājumi,
kas radušies neuzmanības vai lietošanas norādījumu neievērošanas,
nepareizas uzstādīšanas vai tāda bojājuma dēļ, kas radies, pieslēdzot
ierīci neatbilstošai strāvai, kā arī bojājumi, kas radušies ķīmiskas vai
elektroķīmiskas reakcijas, rūsas vai korozijas rezultātā, un ūdens izraisīti
bojājumi, tostarp, bet ne tikai tādi, kas radušies pārāk kaļķaina ūdens
dēļ, un bojājumi, kas radušies anormālu vides apstākļu rezultātā;
• maināmas detaļas, ieskaitot baterijas un lampas; • nefunkcionālas vai
dekoratīvas detaļas, kas neietekmē sadzīves tehnikas pareizu darbību,
ieskaitot skrāpējumus un iespējamas krāsas izmaiņas; • bojājumi, kas
radušies negadījuma rezultātā, ja to izraisījis svešķermenis vai vielas,
kā arī filtru, cauruļu vai mazgāšanas līdzekļa nodalījuma tīrīšana vai
bloķēšana; • šādu detaļu bojājumi: keramiskais stikls, piederumi,
trauku vai galda piederumu turētājs, ūdens ievades vai izvades
caurules, blīves, lampas un abažūri, ekrāni, rokturi, karkass vai tā
daļas. Izņemot gadījumus, kad var pierādīt, ka šo bojājumu cēlonis ir
ražošanas defekts; • gadījumi, kad tehniskās apkopes darbinieks nav
konstatējis bojājumu; • remonts, ko veic kāds, kas nav mūsu pilnvarots
apkopes uzņēmuma darbinieks un/vai pilnvarotā apkopes uzņēmuma
sadarbības partneris, vai, ja remontā izmantotās detaļas nav oriģinālas;
• remonts, kas nepieciešams nepareizas uzstādīšanas rezultātā; • ja
sadzīves tehnika nav lietota mājsaimniecības nolūkā, bet, piemēram,
profesionālā nolūkā; • bojājumi, kas radušies transportēšanas rezultātā.
Ja ierīci mājās vai citur ved pircējs, IKEA neatbild par bojājumiem, kas
var rasties transportēšanas rezultātā. Tomēr gadījumā, ja ierīci piegādā
IKEA un ja šīs piegādes laikā ierīcei radušies bojājumi, tos atlīdzinās
IKEA (tomēr ne šīs garantijas ietveros). Iesniedzot garantijas pieteikumu
attiecībā uz pēdējo, iepriekš minēto noteikumu, pircējam ir jāsazinās ar
IKEA Klientu apkalpošanas nodaļu; • maksa par IKEA sadzīves tehnikas
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Pakalpojumi

Pakalpojumi
Iepērkoties IKEA, aprīkotas virtuves cenu nosaki tu.
Gan tāpēc, ka vari to sakombinēt, izvēloties tehniku
dažādās cenu kategorijās, gan tāpēc, ka vari izvēlēties,
ko gribi darīt pats un ko uzticēt mums. Esam tavā
rīcībā no idejas par jaunu virtuves iekārtu līdz pat tās
uzstādīšanai tavās mājās.
Izvēlies vajadzīgos pakalpojumus! Lai uzzinātu par tiem
vairāk, jautā IKEA veikala darbiniekiem vai ieskaties
tīmekļa vietnē www.IKEA.lv.

Piegāde
Izvēlies visu vajadzīgo, nevis tikai to, kam pietiktu vietas tavā
automašīnā. Par piegādi parūpēsimies mēs un aizvedīsim
pirkumus uz tavu norādīto adresi.

IKEA plānotājs

Plānošana un konsultācijas

Izveido savu ideālo METOD virtuves iekārtu, saplānojot to 3D
vidē, kur katru stūri var izplānot līdz pat milimetra precizitātei
un uzreiz redzēt, kā mainās virtuves iekārtas cena, mainot
kādu no sastāvdaļām. Skici un preču sarakstu var izdrukāt
mājās vai saglabāt IKEA tīmekļa vietnē un atvērt IKEA
veikalā, lai to pārbaudītu kopā ar kādu no pieredzējušajiem
darbiniekiem virtuvju nodaļā.
Vairāk uzzināsi www.IKEA.lv.

Gan lieliem, gan maziem projektiem precizitāte ir vēl
svarīgāka par labu ideju. Plānojot iekārtojumu, atvēli
laiku sarunai ar mūsu pieredzējušajiem konsultantiem, lai
pārrunātu savas ieceres. Labs padoms vienmēr ir vietā, jo
īpaši, ja tas ļauj ietaupīt naudu. Sagatavo precīzus izmērus
un detalizētu projekta skici vai savas pašreizējās virtuves
fotogrāfijas.
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