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Tento jedinečný systém, který je k dispozici 
pouze v pračkách Sharp, poskytuje 
maximální energetickou účinnost 
a umožňuje vám vybrat si z možností 
úspory času nebo energie. 

Tento jedinečný patentovaný systém 
používaný ve spotřebičích Sharp má 
dvojité trysky, které vstřikují vodu a čisticí 
prostředek přímo do prádla a tak snižují 
spotřebu vody a úsporu energie. 

Pračky nejsou jen o vyprání oblečení, 
rovněž o něj pečují a prodlužují jeho 
životnost. Bubble Drum je navržený tak, 
aby byl k vašemu oblečení maximálně 
šetrný a současně zajistil vynikající čistotu. 

Chystáte se odejít a někdo se právě polil? 
Nepanikařte. Jet Wash lze použít při 
malém množství prádla, program se 
při teplotě 30 °C dokončí za 12 minut 
a vy se tak dostanete tam, kam 
potřebujete, s minimální časovou ztrátou. 

Takto vyspělý Invertní motor je vysoce 
efektivní, který redukuje hluk a prodlužuje 
životnost prádla. Záruka 10 let na motor.

Už nemusíte čekat, až budete mít
dostatek špinavého oblečení, kterým
pračku zcela zaplníte, tento systém zjistí,
kdy je pračka naplněna poloviční náplní
a zkrátí dobu trvání programu a množství
spotřebované vody.

Tento speciální program ověřený od „British Allergy Foundation” 
odstraňuje během praní vybrané alergeny a bakterie, čímž pečuje 
jak o vaše prádlo, tak i o vaši rodinu. 

Rozpoznáním až 22 různých typů skvrn 
zaručuje tato technologie perfektně 
čisté prádlo.

Všechny pračky prádla Sharp jsou vybaveny systémem zabraňujícím 
nekontrolovatelné spotřebě pracího prášku. Díky kuličkovému ventilu 
mezi nádržkou pracího prášku a bubnem pračky, je efektivně použito 
100% pracího prášku. 

Noční energetické tarify provozní 
náklady výrazně snižují. Prostřednictvím 
funkce Eco časovač můžete spotřebiči 
sdělit, kdy přesně chcete aktivně šetřit 
na účtech za energie.

Moderní bydlení znamená, že nechcete poslouchat pračku zatímco odpočíváte, 
nebo se bavíte. Pračky Sharp jsou nyní vybavené funkcí redukce hluku, která odloží 
poslední fázi praní (hlasité odstřeďování) až o 10 hodin, kdy je její spuštění praktičtější.
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                       pračka prádla se sušičkou  

www.sharphome.cz 
 

ES GDD9144W0  |  A 
 

Parametry  
 

• Energetická třída A 
• Max. náplň praní/sušení (kg): 9/6  
• Otáčky odstřeďování: 1400  
• Průměr dveří (cm): 47  
• Hmotnost (kg): 80 
• Počet programů: 15 
• Hlučnost při praní (dB): 58 
• Hlučnost při odstřeďování (dB): 77 
• Displej: LCD  
• Rozměry (v-š-h): 84,5 x 59,7 x 58,2 cm 
• Český ovládací panel 

 
Vlastnosti a technologie   

• Allergy Smart – Certifikovaný program pro pečlivé odstraňování 
alergenů a bakterií. Tento speciální program je ověřený od British 
Allergy Foundation. 

• WaveCabinet – Speciální design stěn pračky zaručuje lepší stabilitu a nižší hlučnost. 
• Bubble Drum – Speciální povrch bubnu zaručuje šetrné zacházení s choulostivými materiály při každém pohybu. 
• EcoLogic – Šetří Vaše peníze použitím poloviční náplně s úsporou času a energií. 
• Ochrana před přetečením – Pomáhá udržet okolí Vaší pračky v suchu a v případě nechtěného úniku vody 

automaticky zapne čerpadlo vody. 
• Ochrana před tvorbou pěny – Příliš velké množství pěny v pračce může zabránit tomu, aby se prádlo řádně 

vypralo. Systém ochrany zajistí, že tyto bubliny nebudou problémem. 
• Memories – Našli jste ideální nastavení praní? Uložte si ho a příště, když ho budete potřebovat, stačí jej 

aktivovat jediným stisknutím tlačítka. 
• Wash & Wear – Denní program zvládne vyprat na 30 °C a usušit poloviční náplň za pouhých 30 minut. 
• Night program – Pomáhá zajistit klidnější spánek odložením posledního hlasitého cyklu ždímání až o 10 hodin. 

 



  Pračka prádla se sušičkou  
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ES HDB8147W0 |  A 
 

Parametry 
 

• Energetická třída: A 
• Max. náplň praní/sušení (kg): 8/6 
• Otáčky odstřeďování: 1400 
• Průměr dveří (cm): 47 
• Hmotnost (kg): 78 
• Počet programů: 15 
• Hlučnost při praní (dB):58 
• Hlučnost při odstřeďování (dB): 77 
• Displej: LCD  
• Rozměry (v-š-h): 84,5 x 59,7 x 58,2 cm  
• Český ovládací panel 

 
Vlastnosti a technologie   

 
• Allergy Smart – Certifikovaný program pro pečlivé 

odstraňování alergenů a bakterií. Tento speciální program 
ověřený od British Allergy Foundation. 

• Doublejet – Jedinečný systém promíchá vodu a prací 
prostředek mnohem efektivněji s výraznou úsporou 
energie a vody. Systém využívá dvou trysek přímého 
sprchování. 

• Bubble Drum – Speciální povrch bubnu zaručuje šetrné 
zacházení s choulostivými materiály při každém pohybu. 

• EcoLogic – Šetří Vaše peníze použitím poloviční náplně s úsporou času a energií. 
• Rapid 15 – Umožňuje vyprat malé množství prádla na teplotu 30°C za pouhých 15 minut. 
• Ochrana před přetečením – Pomáhá udržet okolí Vaší pračky v suchu a v případě nechtěného úniku vody 

automaticky zapne čerpadlo vody. 
• Ochrana před tvorbou pěny – Příliš velké množství pěny v pračce může zabránit tomu, aby se prádlo řádně 

vypralo. Systém ochrany zajistí, že tyto bubliny nebudou problémem. 
• Denní praní 60‘ – Pro každodenní rychlé praní na 30 minut při 60 °C. 

 



  pračka prádla  
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ES HFA6102W3 | A+++ | SLIM 
 

Parametry  
 

• Energetická třída: A+++ 
• Max. náplň (kg): 6 
• Otáčky odstřeďování: 1000 
• Průměr dveří (cm): 47 
• Hmotnost (kg): 60 
• Počet programů: 15 
• Hlučnost při praní (dB): 58 
• Hlučnost při odstřeďování (dB): 77 
• Displej: LED 
• Rozměry (v-š-h): 84,5 x 59,7 x 41,6 cm 
• SLIM 

 
 
 

Vlastnosti a technologie 
 

• EcoLogic – Šetří Vaše peníze použitím poloviční náplně s úsporou 
času a energií. 

• Ochrana před přetečením – Pomáhá uchovat okolí Vaší pračky v 
suchu. V případě nechtěného úniku vody se automaticky zapne 
čerpadlo vody. 

• Ochrana před tvorbou pěny – Příliš velké množství pěny v pračce může zabránit tomu, aby se prádlo řádně 
vypralo. Systém ochrany zajistí, že tyto bubliny nebudou problémem. 

• Superjet 15 – Umožňuje vyprat malé množství na teplotu 30°C za pouhých 15 minut. 
• Denní praní 60‘ – Pro každodenní rychlé praní na 60 minut při 60°C. 

 



  pračka prádla  
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ES GFD8104W3  |  A+++ 
 

Parametry 
 

• Energetická třída: A+++  
• Max. náplň praní (kg): 8  
• Otáčky odstřeďování: 1000  
• Průměr dveří (cm): 47 
• Hmotnost (kg): 76,5 
• Počet programů: 15 
• Hlučnost při praní (dB):58 
• Hlučnost při odstřeďování (dB): 77 
• Displej: LCD  
• Rozměry (v-š-h): 84,5 x 59,7 x 55,7 cm  
• Český ovládací panel 

 
Vlastnosti a technologie   

 
• Doublejet – Jedinečný systém promíchá vodu a prací prostředek 

mnohem efektivněji s výraznou úsporou energie a vody. Systém 
využívá dvou trysek přímého sprchování. 

• Allergy Smart – Certifikovaný program pro pečlivé odstraňování alergenů a bakterií. Tento speciální program je 
ověřený od British Allergy Foundation. 

• WaveCabinet – Speciální design stěn pračky zaručuje lepší stabilitu a nižší hlučnost. 
• Bubble Drum – Speciální povrch bubnu zaručuje šetrné zacházení s choulostivými materiály při každém pohybu. 
• EcoLogic – Šetří Vaše peníze použitím poloviční náplně s úsporou času a energií. 
• SuperJet 12 – Umožňuje vyprat malé množství prádla na teplotu 30 °C za pouhých 12 minut. 
• Ochrana před přetečením – Pomáhá udržet okolí Vaší pračky v suchu. V případě nechtěného úniku vody 

automaticky zapne čerpadlo vody. 
• Ochrana před tvorbou pěny – Příliš velké množství pěny v pračce může zabránit tomu, aby se prádlo řádně 

vypralo. Systém ochrany zajistí, že tyto bubliny nebudou problémem. 
• Memories – Našli jste ideální nastavení praní? Uložte si ho a příště, když ho budete potřebovat, stačí jej 

aktivovat jediným stisknutím tlačítka. 
• Stain type selection – Pomáhá dokonale vyprat i silně znečištěné prádlo pomocí úpravy cyklu praní až pro 22 

různých druhů skvrn. 
• Stain level selection – Tři úrovně nastavení zajišťují optimální výkon praní podle míry zašpinění prádla. 
• Night wash – Pomáhá zajistit klidnější spánek odložením posledního hlasitého cyklu ždímání až o 10 hodin. 
• Denní praní 60‘ – Pro každodenní rychlé praní na 60 minut při 60°C. 
 

 
 
 

 
 

 
   

       



  pračka prádla  
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ES GFC9124W3 |  A+++ (-20 %) 
 

Parametry  
 

• Energetická účinnost: A+++ (-20 %)  
• Max. náplň praní (kg): 9 
• Otáčky odstřeďování: 1200  
• Průměr dveří (cm): 47  
• Hmotnost (kg): 77 
• Počet programů: 15 
• Hlučnost při praní (dB): 58 
• Hlučnost při odstřeďování (dB): 77 
• Displej: LCD 
• Rozměry (v-š-h): 84,5 x 59,7 x 58,2 cm  
• Český ovládací panel 

 
 

Vlastnosti a technologie   
 

• Doublejet – Jedinečný systém promíchá vodu a prací prostředek 
mnohem efektivněji s výraznou úsporou energie a vody. Systém 
využívá dvou trysek přímého sprchování. 

• Allergy Smart – Certifikovaný program pro pečlivé odstraňování 
alergenů a bakterií. Tento speciální program je ověřený od British 
Allergy Foundation. 

• WaveCabinet – Speciální design stěn pračky zaručuje lepší stabilitu a nižší hlučnost. 
• Bubble Drum – Speciální povrch bubnu zaručuje šetrné zacházení s choulostivými materiály při každém pohybu. 
• EcoLogic – Šetří Vaše peníze použitím poloviční náplně s úsporou času a energií. 
• SuperJet 12 – Umožňuje vyprat malé množství prádla na teplotu 30 °C za pouhých 12 minut. 
• Ochrana před přetečením – Pomáhá udržet okolí Vaší pračky v suchu. V případě nechtěného úniku vody 

automaticky zapne čerpadlo vody. 
• Ochrana před tvorbou pěny – Příliš velké množství pěny v pračce může zabránit tomu, aby se prádlo řádně 

vypralo. Systém ochrany zajistí, že tyto bubliny nebudou problémem. 
• Night wash – Pomáhá zajistit klidnější spánek odložením posledního hlasitého cyklu ždímání až o 10 hodin. 
• Denní praní 60‘ – Pro každodenní rychlé praní na 60 minut při 60°C. 
 
 
 

 

 
 

 
         



  pračka prádla  
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ES GFC6122W3 | A+++ | SLIM 
 

Parametry  
 

• Energetická třída: A+++ 
• Max. náplň praní (kg): 6 
• Otáčky odstřeďování: 1200  
• Průměr dveří (cm): 47  
• Hmotnost (kg): 60 
• Počet programů: 15 
• Hlučnost při praní (dB): 61 
• Hlučnost při odstřeďování (dB): 79 
• Displej: LCD  
• Rozměry (v-š-h): 84,5 x 59,7 x 41,6 cm  
• SLIM  
• Český ovládací panel 

 
Vlastnosti a technologie   

 
• Allergy Smart – Certifikovaný program pro pečlivé odstraňování 

alergenů a bakterií. Tento speciální program je ověřený od British 
Allergy Foundation. 

• EcoLogic – Šetří Vaše peníze použitím poloviční náplně s úsporou času a energií. 
• Ochrana před přetečením – Pomáhá uchovat okolí Vaší pračky v suchu. V případě nechtěného úniku vody se 

automaticky zapne čerpadlo vody. 
• Ochrana před tvorbou pěny – Příliš velké množství pěny v pračce může zabránit tomu, aby se prádlo řádně 

vypralo. Systém ochrany zajistí, že tyto bubliny nebudou problémem. 
• Stain level selection – Tři úrovně nastavení zajišťují optimální výkon praní podle míry zašpinění prádla. 
• Superjet 15 – Umožňuje vyprat malé množství na teplotu 30°C za pouhých 15 minut. 
• Denní praní 60‘  – Pro každodenní rychlé praní na 60 minut při 60°C. 
• Extra máchání 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



  pračka prádla  
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ES GFB6127W3 | A+++ | SLIM 
 

Parametry  
 

• Energetická třída A+++ 
• Max. náplň praní (kg): 6 
• Otáčky odstřeďování: 1200  
• Průměr dveří (cm): 47  
• Hmotnost (kg): 60 
• Počet programů: 15 
• Hlučnost při praní (dB): 61 
• Hlučnost při odstřeďování (dB): 79 
• Displej: LED  
• Rozměry (v-š-h): 84,5 x 59,7 x 41,6 cm 
• SLIM  
• Český ovládací panel 

 
Vlastnosti a technologie   

 
• Allergy Smart – Certifikovaný program pro pečlivé odstraňování alergenů 

a bakterií. Tento speciální program ověřený od British Allergy Foundation.  
• EcoLogic – Šetří Vaše peníze použitím poloviční náplně s úsporou času a energií.  
• SuperJet 15 – Umožňuje vyprat malé množství prádla na teplotu 30°C za pouhých 15 minut.  
• Ochrana před přetečením – Pomáhá udržet okolí Vaší pračky v suchu a v případě nechtěného úniku vody 

automaticky zapne čerpadlo vody.  
• Ochrana před tvorbou pěny – Příliš velké množství pěny v pračce může zabránit tomu, aby se prádlo řádně 

vypralo. Systém ochrany zajistí, že tyto bubliny nebudou problémem.  
• Denní program 60‘ – Pro každodenní rychlé praní na 60 minut při 60°C. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

      



  pračka prádla  
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ES GFB7143W3  |  A+++ 
 

Parametry  
 

• Energetická třída A+++  
• Max. náplň praní (kg): 7 
• Otáčky odstřeďování: 1400  
• Průměr dveří (cm): 47  
• Hmotnost (kg): 71 
• Počet programů: 15 
• Hlučnost při praní (dB): 58 
• Hlučnost při odstřeďování (dB): 79 
• Displej: grafický LCD 
• Rozměry (v-š-h): 84,5 x 59,7 x 52,7 cm  
• Český ovládací panel 

 

Vlastnosti a technologie   
 

• Allergy Smart – Certifikovaný program pro pečlivé 
odstraňování alergenů a bakterií. Tento speciální program 
ověřený od British Allergy Foundation. 

• EcoLogic – Šetří Vaše peníze použitím poloviční náplně s 
úsporou času a energií. 

• SuperJet 15 – Umožňuje vyprat malé množství na teplotu 30 °C 
za pouhých 15 minut. 

• Doublejet – Jedinečný systém promíchá vodu a prací 
prostředek mnohem efektivněji s výraznou úsporou energie a 
vody. Systém využívá dvou trysek přímého sprchování. 

• Ochrana před přetečením – Pomáhá udržet okolí Vaší pračky v suchu a v případě nechtěného úniku vody 
automaticky zapne čerpadlo vody. 

• Ochrana před tvorbou pěny – Příliš velké množství pěny v pračce může zabránit tomu, aby se prádlo 
řádně vypralo. Systém ochrany zajistí, že tyto bubliny nebudou problémem. 

• Denní program 60‘ – Pro každodenní rychlé praní na 60 minut při 60°C. 
 

 
 
 

 
 

 
 



  pračka prádla  
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ES GFD7104W3 | A+++ 

 

Parametry  
 

• Energetická účinnost: A+++  
• Max. náplň praní (kg): 7 
• Otáčky odstřeďování: 1000  
• Průměr dveří (cm): 47 
• Hmotnost (kg): 63 
• Počet programů: 15 
• Hlučnost při praní: 58 dB 
• Hlučnost při odstřeďování (dB): 77 
• Displej: grafický LCD 
• Rozměry (v-š-h): 84,5 x 59,7 x 52,7 cm  
• Český ovládací panel 

 
 

Vlastnosti a technologie   
. 
• Doublejet – Jedinečný systém promíchá vodu a prací prostředek 

mnohem efektivněji s výraznou úsporou energie a vody. Systém 
využívá dvou trysek přímého sprchování. 

• Allergy Smart – Certifikovaný program pro pečlivé odstraňování 
alergenů a bakterií. Tento speciální program je ověřený od British 
Allergy Foundation. 

• WaveCabinet – Speciální design stěn pračky zaručuje lepší stabilitu a nižší hlučnost. 
• Bubble Drum – Speciální povrch bubnu zaručuje šetrné zacházení s choulostivými materiály při každém pohybu. 
• EcoLogic – Šetří Vaše peníze použitím poloviční náplně s úsporou času a energií. 
• SuperJet 12 – Umožňuje vyprat malé množství prádla na teplotu 30 °C za pouhých 12 minut. 
• Ochrana před přetečením – Pomáhá udržet okolí Vaší pračky v suchu. V případě nechtěného úniku vody 

automaticky zapne čerpadlo vody. 
• Ochrana před tvorbou pěny – Příliš velké množství pěny v pračce může zabránit tomu, aby se prádlo řádně 

vypralo. Systém ochrany zajistí, že tyto bubliny nebudou problémem. 
• Memories – Našli jste ideální nastavení praní? Uložte si ho a příště, když ho budete potřebovat, stačí jej aktivovat 

jediným stisknutím tlačítka. 
• Stain type selection – Pomáhá dokonale vyprat i silně znečištěné prádlo pomocí úpravy cyklu praní až pro 22 

různých druhů skvrn. 
• Stain level selection – Tři úrovně nastavení zajišťují optimální výkon praní podle míry zašpinění prádla. 
• Night wash – Pomáhá zajistit klidnější spánek odložením posledního hlasitého cyklu ždímání až o 10 hodin. 
• Denní praní 60‘ – Pro každodenní rychlé praní na 60 minut při 60°C 

 

 
 
 

 
 



pračka prádla  

www.sharphome.cz 
 

ES GFD9144W3  |  A+++ | (-20%) 
 
 

Parametry  
 

• Energetická třída A +++ (-20 %)  
• Max. náplň praní (kg): 9  
• Otáčky odstřeďování: 1400  
• Průměr dveří (cm): 47  
• Hmotnost (kg): 77 
• Počet programů: 15 
• Hlučnost při praní (dB): 58 
• Hlučnost při odstřeďování (dB): 74 
• Displej: grafický LCD  
• Rozměry (v-š-h): 84,5 x 59,7 x 58,2  
• Český ovládací panel 

 

Vlastnosti a technologie  
 

• Doublejet – Jedinečný systém promíchá vodu a prací prostředek mnohem efektivněji s výraznou úsporou 
energie a vody. Systém využívá dvou trysek přímého sprchování. 

• Allergy Smart – Certifikovaný program pro pečlivé odstraňování alergenů a bakterií. Tento speciální program je 
ověřený od British Allergy Foundation. 

• WaveCabinet – Speciální design stěn pračky zaručuje lepší stabilitu a nižší hlučnost. 
• Bubble Drum – Speciální povrch bubnu zaručuje šetrné zacházení s choulostivými materiály při každém pohybu. 
• EcoLogic – Šetří Vaše peníze použitím poloviční náplně s úsporou času a energií. 
• SuperJet 12 – Umožňuje vyprat malé množství prádla na teplotu 30 °C za pouhých 12 minut. 
• Ochrana před přetečením – Pomáhá udržet okolí Vaší pračky v suchu. V případě nechtěného úniku vody 

automaticky zapne čerpadlo vody. 
• Ochrana před tvorbou pěny – Příliš velké množství pěny v pračce může zabránit tomu, aby se prádlo řádně 

vypralo. Systém ochrany zajistí, že tyto bubliny nebudou problémem. 
• Memories – Našli jste ideální nastavení praní? Uložte si ho a příště, když ho budete potřebovat, stačí jej 

aktivovat jediným stisknutím tlačítka. 
• Stain type selection – Pomáhá dokonale vyprat i silně znečištěné prádlo pomocí úpravy cyklu praní až pro 22 

různých druhů skvrn. 
• Stain level selection – Tři úrovně nastavení zajišťují optimální výkon praní podle míry zašpinění prádla. 
• Night wash – Pomáhá zajistit klidnější spánek odložením posledního hlasitého cyklu ždímání až o 10 hodin. 
• Denní praní 60‘ – Pro každodenní rychlé praní na 60 minut při 60°C. 
 

 



pračka prádla  
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ES GFD8145W5  |  A+++ (-70%) 
 
 

Parametry  
 

• Energetická třída A +++ (-70 %) extrémně úsporný motor 
• Max. náplň praní (kg): 8 
• Otáčky odstřeďování: 1400  
• Průměr dveří (cm): 47  
• Hmotnost (kg): 77 
• Počet programů: 15 
• Hlučnost při praní (dB): 53 
• Hlučnost při odstřeďování (dB): 74 
• Displej: grafický LCD 
• Rozměry (v-š-h): 84,5 x 59,7 x 58,2 cm  
• Český ovládací panel 

 
 

Vlastnosti a technologie  

• Invertorový motor – Extrémně úsporný motor, který dokáže ušetřit až 
70 % nákladů na energie oproti jiným A+++ pračkám. Záruka na tento motor je 10 let. 

• Thermojet – Ohřev vody probíhá v samostatném okruhu mimo samotný buben. Použitá technologie dokáže 
významně ušetřit jak spotřebu elektrické energie, tak i 25% času potřebného k dosažení požadované teploty. 

• Doublejet – Jedinečný systém promíchá vodu a prací prostředek mnohem efektivněji s výraznou úsporou 
energie a vody. Systém využívá dvou trysek přímého sprchování. 

• Allergy Smart – Certifikovaný program pro pečlivé odstraňování alergenů a bakterií. Tento speciální program je 
ověřený od British Allergy Foundation. 

• WaveCabinet – Speciální design stěn pračky zaručuje lepší stabilitu a nižší hlučnost. 
• Bubble Drum – Speciální povrch bubnu zaručuje šetrné zacházení s choulostivými materiály při každém pohybu. 
• EcoLogic – Šetří Vaše peníze použitím poloviční náplně s úsporou času a energií. 
• SuperJet 12 – Umožňuje vyprat malé množství prádla na teplotu 30 °C za pouhých 12 minut. 
• Ochrana před přetečením – Pomáhá udržet okolí Vaší pračky v suchu. V případě nechtěného úniku vody 

automaticky zapne čerpadlo vody. 
• Ochrana před tvorbou pěny – Příliš velké množství pěny v pračce může zabránit tomu, aby se prádlo řádně 

vypralo. Systém ochrany zajistí, že tyto bubliny nebudou problémem. 
• Memories – Našli jste ideální nastavení praní? Uložte si ho a příště, když ho budete potřebovat, stačí jej 

aktivovat jediným stisknutím tlačítka. 
• Stain type selection – Pomáhá dokonale vyprat i silně znečištěné prádlo pomocí úpravy cyklu praní až pro 22 

různých druhů skvrn. 
• Stain level selection – Tři úrovně nastavení zajišťují optimální výkon praní podle míry zašpinění prádla. 
• Night wash – Pomáhá zajistit klidnější spánek odložením posledního hlasitého cyklu ždímání až o 10 hodin. 

 
 
 



PRAČKY PRÁDLA ES GDD9144W0 ES HDB8147W0 ES HFA6102W3CZ ES GFD8104W3 ES GFC9124W3 ES GFC6122W3 ES GFB6127W3 ES GFB7143W3 ES GFD7104W3 ES GFD9144W3 ES GFD8145W5

Specififace praček pračka se sušičkou pračka se sušičkou pračka SLIM pračka pračka pračka SLIM pračka SLIM pračka pračka pračka pračka
Způsob plnění přední přední přední přední přední přední přední přední přední přední přední
Způsob umístění volně stojící volně stojící volně stojící [SLIM] volně stojící volně stojící volně stojící [SLIM] volně stojící [SLIM] volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící
Maximální náplň pračky/sušičky 9/6 kg 8/6 kg 6 kg 8 kg 9 kg 6 kg 6 kg 7 kg 7 kg 9 kg 8 kg
Hlučnost při praní 58 dB 58 dB 58 dB 58 dB 58 dB 61 dB 61 dB 58 dB 58 dB 58 dB 53 dB
Hlučnost při odstřeďování 77 dB 77dB 77 dB 76 dB 78 dB 79 dB 79 dB 79 dB 77 dB 78 dB 74 dB
Počet otáček 1400 1400 1000 1000 1200 1200 1200 1400 1000 1400 1400
Hmotnost brutto 82.5 kg 80,5 kg 62 kg 78 kg 79 kg 62 kg 62 kg 72.5 kg 74 kg 79 kg 79 kg
Hmotnost 80,5 kg 78,5 kg 60,5 kg 76,5 kg 77 kg 60,5 kg 60,5 kg 71 kg 72,5 kg 77 kg 77 kg
Barva bílá bílá bílá bílá bílá bílá bílá bílá bílá bílá bílá
Počet programů 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Energetická třída A A A+++ A+++ A+++ (-20%) A+++ A+++ A+++ A+++ A+++(-20%) A+++ (-70%)
Příkon 2200 W 2200 W 1850 W 2200 W 2200 W 1850 W 1850 W 2200 W 2200 W 2200 W 2200 W
Spotřeba el. energie za rok 1224 kW 1088 kW 167 kW 194 kW 211 kW 151 kW 151 kW 172 kW 162 kW 211 kW 58 kW
Spotřeba vody za rok 22 400 l 22 400 l 9900 l 9680 l 12 320 l 9900 l 9900 l 10337 l 9240 l 12 320 l 7700 l
Regulace spotřeby vody ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Šířka 59.7 cm 59.7 cm 59.7 cm 59,7 cm 59.7 cm 59.7 cm 59.7 cm 59,7 cm 59.7 cm 59.7 cm 59.7 cm
Hloubka 58.2 cm 58.2 cm 41,6 cm 55.7 cm 58.2 cm 41.6 cm 41.6 cm 52,7 cm 52.7 cm 58.2 cm 58.2 cm
Výška 84.5 cm 84.5 cm 84,5 cm 84.5 cm 84.5 cm 84.5 cm 84.5 cm 84,5 cm 84.5 cm 84.5 cm 84.5 cm
Účinnost pracího výkonu A A A A A A A A A A A
Účinnost odstřeďování B A C C B B B B C B B
Sušička ano ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne
Odložený start ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Displej ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Dětská pojistka ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Antibacterial ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
AquaFusion ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Sprchování prádla ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Distribuce cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz
Sharp funkce ES GDD9144W0 ES HDB8147W0 ES HFA6102W3CZ ES GFD8104W3 ES GFC9124W3 ES GFC6122W3 ES GFB6127W3 ES GFB7143W3 ES GFD7104W3 ES GFD9144W3 ES GFD8145W5
Průměr dveří (cm) 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
Displej LCD LED LED LCD  LCD LCD LED LCD LCD LCD LCD
ThermoJet ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano
Invertorový motor ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano
Allergy Smart ano ano ne ano ano ano ano ano ano ano ano
Doublejet ne ne ne ano ano ne ne ano ano ano ano
Bubble Drum ano ano ne ano ano ne ne ne ano ano ano
WaveCabinet ano ano ne ano ano ne ne ne ano ano ano
EcoLogic ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Ochrana před přetečením ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Ochrana před tvorbou pěny ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Denní praní 60' ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Super Jet 12' ano ne ne ano ano ne ne ne ano ano ano
Super Jet 15' ne ano ano ne ne ano ano ano ne ne ne
Night wash ano ne ne ano ano ano ne ne ano ano ano
Stain level selection ne ne ne ano ano ano ne ne ano ano ano
Stain type selection ne ne ne ano ne ne ne ne ano ano ano
Memories ano ne ne ano ne ne ne ne ano ano ano
Wash/Wear ano ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne



Sharpem patentovaný systém napomáhá 
ze vzduchu odstranit zápachy, alergeny, 
bakterie i 99 % virů, aby vaše potraviny 
vydržely déle čerstvé. 

Při chlazení chladničky ze zadního panelu
nebude vaše jídlo vystaveno přímému stu-
denému vzduchu a bude chlazeno rovno-
měrně. Rozlučte se s vysušenou zeleninou.

Zchlaďte svoji chladničku a mrazničku 
rychleji. Použijte energeticky méně 
náročný a tišší systém, který bude 
minimálním zásahem do vaší domácnosti. 

Použití nezávislých cirkulačních systémů 
v mrazničce a chladničce brání vzniku 
námrazy nebo přenášení pachů z jedné 
části do druhé. 

Tato pokročilá distribuce proudění vzduchu 
zajišťuje cirkulaci studeného vzduchu 
po celé chladničce, což znamená, 
že žádné jídlo nebude vystaveno přímému 
studenému vzduchu a nebude vysychat. 

Když pojedete na dovolenou, odpočine si 
i vaše chladnička. V režimu Dovolená vaše 
chladnička spotřebuje méně energie, neboť 
bude spuštěná při stálé teplotě deseti 
stupňů.

Toto malé chytré zařízení čistí vzduch 
a odstraňuje nepříjemné pachy, které 
mohou ve vaší chladničce vznikat. 
Nikdo nechce cítit řádně vyzrálý sýr 
i z jiných potravin. 

Dveře chladničky Sharp lze otevřít zcela bez obav. Nestane se vám 
například to, že narazíte do stěny nebo skříně. I díky tomuto můžete 
maximalizovat prostor v kuchyni a nemusíte si dělat starosti, že by došlo 
k nějakému omezení chladničky.

V chladničce vám už nikdy nedojde místo. 
Adapti-Zone umožňuje změnit prostor 
mrazničky na chladničku a vy tak získáte 
důležitý prostor navíc.

Extrémně nízká hlučnost od 36 dB.

www.sharphome.cz
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 chladnička 
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SJ BA10IMXI2  |  A++ 
 

 

Parametry  
 

• Energetická třída A++ 
• Objem chladničky (l): 230/94 (324) 
• Hlučnost 42 dB 
• Hmotnost (kg): 69,2 
• Spotřeba energie za rok (kWh): 263 
• Barva: nerez  
• Rozměry (v-š-h): 186 x 59,5 x 65 cm  
• Zaměnitelné otevírání dveří 

 
Vlastnosti a technologie  

 
• AdvancedNoFrost – Použití nezávislých cirkulačních systémů v mrazničce a 

chladničce brání vzniku námrazy nebo přenášení pachů z jedné části do 
druhé. 

• OdourNeutral – Zabraňuje přenosu pachů z chladničky do mrazáku. 
• GentleAirFlow – Zásluhou této technologie bude vzduch proudit rovnoměrně 

po celém prostoru chladničky tak, že žádné jídlo nebude vystaveno přímému 
studenému vzduchu a nebude vysychat. 

• ZeroDegreeZone – Vytvoří optimální prostředí (teplota těsně nad 0 °C) pro 
uchovávání masa a ryb po delší dobu. 

• OptiFresh – Přihrádka s regulací vlhkosti, která zajistí delší trvanlivost 
zeleniny a ovoce. 

• Adaptilift – Poličky ve dveřích se dají vertikálně posouvat. 
• Space Save door – Lednici můžete umístit bokem těsně ke stěně. Závěs 

dveří je vymyšlen tak, aby otevřené dveře nezvětšovali uvedenou šířku 
lednice. 

• Super Cool – Nastavení lednice umožňuje rychlé chlazení potravin v každém 
prostoru chladničky zvlášť. 
 

 
 



 chladnička 
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SJ BA10IMDI2  |  A++ 
 

Parametry  
 

• Energetická třída A++ 
• Objem chladničky (l): 230/94 (324) 
• Hlučnost 42 dB 
• Hmotnost (kg): 82,3 
• Spotřeba energie za rok (kWh): 263 
• Barva nerez  
• Rozměry (v-š-h): 186 x 59,5 x 65 cm  
• Dávkovač vody ve dveřích  
• Zaměnitelné otevírání dveří 

 
 

Vlastnosti a technologie  
 

• AdvancedNoFrost – Použití nezávislých cirkulačních systémů v mrazničce a 
chladničce brání vzniku námrazy nebo přenášení pachů z jedné části do druhé. 

• OdourNeutral – Zabraňuje přenosu pachů z chladničky do mrazáku. 
• GentleAirFlow – Zásluhou této technologie bude vzduch proudit rovnoměrně po 

celém prostoru chladničky tak, že žádné jídlo nebude vystaveno přímému 
studenému vzduchu a nebude vysychat. 

• ZeroDegreeZone – Vytvoří optimální prostředí (teplota těsně nad 0 °C) pro 
uchovávání masa a ryb po delší dobu. 

• OptiFresh – Přihrádka s regulací vlhkosti, která zajistí delší trvanlivost zeleniny a 
ovoce. 

• Adaptilift – Poličky ve dveřích se dají vertikálně posouvat. 
• Space Save door – Lednici můžete umístit bokem těsně ke stěně. Závěs dveří je 

vymyšlen tak, aby otevřené dveře nezvětšovali uvedenou šířku lednice. 
• Super Cool – Nastavení lednice umožňuje rychlé chlazení potravin v každém 

prostoru chladničky zvlášť. 

 



 chladnička 
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SJ B2358E0W / 
SJ B2358E0I  |  A++ 

 

 Parametry  
 

• Energetická třída A++  
• Objem chladničky (l): 260/97 (357)  
• Hlučnost 45 dB 
• Hmotnost (kg): 74,2 
• Spotřeba energie za rok (kWh): 275 
• Barevná provedení: nerezová a bílá 
• Rozměry (v-š-h): 186,8 x 70 x 63 cm  
• Atypická šířka 70 cm 
• Zaměnitelné otevírání dveří 

 
Vlastnosti a technologie  

 
• NoFrost systém – Použití systému cirkulace vzduchu v mrazničce a 

chladničce brání vzniku námrazy. 
• Inverter – Zchlaďte svoji chladničku a mrazničku rychleji. Použijte 

energeticky méně náročný a tišší systém, který bude minimálním 
zásahem do vaší domácnosti. 

• ZeroDegreeZone – Vytvoří optimální prostředí (teplota těsně nad 0 °C) 
pro uchovávání masa a ryb po delší dobu. 

• OptiFresh – Přihrádka s regulací vlhkosti, která zajistí delší trvanlivost 
zeleniny a ovoce. 

• Super Cool – Nastavení lednice umožňuje rychlé chlazení potravin v 
každém prostoru chladničky zvlášť. 

• Režim dovolená 
• Alarm dveří 
• Elektronická regulace teploty 
• Police na víno  

SJ B2358E0W 

SJ B2358E0I 
 



 chladnička 

www.sharphome.cz 
 

SJ BA31IEXW2 / SJ BA31IEXI2 / 
SJ BA31IEXA2  |  A++ 

 

 Parametry  
 

• Energetická třída A++ 
• Objem chladničky/mrazáku (l): 230/94 (324)  
• Hlučnost 42 dB 
• Barevná provedení: bílá, nerez, antracitová 
• Hmotnost (kg): 86 
• Spotřeba energie za rok (kWh): 263 
• Rozměry (v-š-h): 186 x 59,5 x 65 cm 
• Zaměnitelné otevírání dveří. 

 

Vlastnosti a technologie  
 

• AdvancedNoFrost – Použití nezávislých cirkulačních systémů v mrazničce a 
chladničce brání vzniku námrazy nebo přenášení pachů z jedné části do 
druhé. 

• OdourNeutral – Zabraňuje přenosu pachů z chladničky do mrazáku. 
• GentleAirFlow – Zásluhou této technologie bude vzduch proudit rovnoměrně 

po celém prostoru chladničky tak, že žádné jídlo nebude vystaveno přímému 
studenému vzduchu a nebude vysychat. 

• ZeroDegreeZone – Vytvoří optimální prostředí (teplota těsně nad 0 °C) pro 
uchovávání masa a ryb po delší dobu. 

• OptiFresh – Přihrádka s regulací vlhkosti, která zajistí delší trvanlivost 
zeleniny a ovoce. 

• Adaptilift – Poličky ve dveřích se dají vertikálně posouvat. 
• AdaptiShelf – Lehce upravitelná velikost vašich polic pro snadnější 

uchovávání vysokých nádob. 
• TwinLED – Osvětlení je umístěno na obou stranách chladničky. 
• Space Save door – Lednici můžete umístit bokem těsně ke stěně. Závěs 

dveří je vymyšlen tak, aby otevřené dveře nezvětšovali uvedenou šířku 
lednice. 

• Super Cool a Super Freeze – Nastavení lednice umožňuje rychlé chlazení 
potravin v každém prostoru chladničky zvlášť. 

• Displej – Pro pohodlné a přehledné nastavení. 
• Nerezový držák na víno 
• Zásobník na led 

SJ B31IEXW2 

SJ B31IEXA2 SJ B31IEXA2 
 



 chladnička 

  www.sharphome.cz 
 

SJ XG640MBE / SJ XG640MBK / 
SJ XG640MSL / SJ XG640MWH  | A++ 

 

Parametry  
 

● Energetická třída A++ 
● Celkový objem: 516 l 
● Objem chladničky: 354 l 
● Objem mrazničky: 162 l 
● Extrémně nízká hlučnost 38 dB  
● Hmotnost: 85 kg 
● Nastavení rozsahu teplot 

o Chladnička: od 0°C do 6 °C 
o Mraznička: od -13°C do -21°C 

● Rozměry (v-š-h): 177 x 82 x 74 cm 
● Ve 4 barevných provedení: béžová, černá, 

stříbrná, bílá 
 
 

Vlastnosti a technologie  
 

● NoFrost systém – Použití systému cirkulace 
vzduchu v mrazničce a chladničce brání vzniku námrazy. 

● Plasmacluster Ion System – Patentovaný systém napomáhá ze vzduchu odstranit zápachy, alergeny, bakterie i 
99 % virů, aby vaše potraviny vydržely déle čerstvé. 

● Hybrid Cooling systém – Při chlazení chladničky ze zadního panelu nebude vaše jídlo vystaveno přímému 
studenému vzduchu a bude chlazeno rovnoměrně. Rozlučte se s vysušenou zeleninou. 

● J-Tech Inverter – Jedinečný invertorový kompresor, který snižuje spotřebu energie, hlučnost a vibrace díky 
chlazení ve 36 postupných krocích. 

● Ag+ Nano Deodorizer – Pomocí filtru obsahující molekuly stříbra a filtru s deodoračním účinkem bude veškerý 
zápach uvnitř chladničky zachycen a neutralizován. 

● Express freezing – Zatímco průměrná doba potřebná na výrobu ledu je asi 132 minut, nová funkce Express 
freezing poháněná J-Tech Invertorem umí připravit led za pouhých 93 minut. 

● Vyjímatelný zásobník ledu 
● 2 poličky z tvrzeného skla 
● LED osvětlení v chladničce i mrazničce 
 

Funkce 
 

● Expresní mrazení 
● Alarm indikující otevřené dveře  
● Program dovolená 
● Možnost zapnutí/vypnutí zvuku signalizace 
● Extra Cool 

SJ XG640MBE 

SJ XG640MWH SJ XG640MBK SJ XG640MSL 



 chladnička 

  www.sharphome.cz 
 

SJ XG690MBE / SJ XG690MBK / 
SJ XG690MSL / SJ XG690MWH  | A++ 

 

Parametry  
 

● Energetická třída A++ 
● Celkový objem: 556 l 
● Objem chladničky: 394 l 
● Objem mrazničky: 162 l 
● Extrémně nízká hlučnost 38 dB  
● Hmotnost: 88 kg 
● Nastavení rozsahu teplot 

o Chladnička: od 0°C do 6 °C 
o Mraznička: od -13°C do -21°C 

● Rozměry (v-š-h): 187 x 82 x 74 cm 
● Ve 4 barevných provedení: béžová, černá, 

stříbrná, bílá 
 
 

Vlastnosti a technologie  
 

● NoFrost systém – Použití systému cirkulace 
vzduchu v mrazničce a chladničce brání vzniku námrazy. 

● Plasmacluster Ion System – Patentovaný systém napomáhá ze vzduchu odstranit zápachy, alergeny, bakterie i 
99 % virů, aby vaše potraviny vydržely déle čerstvé. 

● Hybrid Cooling systém – Při chlazení chladničky ze zadního panelu nebude vaše jídlo vystaveno přímému 
studenému vzduchu a bude chlazeno rovnoměrně. Rozlučte se s vysušenou zeleninou. 

● J-Tech Inverter – Jedinečný invertorový kompresor, který snižuje spotřebu energie, hlučnost a vibrace díky 
chlazení ve 36 postupných krocích. 

● Ag+ Nano Deodorizer – Pomocí filtru obsahující molekuly stříbra a filtru s deodoračním účinkem bude veškerý 
zápach uvnitř chladničky zachycen a neutralizován. 

● Express freezing – Zatímco průměrná doba potřebná na výrobu ledu je asi 132 minut, nová funkce Express 
freezing poháněná J-Tech Invertorem umí připravit led za pouhých 93 minut. 

● Vyjímatelný zásobník ledu 
● 2 poličky z tvrzeného skla 
● LED osvětlení v chladničce i mrazničce 
 

Funkce 
 

● Expresní mrazení 
● Alarm indikující otevřené dveře  
● Program dovolená 
● Možnost zapnutí/vypnutí zvuku signalizace 
● Extra Cool 

SJ XG690MBE 

SJ XG690MWH SJ XG690MBK SJ XG690MSL 



 chladnička 

www.sharphome.cz 
 

SJ XG740GSL / SJ XG740GBK  | A++ 
 

Parametry  
 

● Energetická třída A++ 
● Celkový objem: 600 l 
● Objem chladničky: 422 l 
● Objem mrazničky: 178 l 
● Extrémně nízká hlučnost: 38 dB  
● Hmotnost: 99 kg 
● Nastavení rozsahu teplot 

Chladnička: od 0°C do 6 °C 
Mraznička: od -13°C do -21°C 

● Rozměry (v-š-h): 187 x 86,5 x 74 cm 
● Ve 2 barevných provedení: černá, stříbrná 

 
 

 
Vlastnosti a technologie  

 
● NoFrost systém – Použití systému cirkulace vzduchu v mrazničce 

a chladničce brání vzniku námrazy.  
● Plasmacluster Ion System – Patentovaný systém napomáhá ze vzduchu odstranit 

zápachy, alergeny, bakterie i 99 % virů, aby vaše potraviny vydržely déle čerstvé. 
● Hybrid Cooling systém – Při chlazení chladničky ze zadního panelu nebude vaše jídlo 

vystaveno přímému studenému vzduchu a bude chlazeno rovnoměrně. Rozlučte se 
s vysušenou zeleninou. 

● J-Tech Inverter – Jedinečný invertorový kompresor, který snižuje spotřebu energie, 
hlučnost a vibrace díky chlazení ve 36 postupných krocích. 

● Ag+ Nano Deodorizer – Pomocí filtru obsahující molekuly stříbra a filtru s deodoračním 
účinkem bude veškerý zápach uvnitř chladničky zachycen a neutralizován. 

● Express freezing – Zatímco průměrná doba potřebná na výrobu ledu je asi 132 minut, nová 
funkce Express freezing poháněná J-Tech Invertorem umí připravit led za pouhých 93 
minut. 

● Vyjímatelný zásobník ledu ve dveřích mrazničky 
● 2 poličky z tvrzeného skla 
● LED osvětlení v chladničce i mrazničce 

 
 

Funkce 
 

● Expresní mrazení 
● Alarm indikující otevřené dveře  
● Program dovolená 
● Možnost zapnutí/vypnutí zvuku 
● Extra Cool 

 
 

 

SJ XG740GSL 

SJ XG740GBK 



americká chladnička 

www.sharphome.cz 
 

SJ EX820FSL / SJ EX820FBE /  
SJ EX820FWH  |  A++ 

 

Parametry  
 

• Energetická třída A++  
• Objem chladničky (l): 394/211 (605)  
• Extrémně nízká hlučnost: 36 dB  
• Nastavení rozsahu teplot  

o Chladnička: od 0°C do 6 °C 
o Mraznička: od -13°C do -21°C 

• Barevná provedení: stříbrná, bílá, béžová 
• Hmotnost (kg): 117 
• Rozměry (v-š-h): 183 x 89,2 x 77,1 cm 

 
Vlastnosti a technologie  

 
• NoFrost systém – Použití systému cirkulace vzduchu v mrazničce 

a chladničce brání vzniku námrazy. 
• Plasmacluster Ion System – Patentovaný systém napomáhá ze vzduchu 

odstranit zápachy, alergeny, bakterie i 99 % virů, aby vaše potraviny vydržely 
déle čerstvé. 

• J-Tech invertorový motor – Unikátní motor s 36 výkonnostními stupni. Oproti 
běžným motorům nabízí o 25% účinnější chod s výrazně tišším režimem.  

• Hybrid Cooling systém – Při chlazení chladničky ze zadního panelu nebude 
vaše jídlo vystaveno přímému studenému vzduchu a bude chlazeno 
rovnoměrně. Rozlučte se s vysušenou zeleninou. 

• Ag+ CU Nano – Filtr s ionty stříbra a mědi neutralizuje vznik pachů a bakterií a 
udržuje jídlo v čistém prostředí. 

• Express freezing – Zatímco průměrná doba potřebná na výrobu ledu je asi 
132 minut, nová funkce Express freezing poháněná J-Tech Invertorem umí připravit led za pouhých 93 minut. 

• Extra cool – V chladničce naleznete dvě přihrádky, jejichž obsah můžete rychle zchladit na teplotu okolo 
0°C. Ideální pro uchovávání masa a ryb. 

• Otočný výrobník ledu 
• Dětský zámek 
• Rychlé rozmrazování 
• Podsvícená rukojeť dveří 
• Elektronický dotykový panel 
• Hluboké kapsy ve dveřích 
 

SJ EX820FSL 

SJ EX820FBE 

SJ EX820FWH 
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SJ FP810VBE / SJ FP810VBK / 
SJ FP810VST  |  A+ 

 

Parametry  
 

• Energetická třída A+ 
• Celkový objem: 605 l 
• Objem chladničky: 394 l 
• Objem mrazničky: 211 l 
• Nastavení rozsahu teplot  

o Chladnička: od 0°C do 6 °C 
o Mraznička: od -13°C do -21°C 

• Extrémně nízká hlučnost 38 dB  
• Hmotnost: 107 kg 
• Rozměry (v-š-h): 183 x 89,2 x 77,1 cm 
• Barevná provedení: béžová, nerez (stříbrná),nerez (černá) 

 
 

Vlastnosti a technologie   

 
• NoFrost systém – Použití systému cirkulace vzduchu v mrazničce a 

chladničce brání vzniku námrazy. 
• Plasmacluster Ion System – Patentovaný systém napomáhá ze vzduchu 

odstranit zápachy, alergeny, bakterie i 99 % virů, aby vaše potraviny vydržely 
déle čerstvé. 

• Hybrid Cooling systém – Při chlazení chladničky ze zadního panelu nebude 
vaše jídlo vystaveno přímému studenému vzduchu a bude chlazeno 
rovnoměrně. Rozlučte se s vysušenou zeleninou. 

• Ag+ Nano Deodorizer – Pomocí filtru obsahující molekuly stříbra a filtru z deodoračním účinkem bude veškerý 
zápach uvnitř chladničky zachycen a neutralizován. 

• Otočný výrobník ledu 
• Dětský zámek 
• Rychlé rozmrazování 
• Podsvícená rukojeť dveří 
• LED osvětlení 
• Alarm dveří 
• Elektronický dotykový panel 
• Hluboké kapsy ve dveřích 

 

SJ FP810VBE 

SJ FP810VST 

SJ FP810VBK 
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SJ FS810VWH  |  A+ 
 

Parametry  
 

• Energetická třída A+  
• Objem chladničky (l): 393/207 (600)  
• Extrémně nízká hlučnost 37 dB  
• Unikátní design, barva bílé sklo s perleťovým efektem 
• Hmotnost (kg): 118 
• Rozměry (v-š-h): 183 x 89,2 x 76,6 cm  

 
Vlastnosti a technologie   

• NoFrost systém – Použití systému cirkulace vzduchu v mrazničce a 
chladničce brání vzniku námrazy. 

• Plasmacluster Ion System – Patentovaný systém napomáhá ze 
vzduchu odstranit zápachy, alergeny, bakterie i 99 % virů, aby vaše 
potraviny vydržely déle čerstvé. 

• Hybrid Cooling systém – Při chlazení chladničky ze zadního 
panelu nebude vaše jídlo vystaveno přímému studenému vzduchu a 
bude chlazeno rovnoměrně. Rozlučte se s vysušenou zeleninou. 

• Ag+ Nano Deodorizer – Pomocí filtru obsahující molekuly stříbra a 
filtru z deodoračním účinkem bude veškerý zápach uvnitř chladničky 
zachycen a neutralizován. 

• Automatický výrobník ledu – S možností výběru velkých, či 
malých kostek se čtyřmi stupni čirosti. 

• Dětský zámek 
• Rychlé rozmrazování 
• Podsvícená rukojeť dveří 
• LED osvětlení 
• Alarm dveří 
• Elektronický dotykový panel 
• Hluboké kapsy ve dveřích 
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SJ FS820VBK /  
SJ FS820VSL  |  A++ 

 
 

Parametry  
 

• Energetická třída A++  
• Objem chladničky (l): 393/207 (600)  
• Extrémně nízká hlučnost 37 dB  
• Hmotnost (kg): 118 
• Barevná provedení: černé sklo s perleťovým efektem, stříbrné sklo s 

perleťovým efektem 
• Rozměry (v-š-h): 183 x 89,2 x 76,6 cm 

 
Vlastnosti a technologie  

 
• NoFrost systém – Použití systému cirkulace vzduchu v mrazničce a 

chladničce brání vzniku námrazy. 
• Plasmacluster Ion System – Patentovaný systém napomáhá ze 

vzduchu odstranit zápachy, alergeny, bakterie i 99 % virů, aby vaše 
potraviny vydržely déle čerstvé. 

• Invertorový motor – Oproti běžným motorům nabízí o 25% účinnější 
chod s výrazně tišším režimem. 

• Hybrid Cooling systém – Při chlazení chladničky ze zadního panelu 
nebude vaše jídlo vystaveno přímému studenému vzduchu a bude 
chlazeno rovnoměrně. Rozlučte se s vysušenou zeleninou. 

• Ag+ Nano Deodorizer – Pomocí filtru obsahující molekuly stříbra a 
filtru z deodoračním účinkem bude veškerý zápach uvnitř chladničky 
zachycen a neutralizován. 

• Automatický výrobník ledu – S možností výběru velkých, či malých 
kostek se čtyřmi stupni čirosti. 

• Dětský zámek 
• Rychlé rozmrazování 
• Podsvícená rukojeť dveří 
• LED osvětlení 
• Alarm dveří 
• Elektronický dotykový panel 
• Hluboké kapsy ve dveřích 

SJ FS820VBK 

SJ FS820VSL 
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SF PX830FSL 

SJ PX830FBE /                    
SJ PX830FSL  |  A++ 
Parametry  

 

• Energetická třída A++ 
• Celkový objem: 665 l 
• Objem chladničky: 433 l 
• Objem mrazničky: 184 l 
• Objem Flexi Roomu: 48 l 
• Extrémně nízká hlučnost 39 dB  
• Hmotnost: 121 kg 
• Nastavení rozsahu teplot 

o Chladnička: od 0°C do 6 °C 
o Mraznička: od -13°C do -21°C 

• Rozměry (v-š-h): 185 x 90,8 x 79,6 cm 
• Ve 2 barevných provedení: béžová a stříbrná 

 

Vlastnosti a technologie  
• NoFrost systém – Použití systému cirkulace vzduchu v mrazničce a 

chladničce brání vzniku námrazy. 
• Plasmacluster Ion System – Patentovaný systém napomáhá ze vzduchu 

odstranit zápachy, alergeny, bakterie i 99 % virů, aby vaše potraviny vydržely 
déle čerstvé. 

• J-Tech invertorový motor – Unikátní motor s 36 výkonnostními stupni. Oproti 
běžným motorům nabízí o 25% účinnější chod s výrazně tišším režimem.  

• Hybrid Cooling systém – Při chlazení chladničky ze zadního panelu nebude 
vaše jídlo vystaveno přímému studenému vzduchu a bude chlazeno 
rovnoměrně. Rozlučte se s vysušenou zeleninou. 

• Ag+ Nano Deodorizer – Pomocí filtru obsahující molekuly stříbra a filtru z 
deodoračním účinkem bude veškerý zápach uvnitř chladničky zachycen a 
neutralizován. 

• Flexi Room – Multifunkční přihrádka s možností nastavení teploty (3°C/0°C/-8°C/-18°C): Rozmrazování, Expresní chlazení, Extra 
chlazení, Extrémní mrazení 

• Otočný výrobník ledu 

• Dětský zámek 

• Rychlé rozmrazování 
• LED osvětlení 
• Alarm dveří 
• Elektronický dotykový panel 
• Hluboké kapsy ve dveřích 

Funkce 
• Expresní mrazení 
• Extra chlazení 
• Alarm indikující otevřené dveře  
• Program dovolená 
• Možnost zapnutí/vypnutí zvuku 

SJ PX830FBE 
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SJ SX830FBK 

 

SJ SX830FBK  |  A++ 

Parametry  
 

• Energetická třída A++ 
• Celkový objem: 660 l 
• Objem chladničky: 433 l 
• Objem mrazničky: 179 l 
• Objem Flexi Roomu: 48 l 
• Extrémně nízká hlučnost 39 dB  
• Hmotnost: 133 kg 
• Nastavení rozsahu teplot 

o Chladnička: od 0°C do 6 °C 
o Mraznička: od -13°C do -21°C 

• Rozměry (v-š-h): 185 x 90,8 x 79,6 cm 
• Ve 2 barevných provedení: černé s perleťovým efektem 

Vlastnosti a technologie  
• NoFrost systém – Použití systému cirkulace vzduchu v mrazničce a chladničce brání 

vzniku námrazy. 
• Plasmacluster Ion System – Patentovaný systém napomáhá ze vzduchu odstranit 

zápachy, alergeny, bakterie i 99 % virů, aby vaše potraviny vydržely déle čerstvé. 
• J-Tech invertorový motor – Unikátní motor s 36 výkonnostními stupni. Oproti 

běžným motorům nabízí o 25% účinnější chod s výrazně tišším režimem.  
• Hybrid Cooling systém – Při chlazení chladničky ze zadního panelu nebude vaše 

jídlo vystaveno přímému studenému vzduchu a bude chlazeno rovnoměrně. Rozlučte 
se s vysušenou zeleninou. 

• Ag+ Nano Deodorizer – Pomocí filtru obsahující molekuly stříbra a filtru z 
deodoračním účinkem bude veškerý zápach uvnitř chladničky zachycen a 
neutralizován. 

• Flexi Room – Multifunkční přihrádka s možností nastavení teploty (3°C/0°C/-8°C/-18°C): 
Rozmrazování, Expresní chlazení, Extra chlazení, Extrémní mrazení 

• Automatický výrobník ledu – S možností výběru velkých, či malých kostek se čtyřmi stupni 
čirosti. 

• 9 Way Flexible Shelf – Poličky v chladničce mají 9 možných nastavení. 
• Dětský zámek 

• Rychlé rozmrazování 
• LED osvětlení 
• Alarm dveří 
• Elektronický dotykový panel 
• Hluboké kapsy ve dveřích 

Funkce 
• Expresní mrazení 
• Extra chlazení 
• Alarm indikující otevřené dveře  
• Program dovolená 
• Možnost zapnutí/vypnutí zvuku 
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SJ WX830FWH 

SJ WX830FBK / SJ WX830FWH  |  A+ 
Parametry  

 

• Energetická třída A+ 
• Celkový objem: 650 l 
• Objem chladničky: 423 l 
• Objem mrazničky: 179 l 
• Objem Flexi Roomu: 48 l 
• Extrémně nízká hlučnost 38 dB  
• Hmotnost: 133 kg 
• Nastavení rozsahu teplot 

o Chladnička: od 0 °C do 6 °C 
o Mraznička: od -13 °C do -21 °C 

• Rozměry (v-š-h): 185 x 90,8 x 79,6 cm 
• Ve 2 barevných provedení: černé / bílé sklo s perleťovým efektem 

 

Vlastnosti a technologie  
• NoFrost systém – Použití systému cirkulace vzduchu v mrazničce a chladničce 

brání vzniku námrazy. 
• Plasmacluster Ion System – Patentovaný systém napomáhá ze vzduchu odstranit 

zápachy, alergeny, bakterie i 99 % virů, aby vaše potraviny vydržely déle čerstvé. 
• J-Tech invertorový motor – Unikátní motor s 36 výkonnostními stupni. Oproti 

běžným motorům nabízí o 25% účinnější chod s výrazně tišším režimem.  
• Hybrid Cooling systém – Při chlazení chladničky ze zadního panelu nebude vaše 

jídlo vystaveno přímému studenému vzduchu a bude chlazeno rovnoměrně. 
Rozlučte se s vysušenou zeleninou. 

• Ag+ Nano Deodorizer – Pomocí filtru obsahující molekuly stříbra a filtru z 
deodoračním účinkem bude veškerý zápach uvnitř chladničky zachycen a 
neutralizován. 

• Flexi Room – Multifunkční přihrádka s možností nastavení teploty (3°C/0°C/-8°C/-
18°C): Rozmrazování , Expresní chlazení, Extra chlazení, Extrémní mrazení 

• Automatický výrobník ledu – S možností výběru velkých, či malých kostek se čtyřmi stupni čirosti. 
• 9 Way Flexible Shelf – Poličky v chladničce mají 9 možných nastavení. 
• Dávkovač vody ve dveřích – Zásobník na 4 litry. 
• Dětský zámek 

• Rychlé rozmrazování 
• LED osvětlení 
• Alarm dveří 
• Elektronický dotykový panel 
• Hluboké kapsy ve dveřích 

Funkce 
• Expresní mrazení 
• Extra chlazení 
• Alarm indikující otevřené dveře  
• Program dovolená 
• Možnost zapnutí/vypnutí zvuku 
• Pohybové čidlo 

SJ WX830FBK 
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J-Tech Invertorový motor: 

 
Jedinečný invertorový kompresor, který snižuje spotřebu energie, hlučnost a vibrace, díky 
chlazení ve 36 postupných krocích. 



CHLADNIČKY S MRAZÁKEM DOLE SJ BA10IMXI2 SJ BA10IMDI2 SJ B2358E0W / SJ B2358E0I
SJ BA31IEXW2 / SJ 
BA31IEXI2 / SJ 
BA31IEXA2

Specifikace Heureka
Výrobce Sharp Sharp Sharp Sharp
Způsob umístění volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící
Počet kompresorů 1 1 1 1
Hlučnost 42 dB 42 dB 45 dB 42 dB
Zaměnitelné otevírání dvířek ano ano ano ano
Mrazák ano ano ano ano
Klimatická třída GT/SN GT/SN GT/N GT/SN
Provedení kombinované kombinované kombinované kombinované
Gastro ne ne ne ne
Energetické údaje
Energetická třída A++ A++ A++ A++
Spotřeba energie za rok 263 kWh 263 kWh 275 kWh 263 kWh
Čistý objem chladničky 230 l 230 l 260 l 230 l
Čistý objem mrazáku 94 l 94 l 97 l 94 l
Rozměry
Výška 186 cm 186 cm 187 cm 186 cm
Šířka 59.5 cm 59.5 cm 70 cm 59.5 cm
Hloubka 65 cm 65 cm 63 cm 65 cm
Hmotnost 69.2 kg 82.3 kg 74.2 kg 72 kg
Hmotnost při přepravě 78 kg 91 kg 84.5 kg 78 kg
Úložné prostory
Počet polic chladničky 2 ks 2 ks 2 ks 2 ks
Přihrádka na vajíčka ano ano ano ano
Police - materiál sklo sklo sklo sklo
Zásobník na vodu ne ano ne ne
Nízkoteplotní zásuvka ano ano ano ano
Držák na lahve ne ne ano ano
Výbava a ovládání
No frost ano ano ano ano
Nulová zóna ano ano ano ano
Ventilátor ano ano ano ano
Antibakteriální ochrana ano ano ano ano
Displej ne ne ano ano
Varovný signál lednice ano ano ano ano
Super chlazení ano ano ano ano
Oddělená regulace ano ano ano ano
Výrobník ledu ano ano ano ano
Prázdninový režim ne ne ne ano
Mrazák
Čistý objem mrazáku 94 l 94 l 97 l 94 l
Umístění mrazáku dole dole dole dole
Počet zásuvek mrazáku 3 3 3 3
Super mrazení ne ne ne ano
Distribuce cz cz cz cz
Specifikace Sharp SJ BA10IMXI2 SJ BA10IMDI2 SJ B2358E0W / SJ B2358E0I SJ BA31IEXW2 / SJ BA31IEXI2 / SJ BA31-IEXA2
Barva nerez nerez bílá /nerez bílá / nerez /antracit
Dávkovač vody ne ano ne ne
Atypická šířka 70 cm ne ne ano ne
NoFrost systém ne ne ano ne
AdvancedNoFrost ano ano ne ano
OptiFresh ano ano ano ano
GentleAirFlow ano ano ne ano
Inverter ne ne ano ne
AdaptiLift ano ne ne ano
Elektronická regulace teploty ne ne ano ano
AdaptiShelf ne ne ne ano
AntiFingerprint ano ano ne ano
TwinLED ne ne ne ano
LED osvětlení ano ano ano ne
ZeroDegreeZone ano ano ano ano
OdourNeutral ano ano ne ano
Space Save door ano ano ne ano
Displej ne ne ano ano
Elektronické ovládání ano ano ne ne
Režim dovolená ne ne ano ano
Alarm dveří ano ano ano ano
Police na víno ne ne ano ano



Chladničky s mrazákem nahoře SJ XG740GSL   
SJ XG740GBK

SJ XG640MBE  
SJ XG640MBK   
SJ XG640MSL   
SJ XG640MWH

SJ XG690MBE   
SJ XG690MBK   
SJ XG690MSL   
SJ XG690MWH

Specifikace Heureka
Výrobce Sharp Sharp Sharp
Způsob umístění volně stojící volně stojící volně stojící
Počet kompresorů 1 1 1
Hlučnost 38 dB 38 dB 38 dB
Zaměnitelné otevírání dvířek ne ne ne
Mrazák ano ano ano
Klimatická třída T T T
Provedení kombinované kombinované kombinované
Gastro ne ne ne
Distribuce cz cz cz

Barva stříbrná, černá
stříbrná, černá, béžová, 
bílá

stříbrná, černá, béžová, 
bílá

Energetické údaje
Energetická třída A++ A++ A++
Spotřeba energie za rok (kWh) 320 320 320
Čistý objem chladničky 442 l 354 l 394 l
Rozměry
Výška 187 cm 177 cm 187 cm
Šířka 86,5 cm 82 82 cm
Hloubka 74 cm 74 cm 74 cm
Hmotnost 99 kg 85 kg 88 kg
Hmotnost při přepravě 108 kg 94 kg 97 kg
Objem chladničky / mrazáku (l) 422/178 (600) 354/162(516) 394/162(556)
Přihrádka na vajíčka ano ano ano
Police - materiál sklo sklo sklo
Zásobník na vodu ne ne ne
Nízkoteplotní zásuvka ano ano ano
Držák na lahve ne ne ne
Výbava a ovládání
No frost ano ano ano
Nulová zóna ano ano ano
Ventilátor ano ano ano
Antibakteriální ochrana ano ano ano
Displej ne ne ne
Varovný signál lednice ano ano ano
Super chlazení ano ano ano
Výrobník ledu ano ano ano
Prázdninový režim ano ano ano
Mrazák
Čistý objem mrazáku 178 l 162 l 162 l
Umístění mrazáku nahoře nahoře nahoře
Super mrazení ano ano ano
Mrazící kapacita 8,1 kg/24h 7,4 kg/24h 7,4 kg/24h
Vlastnosti a technologie
NoFrost systém ano ano ano
Plasmacluster Ion System ano ano ano
Hybrid Cooling systém ano ano ano
J-Tech Inverter ano ano ano
ZeroDegreeZone ne ne ne
LED vnitřní osvětlení ano ano ano
Ag+ Nano Deodorizer ano ano ano
Express freezing ano ano ano
Výrobník ledu ne ano ano
Otočný výrobník ledu ve dveřích ano ne ne



Americké chladničky

SJ FP810VST  
SJ FP810VBE  
SJ FP810VBK SJ FS810VWH

SJ EX820FSL  
SJ EX820FBE  
SJ EX820FWH

SJ FS820VBK  
SJ FS820VSL

SJ PX830FBE 
SJ PX830FWH SJ SX830FBK

SJ WX830FWH  
SJ WX830FBK

Specifikace  Heureka
Výrobce Sharp Sharp Sharp Sharp Sharp Sharp Sharp
Způsob umístění volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící
Počet kompresorů 1 1 1 1 1 1 1
Hlučnost 37 dB 37 dB 36 dB 37 dB 39 dB 39 dB 39 dB
Zaměnitelné otevírání dvířek ne ne ne ne ne ne ne
Mrazák ano ano ano ano ano ano ano
Klimatická třída SN/T SN/T SN/T SN/T T T T
Provedení americké americké americké americké americké - 5 dveříamerické - 5 dveří americké - 5 dveří
Gastro ne ne ne ne ne ne ne
Energetické údaje
Energetická třída A+ A+ A++ A++ A++ A++ A+
Spotřeba za 24 hodin 1.33 kWh/24h 1.33 kWh/24h 0,98 kWh/24h 1.04 kWh/24h 1,12 kWh/24h 1,12 kWh/24h 1,20 kWh/24h
Čistý objem chladničky 394 l 393 l 394 l 393 l 433 l 433 l 423 l
Rozměry
Výška 183 cm 183 cm 183 cm 183 cm 185 cm 185 cm 185 cm
Šířka 89,2 cm 89,2 cm 89.2 cm 89.2 cm 90,8 cm 90,8 cm 90,8 cm
Hloubka 77.1 cm 76.6 cm 77,1 cm 76.6 cm 79,6 cm 79,6 cm 79,6 cm
Hmotnost 118 kg 118 kg 117 kg 118 kg 121 kg 133 kg 133 kg
Hmotnost při přepravě 132 kg 132 kg 132 kg 132 kg 131 kg 140 kg 140 kg
Úložné prostory
Počet polic chladničky 2 ks 2 ks 2 ks 2 ks 2 ks 2 ks 2 ks
Přihrádka na vajíčka ano ano ano ano ano ano ano
Police - materiál tvrzené sklo tvrzené sklo tvrzené sklo tvrzené sklo tvrzené sklo tvrzené sklo tvrzené sklo 
Zásobník na vodu ne ne ne ne ne ne ano
Nízkoteplotní zásuvka ano ano ano ano ano ano ano
Držák na lahve ne ne ne ne ne ne ne
Výbava a ovládání
No frost ano ano ano ano ano ano ano
Nulová zóna ano ano ano ano ano ano ano
Ventilátor ano ano ano ano ano ano ano
Antibakteriální ochrana ano ano ano ano ano ano ano
Displej ano ano ano ano ano ano ano
Varovný signál lednice ano ano ano ano ano ano ano
Varovný signál mrazáku ano ano ano ano ano ano ano
Super chlazení ano ano ano ano ano ano ano
Oddělená regulace ano ano ano ano ano ano ano
Výrobník ledu ano ano ano ano ano ano ano
Prázdninový režim ano ano ano ano ano ano ano
Mrazák
Čistý objem mrazáku 211 l 207 l 211 l 207 l 310 l 310 l 310 l
Umístění mrazáku dole dole dole dole dole dole dole
Počet zásuvek mrazáku 6 6 6 6 6 6 6
Super mrazení ano ano ano ano ano ano ano
Mrazící kapacita 9.5 kg/24 hod 9.5 kg/24 hod 7 kg/24 hod 9.5 kg/24 hod 11kg/24 hod 11kg/24 hod 11kg/24 hod
Distribuce CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ

Specifikace Sharp

SJ FP810VST  
SJ FP810VBE  
SJ FP810VBK SJ FS810VWH

SJ EX820FSL  
SJ EX820FBE  
SJ EX820FWH

SJ FS820VBK  
SJ FS820VSL

SJ PX830FBE 
SJ PX830FWH SJ SX830FBK

SJ WX830FWH  
SJ WX830FBK

barva
nerez, béžová, 
černá (nerez)

bílé sklo s 
perleťovým 
odleskem

stříbrná, béžová, 
bílá

černé / stříbrné 
sklo s perleťovým 
efektem stříbrná / béžová

černé sklo s 
perleťovým 
odleskem

bílé /  černé sklo s 
perleťovým 
odleskem

NoFrost systém ano ano ano ano ano ano ano
Plasmacluster Ion System ano ano ano ano ano ano ano
Hybrid Cooling systém ano ano ano ano ano ano ano
Inverter ne ne ne ano ne ne ne
J-Tech Inverter ne ne ano ne ano ano ano
Hluboké kapsy ve dveřích ano ano ano ano ano ano ano
Výklopný výrobník ledu ano ne ano ne ano ne ne
Automatický výrobník ledu ne ano ne ano ne ano ano
Podsvícená rukojeť ano ano ano ano ne ne ne
Automatické vypínání displeje ano ano ano ano ano ano ano
LED osvětlení ano ano ano ano ano ano ano
Speciální režim dovolená ano ano ano ano ano ano ano
Alarm dveří ano ano ano ano ano ano ano
Elektronický dotykový panel ano ano ano ano ano ano ano
AG+ CU Nano Deodorizer ano ano ano ano ano ano ano



Na konci vybraných programů funkce
Autodoor pootevře dveře pro únik páry
ven pro rychlejší sušení.

Uložením vody z posledního oplachování 
do zásobníku se šetří účty za energie, 
neboť tato voda bude při příštím 
spuštění použita k předmytí.

Jedno z nejrychlejších mytí na světě,
které dokáže umýt až 4 sady 
nádobí za pouhých 18 minut. 

Všechny myčky nádobí jsou vybavené 
technologií výměníku zbytkového 
tepla, díky které bude nádobí 
dokonale suché i čisté. 

Díky tomu, že tyto spotřebiče dokážou
změřit množství nádobí, které se má
umýt, dokážou nastavit program tak,
aby bylo zajištěno optimální čištění.

Naprogramujte svoji myčku,
aby se spustila v čas, který vám vyhovuje.

Tento program, který byl schválen Německým zkušebním ústavem, 
odstraní při vysokých teplotách 99.99 % bakterií. Dokonale chrání 
děti a alergiky. 

Pokročilá technologie čerpadla umožňuje spuštění dvou 
samostatných vodních tlaků při jednom mytí. Různé mycí tlaky
slouží pro šetrnější a důkladnější mytí.

Denní mytí, které Vás zbaví i silně zašpi-
něného nádobí za pouhých 50 minut.

Šeptavě tichá, tato myčka dokáže umýt 
nádobí skoro v úplné tichosti, pouze 
s úrovní hlučnosti 39dB.

Sharp klade na první místo bezpečnost. Dojde-li k narušení proudění vody, tato funkce
zabrání škodám ve vaší domácnosti. 

www.sharphome.cz

Autodoor 

Eco Box 

Quickwash

Systémy sušení

Intelli Wash

Časovač odloženého startu

Hygienické mytí

Dual ProWash

Express 50

SuperQuiet  

Ochrana před přetečením a vytékáním

SteamWash – Parní mytí

18

4

50

PROČ SI VYBRAT MYČKU SHARP?

Ochrana před přetečením a vytékáním

Eco Wash

Microban 

Hygiene

Dětský zámek

Flexibilní zásobník

Skládací spodní stojany

Sklopné horní a spodní regály

Horní koš s nastavitelnou výškou

Vnitřní LED osvětlení

30 minutové mytí

DALŠÍ FUNKCE MYČEK SHARP

domácí spotřebiče

ON

OFF

10YEARS

ADVANCED
INVERTER MOTOR

W ARRANTY

10 let záruka
na invertorový

motor

sharp kategorie - uprava_Sestava 1  27.9.2018  13:14  Stránka 3



            myčka nádobí  

www.sharphome.cz 
 

QW GT13F492W | A++ 
 

Parametry  
 

• Energetická třída A ++  
• Počet sad: 12 
• Počet programů: 6  
• Spotřeba vody (l): 12 
• Hlučnost (dB): 49 
• Hmotnost (kg): 46 
• Rozměry (v-š-h): 81,5 x 59,6 x 59,8 cm  

 
Vlastnosti a technologie   

 
• Ochrana před přetečením a vytékáním – Sharp klade na 

první místo bezpečnost. Dojde-li k narušení proudění vody, tato 
funkce zabrání škodám ve vaší domácnosti. 

• Expres 50 – Denní mytí, které Vás zbaví i silně zašpiněného 
nádobí za pouhých 50 minut. 

• Quick Wash 18′ – Nejrychlejší mycí program, trvající jen 18 
minut. 

• Quick 30′ – Rychlé mytí trvající 30 minut při 40°C. 
• Delay timer – Nastavení opožděného spuštění programu. 
• Antibakteriální filtr 
• Možnost volby poloviční náplně 
• Indikátor nedostatku soli a leštidla 



  myčka nádobí  

www.sharphome.cz 
 

QW GT24F443W / QW GT24F443I | A+++ 
 

Parametry  
 

• Energetická třída A+++ 
• Počet sad: 15  
• Spotřeba vody (l): 9 
• Počet programů: 8 
• Hlučnost (dB): 44 
• Hmotnost (kg): 57 
• Rozměry (v-š-h): 84,5 x 59,6 x 59,8 cm  
• 3. úroveň – šuplík na příbory 
• Barevná provedení: bílá, nerez 

 
Vlastnosti a technologie   
 

• AutoDoor – Automatické otevření dveří myčky na konci 
každého programu zajistí rychlejší a efektivnější sušení nádobí. 

• Invertorový motor – Vysoce efektivní motor, redukující hluk. 
Záruka 10 let na motor. 

• IntelliWash – Díky tomu, že tyto spotřebiče dokážou změřit 
množství nádobí, které se má umýt, dokážou nastavit program 
tak, aby bylo zajištěno optimální čištění. 

• Dual ProWash – Pokročilá technologie čerpadla umožňuje 
spuštění dvou samostatných vodních tlaků při jednom mytí. 
Různé mycí tlaky slouží pro šetrnější a důkladnější mytí. 

• Ochrana před přetečením a vytékáním – Sharp klade na 
první místo bezpečnost. Dojde-li k narušení proudění vody, tato 
funkce zabrání škodám ve vaší domácnosti. 

• Turbo Dry – Rychlé a efektivní sušení pomocí ventilátoru. 
• Quick Wash 18′ – Nejrychlejší mycí program, trvající jen 18 minut. 
• Quick 30′ – Rychlé mytí trvající 30 minut při 40°C. 
• Delay timer – Nastavení opožděného spuštění programu. 
• Antibakteriální filtr 



  myčka nádobí  

www.sharphome.cz 
 

QW GT45F444W / QW GT45F444I | A +++  
 

Parametry  
 

• Energetická třída A+++ (-20 %)  
• Počet sad: 14  
• Spotřeba vody (l): 9 
• Počet programů: 10 
• Hlučnost (dB): 44  
• Hmotnost (kg): 59 
• Rozměry (v-š-h): 84,5 x 59,6 x 59,8  
• 3. úroveň – šuplík na příbory  
• EcoBox – speciální úsporný program – spotřeba vody 5,5 l  
• Barevná provedení: bílá, nerez 

 
Vlastnosti a technologie   

 
• AutoDoor – Automatické otevření dveří myčky na konci každého 

programu zajistí rychlejší a efektivnější sušení nádobí. 
• Aqua Stop – Komplexní systém prevence proti úniku vody z 

myčky, který je schopen předejít riziku vyplavení bytu. Na přívodní 
hadici je u kohoutu zabudován elektroventil blokující přívod vody 
do hadice v připadě poruchy. 

• Invertorový motor – Vysoce efektivní motor, redukující hluk. 
Záruka 10 let na motor. 

• EcoBox – Uložením vody z předchozího oplachování do 
zásobníku se šetří účty za energie, neboť tato rezerva bude při 
příštím spuštění použita k před mytí. 

• IntelliWash – Díky tomu, že tyto spotřebiče dokážou změřit množství nádobí, které 
se má umýt, dokážou nastavit program tak, aby bylo zajištěno optimální čištění. 

• Dual ProWash – Pokročilá technologie čerpadla umožňuje spuštění dvou 
samostatných vodních tlaků při jednom mytí. Různé mycí tlaky slouží pro šetrnější a 
důkladnější mytí. 

• Ochrana před přetečením a vytékáním – Sharp klade na první místo bezpečnost. 
Dojde-li k narušení proudění vody, tato bezpečnostní opatření zabrání škodám ve 
vaší domácnosti. 

• Turbo Dry – Rychlé a efektivní sušení pomocí ventilátoru. 
• Steam Wash – Využijte sílu páry na extra odolnou špínu. 
• Expres 50 – Denní mytí, které Váz zbaví i silně zašpiněného nádobí za pouhých 50 

minut. 
• Quick Wash 18′ – Nejrychlejší mycí program, trvající jen 18 minut. 
• Quick 30′ – Rychlé mytí trvající 30 minut při 40°C. 
• Delay timer – Nastavení opožděného spuštění programu. 
• Antibakteriální filtr 



        vestavná myčka nádobí  

www.sharphome.cz 
 

QW GD53I443X | A+++ 
 

 Parametry  
 

• Energetická třída A+++  
• Počet sad: 15  
• Počet programů: 8 
• Spotřeba vody (l): 9  
• Hlučnost (dB): 44 
• Rozměry (v-š-h): 81,5 x 59,6 x 55 cm  
• Hmotnost (kg): 59 
• 3. úroveň – šuplík na příbory 
• Barva: bílá 

 
Vlastnosti a technologie   

 
• AutoDoor – Automatické otevření dveří myčky na konci každého 

programu zajistí rychlejší a efektivnější sušení nádobí. 
• Aqua Stop – komplexní systém prevence proti úniku vody z myčky, 

který je schopen předejít riziku vyplavení bytu. Na přívodní hadici je 
u kohoutu zabudován elektroventil blokující přívod vody do hadice v 
připadě poruchy. 

• Invertorový motor – Vysoce efektivní motor, redukující hluk. 
Záruka 10 let na motor. 

• IntelliWash – Díky tomu, že tyto spotřebiče dokážou změřit množství nádobí, které se má umýt, dokážou nastavit 
program tak, aby bylo zajištěno optimální čištění. 

• Dual ProWash – Pokročilá technologie čerpadla umožňuje spuštění dvou samostatných vodních tlaků při jednom 
mytí. Různé mycí tlaky slouží pro šetrnější a důkladnější mytí. 

• Ochrana před přetečením a vytékáním – Sharp klade na první místo bezpečnost. Dojde-li k narušení proudění 
vody, tato funkce zabrání škodám ve vaší domácnosti. 

• Turbo Dry – Rychlé a efektivní sušení pomocí ventilátoru. 
• Quick 30′– Rychlé mytí trvající 30 minut při 40°. 
• Quick Wash 18′– Nejrychlejší mycí program, trvající pouhých 18 minut. 
• Antibakteriální filtr 



SHARP MYČKY NÁDOBÍ QW GT13F492W QW GT24F443I / QW GT24F443W QW GT45F444I / QW GT45F444W QW GD53I443X
Specifikace myčka myčka myčka myčka
Způsob umístění volně stojící volně stojící volně stojící vestavná
Energetická třída A++ A+++ A+++ (-20%) A+++
Hlučnost 49 db 44 db 44 db 44 db
Počet programů 6 8 10 8
Účinnost mytí A A A A
Spotřeba vody 12 l 9 l 9 l 9 l
Barva bílá nerez, bílá nerez, bílá -
Displej ano ano ano ano
Barva ovládacího panelu bílá bílá černá černá
Počet sad nádobí 12 15 15 15
Šířka 59,6 cm 59.6 cm 59,6 cm 59.6 cm
Výška 84.5 cm 84.5 cm 84.5 cm 81.5 cm
Hloubka 59.8 cm 59.8 cm 59.8 cm 55 cm
Hmotnost 46 kg 53 kg 62 kg 40 kg
Spotřeba energie za cyklus 1 kWh 0,84 kWh 0,66 kWh 0,84 kWh
Roční spotřeba el. energie 258 kWh 239 kWh 189 kWh 239 kWh
Účinnost sušení A A A A
Aqua Stop ne ne ano ano
Intezivní program ano ano ano ano
Dětská pojistka ano ano ano ano
Zásuvka na příbory ne ano ano ano
Aktivní sušení ano ano ano ano
S předním panelem ano ano ano ne
Odložený start ano ano ano ano
Distribuce cz cz cz cz
Specifikace Sharp QW GT13F492W QW GT24F443I QW GT45F444I QW GD53I443X
3. úroveň – šuplík na příbory ne ano ano ano
AutoDoor ne ano ano ano
Invertorový motor ne ano ano ano
EcoBox ne ne ano ne
IntelliWash ne ano ano ano
Dual ProWash ne ano ano ano
Ochrana před přetečením a vytékáním ano ano ano ano
Turbo Dry ne ano ano ano
Steam Wash ne ne ano ne
Expres 50 ano ano ano ano
Quick Wash 18′ ano ano ano ano
Jet Wash 30′ ne ano ano ano
Delay timer ano ano ano ano
Antibakteriální filtr ano ano ano ano
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 vestavná elektrická trouba  
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K 60D22BM1 / K 60D22IM1 | 69 litrů | 2600W 
 

Parametry  
 

• Energetická třída A  
• Objem (l): 69  
• Počet funkcí: 8 
• Barva: černá, nerez 
• Rozměry (v-š-h): 59,5 x 59,5 x 57,5 cm 
• Rozměry pro vestavbu(v-š-h):58 x 59 x 55,5 cm 
• Hmotnost (kg): 28,2 

 

Vlastnosti a technologie   
 

• Remove&Wash – Naše vyjímatelné vnitřní sklo 
udělá čištění vaší trouby velmi snadným. Sklo 
se dá mýt i v myčce nádobí.  

• Easy To Clean Enamel – Hladký vnitřní smalt 
dělá čištění trouby snadnějším.  

• Časovač s dotykovým ovládáním  
• Závěsné rošty   

 

Funkce  
 

• Světlo trouby  
• Rozmrazování  
• Horní + dolní ohřev  
• Horní + dolní ohřev + větrák  
• Dolní ohřev + větrák  
• Gril  
• Dvojitý gril  
• Dvojitý gril + větrák  



    vestavná elektrická trouba 
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K 60V19BQM | 69 litrů | 3 100W 

 

Parametry  
 

• Energetická třída A  
• Objem : 69 l 
• Počet funkcí: 9 
• Barva: černá 
• Rozměry (v-š-h): 59,5 x 59,5 x 57,5 cm  
• Rozměry pro vestavbu(v-š-h):58 x 59 x 55,5 cm  
• Hmotnost (kg): 28,2 

 

Vlastnosti a technologie   
• Remove&Wash – Sklo ve dveřích je plně vyjímatelné a 

usnadňuje tak důkladné čištění. 
• Catalytic cleaning – Technologie, která pomocí 

katalytických desek o teplotě 220 °C čistí oxidací troubu. 
• Family Size Cavity – Nadstandardně velký prostor uvnitř 

trouby umožňuje přípravu jídel i pro početnější rodiny. 
• Easy To Clean Enamel – Hladký vnitřní smalt dělá 

čištění trouby snadnějším.  
• Časovač s dotykovým ovládáním 

 

Funkce  
 

• Světlo trouby  
• Rozmrazování  
• Horní + dolní ohřev  
• Horní + dolní ohřev + větrák  
• Dolní ohřev + větrák 
• Gril  
• Gril + otáčivý rošt  
• Dvojitý gril + otáčivý rošt 
• Dvojitý gril + větrák + otáčivý rošt 
 

 
 



    vestavná elektrická trouba 
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KS 70S50BSS / KS 70S50ISS | 78 litrů | 3 100W 
 

Parametry  
 

• Energetická třída A  
• Objem (l): 78  
• Počet funkcí: 10 
• Barva: černá, nerez 
• Rozměry (v-š-h): 59,5 x 59,5 x 57,5 cm 
• Rozměry pro vestavbu(v-š-h):58 x 59 x 55,5 cm  
• Hmotnost (kg): 36 

 

Vlastnosti a technologie   
• Remove&Wash – Sklo ve dveřích je plně 

vyjímatelné a usnadňuje tak důkladné čištění. 
• Catalytic cleaning – Technologie, která pomocí 

katalytických desek o teplotě 220 °C čistí oxidací 
troubu. 

• 150 automatických programů 
• Vap clean – Funkce napařování vnitřku trouby pro 

odlepení špíny a snadné čištění. 
• Teleskopické výsuvy 
• RoastedPro Meat Probe – Součástí trouby je i 

vpichovací teploměr, díky kterému můžeme 
kontrolovat teplotu uvnitř pokrmu. 

• RoastPro Turnspit – Automaticky otáčející se 
rožeň je ideální pro přípravu šťavnatého kuřete. 

• LCD displej – Veliký displej s úhlopříčkou 11 cm s nastavitelnou jasností a s možností 
nastavení upozorňujícího tónu. 

• Family Size Cavity – Nadstandardně velký prostor uvnitř trouby 
umožňuje přípravu jídel i pro početnější rodiny. 

 

Funkce  
 

• Světlo trouby  
• Rozmrazování  
• Horní + dolní ohřev  
• Horní + dolní ohřev + větrák  
• Dolní ohřev + větrák 
• Gril  
• Gril + otáčivý rošt  
• Dvojitý gril + otáčivý rošt 
• Dvojitý gril + větrák + otáčivý rošt 

 
 



    vestavná elektrická trouba 
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K 70V19BM2 / K 70V19IM2 / K 70V19AM2  
| 78 litrů | 3100 W 

Parametry  
 

• Energetická třída A  
• Objem (l): 78  
• Počet funkcí: 9 
• Barva: černá, nerez, antracit 
• Rozměry (v-š-h): 59,5 x 59,5 x 57,5 cm 
• Rozměry pro vestavbu(v-š-h):58 x 59 x 55,5 cm  
• Hmotnost (kg): 36 

 

Vlastnosti a technologie 
 

• Remove&Wash – Sklo ve dveřích je plně 
vyjímatelné a usnadňuje tak důkladné čištění. 

• Catalytic cleaning – Technologie, která pomocí 
katalytických desek o teplotě 220 °C čistí oxidací 
troubu. 

• Teleskopické výsuvy 
• LCD displej – Veliký displej s úhlopříčkou 11 cm 

s nastavitelnou jasností a s možností nastavení 
upozorňujícího tónu. 

• Family Size Cavity – Nadstandardně velký 
prostor uvnitř trouby umožňuje přípravu jídel i pro početnější rodiny. 

• Antifingerprint – Povrchová úprava proti zanechávání otisků prstů. 
 

Funkce  
 

• Vnitřní světlo  
• Rozmrazování  
• Horní + dolní ohřev  
• Horní + dolní ohřev + větrák  
• Dolní ohřev + větrák  
• Gril  
• Dvojitý gril  
• Dvojitý gril + větrák 
• Ventilátor s objímkou 

 
 
 



    vestavná elektrická trouba 
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KS 70T50BHH | 78 litrů | 3 100W 

 

Parametry  
 

• Energetická třída A  
• Objem (l): 78  
• Počet funkcí: 10 
• Barva: černá 
• Rozměry (v-š-h): 59,5 x 59,5 x 57,5 cm  
• Rozměry pro vestavbu(v-š-h):58 x 59 x 55,5 cm  
• Hmotnost (kg): 36 

 

Vlastnosti a technologie   
• Remove&Wash – Sklo ve dveřích je plně 

vyjímatelné a usnadňuje tak důkladné čištění. 
• Catalytic cleaning – Technologie, která pomocí 

katalytických desek o teplotě 220 °C čistí oxidací 
troubu. 

• 50 automatických programů 
• Vap clean – Funkce napařování vnitřku trouby 

pro odlepení špíny a snadné čištění. 
• Teleskopické výsuvy 
• RoastPro Turnspit – Otáčející se rožeň je 

ideální pro přípravu šťavnatého kuřete. 
• LCD displej – Veliký displej s úhlopříčkou 11 cm 

s nastavitelnou jasností a s možností nastavení 
upozorňujícího tónu. 

• Family Size Cavity – Nadstandardně velký 
prostor uvnitř trouby umožňuje přípravu jídel i 
pro početnější rodiny. 

• SoftClosingDoor – Pomalé dovírání dveří. 
 

Funkce  
 

• Světlo trouby  
• Rozmrazování  
• Horní + dolní ohřev  
• Horní + dolní ohřev + 

větrák  
• Dolní ohřev + větrák 
• Gril  
• Gril + otáčivý rošt  
• Dvojitý gril + otáčivý 

rošt 
• Dvojitý gril + větrák + otáčivý rošt 

 



Vestavné elektrické 
trouby

K 60D22IM1     
K 60D22BM1 

K 70V19BM2     
K 70V19IM2     
K 70V19AM2

KS 70T50BHH
KS 70S50BSS    
KS 70S50ISS K 60V19BQM

Specifikace
Výrobce Sharp Sharp Sharp Sharp Sharp
Maximální příkon 2600 3100 3100 3100 3100
Displej ano ano ano ano ano
Typ trouby vestavné vestavné vestavné vestavné vestavné
Energetická třída A A A A A
Kruhové těleso ano ano ano ano ano
Teplotní sonda ne ne ne ano ne
Kombinace s varnou deskou ne ne ne ne ne

Výsuv plechů ne
s teleskopickým 
výsuvem

s teleskopickým 
výsuvem

s teleskopickým 
výsuvem ne

Hmotnost 28,2 kg 36 kg 36 kg 36 kg 36 kg
Rozměry
Výška 59,5 cm 59,5 cm 59,5 cm 59,5 cm 59,5 cm
Šířka 59,5 cm 59,5 cm 59,5 cm 59,5 cm 59,5 cm
Hloubka 57,5 cm 57,5 cm 57,5 cm 57,5 cm 57,5 cm
Objem trouby 69 l 78 l 78 l 78 l 69 l
Výška pro vestavbu 58 cm 58 cm 58 cm 58 cm 58 cm
Šířka pro vestavbu 59 cm 59 cm 59 cm 59 cm 59 cm
Hloubka pro vestavbu 55.5 cm 55.5 cm 55.5 cm 55.5 cm 55.5 cm
Funkce
Samočištění ne ano ano ano ano
Gril ano ano ano ano ano
Minutka ano ano ano ano ano
Ventilátor ano ano ano ano ano
Počet funkcí 8 9 10 10 9
Otočný rožeň ne ne ano ano ano
Horký vzduch ano ano ano ano ano
Hodiny ano ano ano ano ano
Osvětlení ano ano ano ano ano
Horní a spodní ohřev ano ano ano ano ano
Spodní ohřev ano ano ano ano ano
Rozmrazování ano ano ano ano ano
Pára ne ne ne ne ne
Specifikace Sharp
Remove&Wash ano ano ano ano ano
Easy To Clean Enamel ano ano ano ano ano
FamilySize ne ano ano ano ano
Časovač s dotykovým ovládáním ano ano ano ano ano
Závěsné rošty ano ne ne ne ne
Katalytické čištění ne ano ano ano ano
Čištění párou ne ne ano ano ne
Power Boost ne ne ano ano ne
SOFTCLOSING door ne ne ano ano ano
Vnitřní osvětlení ano ano ano ano ano
Grafický TFT displej ne ne ne ano ne
50 automatických programů ne ne ano ne ne
150 automatických programů ne ne ne ano ne
Teplotní sonda ne ne ne ano ne
Programy
Světlo trouby ano ano ano ano ano
Rozmrazování ano ano ano ano ano
Horní + dolní ohřev ano ano ano ano ano
Horní + dolní ohřev + větrák ano ano ano ano ano
Dolní ohřev + větrák ano ano ano ano ano
Gril ano ano ano ano ano
Gril + otáčivý rošt ne ne ano ano ano
Dvojitý gril ano ano ano ano ano
Dvojitý gril + větrák ano ano ano ano ano
Dvojitý gril + otáčivý rošt ne ne ano ano ano
Dvojitý gril + větrák + otáčivý rošt ne ne ano ano ano
Ventilátor s objímkou ne ano ne ne ne



          varné desky  
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            indukční varná deska 
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KH 6I27CS00 | 60 cm 

 

Parametry  
 

• Šířka (cm): 60  
• Varné zóny: 4 
• CookBridge – spojení dvou varných tón v 

jednu 
• Dotykové ovládání  
• Zkosené hrany 
• Rozměry (v-š-h): 5,6 x 59 x 52 cm 
• Rozměry pro vestavbu (š-h): 56 x 49 cm 
• Materiál: sklokeramická 
• Maximální příkon (W): 7400 
• Varné zóny: 

3 x 16 cm / 1400 W (Boost 1800 W) 
1 x 20 cm / 2100 W (Boost 2500 W) 
CookBridge 35.4 x 16 cm / 2800 W (Boost 
3600 W) 
 

 
  

Vlastnosti a technologie   
 

• Schott Ceran Glass – Celá varná deska Sharp je vyrobena z kvalitního SCHOTT CERAN® skla vyrobeného v 
Německu. Deska vyniká dlouhou životností a je výjimečně odolná k teplotním šokům až k 750°C. Vyznačuje se 
vysokou energetickou účinností a tím je šetrná k životnímu prostředí. 

• Cook Bridge – Propojením obou levých varných zón získáte 35,4 x 16 cm velkou varnou zónu s příkonem až 
3500W. 

• AutoHeatControl – Sharp poskládal nejběžnější úkony pod jedno tlačítko. Vy tak můžete vařit, smažit, rozpouštět 
čokoládu a udržovat teplotu jídla jediným stisknutím. 

• InductionBoost – Funkce zesíleného výkonu pro dosažení požadované teploty v co nejkratším čase. 
• Stop&Go – Když spustíte Stop&Go všechny zóny se uvedou do stavu udržování teploty, po opakovaném stisknutí 

se zóny uvedou do předchozího nastavení. 
• Timer function – Časovač lze nastavit pro každou varnou zónu zvlášť. Když je deska vypnutá, můžete si nastavit 

minutovou upomínku. 
• Indikátor horkého povrchu – Svítící 'H' zajišťující bezpečnost po vypnutí varné zóny, bude svítit, dokud není zóna 

dostatečně studená. Zbytkové teplo můžete využít na rozmrazování nebo na udržení teploty jídel. 
• Dětský zámek – Mladé hlavičky jsou zvídavé, ale díky tomuto bezpečnostnímu prvku se není třeba obávat o to, co 

způsobí neposedné prstíky. Pokud je dětský zámek aktivní, žádné nastavení nemůže být změněno. 
• EasyToClean surface – Tato hladká sklokeramická deska se jednoduše čistí. 
• Slider touch – Regulujte výkon varných zón pomocí jedné přehledné stupnice. 

 
 

 



            indukční varná deska 
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KH 6I19FT00 | 60 cm 

 

Parametry  
 

• Šířka (cm): 60  
• Varné zóny: 4 
• Dotykové ovládání  
• 2 nerezové boční lišty  
• Rozměry (v-š-h): 5,6 x 59 x 52 cm 
• Materiál: sklokeramická 
• Maximální příkon (W): 7400 
• Varné zóny: 

2 x 16 cm / 1400 W (Boost 1800 W) 
2 x 20cm / 2100 W (Boost 2500 W) 

 
  
 

Vlastnosti a technologie   
 

• Schott Ceran Glass – Celá varná deska 
Sharp je vyrobena z kvalitního SCHOTT 
CERAN® skla vyrobeného v Německu. Deska 
vyniká dlouhou životností a je výjimečně 
odolná k teplotním šokům až k 750°C. Vyznačuje se vysokou energetickou účinností a tím je šetrná k životnímu 
prostředí. 

• AutoHeatControl – Sharp poskládal nejběžnější úkony pod jedno tlačítko. Vy tak můžete vařit, smažit, rozpouštět 
čokoládu a udržovat teplotu jídla jediným stisknutím. 

• InductionBoost – Funkce zesíleného výkonu pro dosažení požadované teploty v co nejkratším čase. 
• Stop&Go – Když spustíte Stop&Go všechny zóny se uvedou do stavu udržování teploty, po opakovaném stisknutí 

se zóny uvedou do předchozího nastavení. 
• Timer function – Časovač lze nastavit pro každou varnou zónu zvlášť. Když je deska vypnutá, můžete si nastavit 

minutovou upomínku. 
• Indikátor horkého povrchu – Svítící 'H' zajišťující bezpečnost po vypnutí varné zóny, bude svítit, dokud není zóna 

dostatečně studená. Zbytkové teplo můžete využít na rozmrazování nebo na udržení teploty jídel. 
• Dětský zámek – Mladé hlavičky jsou zvídavé, ale díky tomuto bezpečnostnímu prvku se není třeba obávat o to, co 

způsobí neposedné prstíky. Pokud je dětský zámek aktivní, žádné nastavení nemůže být změněno. 
• EasyToClean surface – Tato hladká sklokeramická deska se jednoduše čistí. 

 
 

 



 sklokeramická varná deska 
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KH 6V08BS00 | 60 cm 

 

Parametry  
 

• Šířka (cm): 60 
• Varné zóny: 4 
• Dotykové ovládání 
• Zkosené hrany 
• Rozměry (v-š-h): 5,6 x 59 x 52 cm 
• Rozměry  pro vestavbu (š-h): 56 x 49 cm 
• Materiál: sklokeramická 
• Maximální příkon (W): 5900 
• Varné zóny: 

2 x 14,5cm (1400W) 
2 x 18cm (1800W) 

 
  
 

Vlastnosti a technologie   
 

• Schott Ceran Glass – Celá varná deska Sharp je vyrobena z kvalitního SCHOTT CERAN® skla vyrobeného v 
Německu. Deska vyniká dlouhou životností a je výjimečně odolná k teplotním šokům až k 750°C. Vyznačuje se 
vysokou energetickou účinností a tím je šetrná k životnímu prostředí. 

• Timer function – Časovač lze nastavit pro každou varnou zónu zvlášť. Když je deska vypnutá, můžete si nastavit 
minutovou upomínku. 

• Indikátor horkého povrchu – Svítící 'H' zajišťující bezpečnost po vypnutí varné zóny, bude svítit, dokud není zóna 
dostatečně studená. Zbytkové teplo můžete využít na rozmrazování nebo na udržení teploty jídel. 

• Dětský zámek – Mladé hlavičky jsou zvídavé, ale díky tomuto bezpečnostnímu prvku se není třeba obávat o to, co 
způsobí neposedné prstíky. Pokud je dětský zámek aktivní, žádné nastavení nemůže být změněno. 

• EasyToClean surface – Tato hladká sklokeramická deska se jednoduše čistí. 
• Slider touch – Regulujte výkon varných zón pomocí jedné přehledné stupnice. 

 
 

 



    indukční varná deska 
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KH 9I26CT00 | 90 cm 

 

Parametry  
 

• Šířka (cm): 90 
• Varné zóny: 5 
• Dotykové ovládání 
• Rozměry (v-š-h): 5,6 x 89 x 52 cm 
• Rozměry pro vestavbu (š-h): 86 x 49 cm 
• Materiál: sklokeramická 
• Maximální příkon (kW): 10,8 
• Varné zóny: 

2 x 16 cm / 1400 W (Boost 1800 W) 
2 x 20 cm / 2100 W (Boost 2500 W) 
1 x 25 cm / 2800 W (Boost 3500 W) 

 
 
 

Vlastnosti a technologie   
 

• Schott Ceran Glass – Celá varná deska Sharp je vyrobena z kvalitního SCHOTT CERAN® skla vyrobeného v 
Německu. Deska vyniká dlouhou životností a je výjimečně odolná k teplotním šokům až k 750°C. Vyznačuje se 
vysokou energetickou účinností a tím je šetrná k životnímu prostředí. 

• InductionBoost – Funkce zesíleného výkonu pro dosažení požadované teploty v co nejkratším čase. 
• Stop&Go – Když spustíte Stop&Go všechny zóny se uvedou do stavu udržování teploty, po opakovaném stisknutí 

se zóny uvedou do předchozího nastavení. 
• Timer function – Časovač lze nastavit pro každou varnou zónu zvlášť. Když je deska vypnutá, můžete si nastavit 

minutovou upomínku. 
• Indikátor horkého povrchu – Svítící 'H' zajišťující bezpečnost po vypnutí varné zóny, bude svítit, dokud není zóna 

dostatečně studená. Zbytkové teplo můžete využít na rozmrazování nebo na udržení teploty jídel. 
• Dětský zámek – Mladé hlavičky jsou zvídavé, ale díky tomuto bezpečnostnímu prvku se není třeba obávat o to, co 

způsobí neposedné prstíky. Pokud je dětský zámek aktivní, žádné nastavení nemůže být změněno. 
• EasyToClean surface – Tato hladká sklokeramická deska se jednoduše čistí. 

 
 



 Varné desky KH 6I27CS00 KH 6I19FT00 KH 6V08BS00 KH 9I26CT00

Specifikace Heureka
Materiál desky sklokeramické sklokeramické sklokeramické sklokeramické
Výrobce Sharp Sharp Sharp Sharp
Typ varné desky indukční indukční sklokeramická indukční
Počet varných ploch 4 4 4 5
Typ ovládání dotykové dotykové dotykové dotykové
Hmotnost 11 kg 11 kg 9,5 kg 16 kg
Maximální příkon 7,4 kW 7,4 kW 5,9 kW 10,8 kW
Rozměry
Rozměry (VxŠxH) 5,6 x 59 x 52 cm 5,6 x 59 x 52 cm 4,1 x 59 x 52 cm 5,6 x 89 x 52 cm
Šířka 59 cm 59 cm 59 cm 89 cm
Hloubka 52 cm 52 cm 52 cm 52 cm
Šířka pro vestavbu 56 cm 56 cm 56 cm 86 cm
Hloubka pro vestavbu 49 cm 49 cm 49 cm 49 cm
Funkce
Dětská pojistka ano ano ano ano
Indikátor zbytkového tepla/zapnutíano ano ano ano
Automatické zapalování ano ano ano ano
Časovač ano ano ano ano
Podpora hrnců a pánví ano ano ano ano
Multi zóna ano ne ne ne
Hodiny ne ne ne ne
Displej ano ano ano ano
Stop & Go ano ano ne ano
Oválná zóna ne ne ne ne
Booster ano ano ne ano
Specifikace Sharp KH 6I27CS00 KH 6I9FT00 KH 6V08BS00 KH 9I26CT00
CookBridge ano ne ne ne
Zkosené hrany ano ne ano ano
Schott Ceran Glass ano ano ano ano
AutoHeatControl ano ano ne ne
InductionBoost ano ano ne ano
Stop&Go ano ano ne ano
Timer function ano ano ano ano
Indikátor horkého povrchu ano ano ano ano
Dětský zámek ano ano ano ano
EasyToClean surface ano ano ano ano



Otočný talíř o průměru 30 cm.

Díky kapacitě trouby až 40 litrů a možnosti vaření ve dvou vrstvách vám naše 
konvekční mikrovlnné trouby umožní připravit večeři pro celou rodinu i přátele.

Otáčí se samotný magnetron umístěný 
ve stropě trouby, který rovnoměrně 
prohřívá celý vnitřek. Můžete tak ohřívat
jídlo v nestandardních nádobách, 
třeba v pekáčích.

Tyto mikrovlnné trouby jsou vybavené horním a spodním grilem.
Když je použijete oba, připravené pokrmy budou křupavé
a dokonale propečené. Dokonale se hodí pro přípravu pizzy. 

Pomocí výkonných a energetických efektivních quartzových lamp se jídlo
ohřeje velmi rychle. Tyto lampy jsou samočisticí.

Aby byl život ještě snazší, máte k dispozici 24
přednastavených programů, které spustíte stisknutím tlačítka.

Spotřebiče Sharp dokážou používat mikrovlny,
gril a péct stejně jako běžná trouba.

Už nemusíte řešit, jak dlouho máte potraviny 
rozmrazovat. Tento spotřebič Sharp potraviny zváží
a program rozmrazování tomu přizpůsobí.

Díky vestavěnému senzoru vlhkosti se vaše jídlo ohřeje 
velmi rychle. Jídlo jednoduše vložte do mikrovlnné 
trouby a aniž byste zadali čas nebo hmotnost, mikrovlnná 
trouba ho ohřeje zcela dokonale.

Stisknete tlačítko této funkce a mikrovlná trouba se automaticky
spustí na minutu.

www.sharphome.cz

Velký otočný talíř

Velkokapacitní trouba a vaření ve dvou vrstvách

Plochý tác

Dvojitý gril

Quartz gril

24 přednastavených programů

Kombinovaná mikrovlnná

Rozmrazování podle hmotnosti

Sharp jako první 
vyvinul masově 

vyráběnou 
mikrovlnnou troubu.

Program opakovaného ohřevu

Automatické spuštění na minutu

PROČ SI VYBRAT MIKROVLNNOU TROUBU SHARP?

Výkon mikrovlnné trouby až 800W 

900W

1000W

1050W

Nastavení mikrovlnného výkonu

Program opakovaného ohřevu

Plochý tác

Velkokapacitní trouba a vaření 
ve dvou vrstvách

Kapacita 20/23/25/32/42 litrů

DALŠÍ FUNKCE MIKROVLNNÝCH TRUB SHARP

domácí spotřebiče

Přes
50 let zkušenostís vývojem mikrovlnných trub

Prodáno více než 80 miliónů 
kusů mikrovlnných trub.
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     mikrovlnná trouba 

www.sharphome.cz 
 

R 200WW | 800 W 

 

Parametry  
 

• Výkon (W): 800 
• Výkon grilu (W):ne  
• Objem (l): 20 
• Průměr talíře (cm): 25,5 
• Barva: bílá  
• Ovládání: mechanické  
• Hmotnost (kg): 10,9 
• Rozměry (š-v-h): 439,5 x 256,2 x 338,2 mm 
• Vnitřní rozměry (š-v-h): 306 x 208 x 306 mm 

 

Vlastnosti a technologie 
 

• Rozmrazování podle času  
• Rozmrazování podle hmotnosti 

 
  



     mikrovlnná trouba 

www.sharphome.cz 
 

R 642INW | 800 W | 1000 W 

 

 Parametry  
 

• Výkon (W): 800  
• Výkon grilu (W): 1000 
• Objem (l): 20  
• Průměr talíře (cm): 25,5  
• Barva: stříbrná  
• Ovládání: elektronické 
• Hmotnost (kg): 11,4 
• Rozměry (š-v-h): 438 x 258 x 359 mm 
• Vnitřní rozměry (š-v-h): 306 x 208 x 306 mm 
 

 

Vlastnosti a technologie   
  

• Rozmrazování podle času  
• Rozmrazování podle hmotnosti  
• 6 automatických programů  
• Kuchyňský časovač  

  
 



     mikrovlnná trouba 

www.sharphome.cz 
 

R 243S | 800 W  

 

Parametry 
 

• Výkon (W): 800  
• Výkon gril (W): ne 
• Objem (l): 20  
• Průměr talíře (cm): 25,5  
• Barva: stříbrná  
• Ovládání: elektronické 
• Hmotnost (kg): 12,3 
• Rozměry (š-h-v): 440 x 359 x 258 mm 
• Vnitřní rozměry (š-h-v): 307 x 208 x 306 mm 
 

 

Vlastnosti a technologie 
  

• Rozmrazování podle času  
• Rozmrazování podle hmotnosti  
• 10 automatických programů  
• Kuchyňský časovač  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



     mikrovlnná trouba 

www.sharphome.cz 
 

R 743S | 900 W | 1000 W 

 

Parametry  
 

• Výkon (W): 900 
• Výkon grilu (W): 1000  
• Objem (l): 25  
• Průměr talíře (cm): 31,5    
• Barva: stříbrná 
• Ovládání: elektronické 
• Hmotnost (kg): 20,5 
• Rozměry (š-v-h): 513 x 306 x 429 mm 
• Vnitřní rozměry (š-v-h): 330 x 208 x 369 mm 
 

 
 

Vlastnosti a technologie 
  

• Hodiny 
• Rozmrazování podle času  
• Rozmrazování podle hmotnosti  
• 10 automatických programů  
• Kuchyňský časovač  

 



     mikrovlnná trouba 
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R 222STWE | 800 W 

 

Parametry  
 

• Výkon (W): 800 
• Výkon grilu (W): ne   
• Objem (l): 20  
• Průměr talíře (cm): 25,5  
• Hmotnost (kg): 12,6 
• Barva: nerez  
• Ovládání: elektronické 
• Rozměry (š-v-h): 440 x 258 x 359 mm 
• Vnitřní rozměry (š-v-h): 307 x 208 x 306 

mm 
 
 

 

Vlastnosti a technologie   
  

• Hodiny 
• Rozmrazování podle času  
• Rozmrazování podle hmotnosti  
• 8 automatických programů   
• Kuchyňský časovač 

 
 
 
 
 

 



     mikrovlnná trouba 
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R 722STWE | 900 W | 1000 W 

 

Parametry  
 

• Výkon (W): 900 
• Výkon grilu (W): 1000  
• Objem (l): 25  
• Průměr talíře (cm): 31,5  
• Barva: nerez  
• Ovládání: elektronické 
• Hmotnost (kg): 17 
• Rozměry (š-v-h): 513 x 306 x 429 mm 
• Vnitřní rozměry (š-v-h): 330 x 208 x 369 mm 

 
 

 

Vlastnosti a technologie   
  

• Hodiny 
• Rozmrazování podle času  
• Rozmrazování podle hmotnosti  
• 8 automatických programů  
• Kuchyňský časovač  
• Pizza program  

 



     mikrovlnná trouba 
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R 922STWE| 1000 W | 1100 W 

 

Parametry  
 

• Výkon (W): 1000 
• Výkon gril (W): 1100  
• Objem (l): 32  
• Průměr talíře (cm): 31,5  
• Hmotnost (kg): 20,5 
• Barva: nerez  
• Ovládání: elektronické 
• Rozměry (š-v-h): 519 x 315 x 510 mm 
• Vnitřní rozměry (š-v-h): 351 x 249 x 361 mm 

 
 

 

Vlastnosti a technologie   
  

• Hodiny 
• Rozmrazování podle času  
• Rozmrazování podle hmotnosti  
• Konvekční pečení 150 °C – 240 °C  
• 10 automatických programů  
• Kuchyňský časovač  
• Pizza program  
• Vaření ve dvou úrovních 

 



     mikrovlnná trouba 
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R 82STW | 900 W | 1400 W 

 

Parametry  
 

• Výkon (W): 900 
• Výkon gril (W): 1400  
• Objem (l): 25  
• Průměr talíře (cm): 31,5  
• Barva: stříbrná 
• Ovládání: elektronické 
• Hmotnost (kg):16,5 
• Rozměry (š-v-h): 513 x 306 x 466 mm 
• Rozměry (š-v-h): 330 x 232 x 352 mm 

 
 

Vlastnosti a technologie   
  

• Hodiny 
• Rozmrazování podle času  
• Rozmrazování podle hmotnosti  
• Konvekční pečení 150 °C - 240 °C  
• 10 automatických programů  
• Kuchyňský časovač  

 
 



     mikrovlnná trouba 
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R 360S | 900 W 

 

Parametry  
 

• Výkon: 900 W 
• Objem: 23 l 
• Barva: stříbrná 
• Ovládání: mechanické 
• Bez otočného talíře 
• Rozměry (š-v-h): 490 x 287 x 392 mm 
• Vnitřní rozměry (š-v-h): 340 x 197 x 338 mm 
• Hmotnost (kg): 15,1 

 

Vlastnosti a technologie 
 

• Flat tray – bez otočného talíře, větší využitelný objem 
• 8 automatických programů 
• Rozmrazování podle času  
• Rozmrazování podle hmotnosti 
• Dětská pojistka 

  
 
 
 
 



     mikrovlnná trouba 
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R 861S | 900 W | 1200 W 

 

Parametry  
 

• Výkon (W): 900 
• Výkon gril (W): 1200 
• Výkon konvekce (W): 2050 
• Objem (l): 25 
• Hmotnost (kg): 21,4 
• Průměr talíře (cm): ne   
• Barva: stříbrná 
• Ovládání: elektronické 
• Rozměry (š-v-h): 497 x 303 x 504 mm 
• Vnitřní rozměry (š-v-h): 328 x 217 x 330 mm 

 
 

 

Vlastnosti a technologie   
  

• Hodiny  
• Rozmrazování podle času  
• Rozmrazování podle hmotnosti  
• Konvekční pečení 110 °C - 220 °C  
• Kuchyňský časovač  
• BEZ otočného talíře  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



     mikrovlnná trouba 
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R 870BK | 900 W | 1100 W 

 

 Parametry  
 

• Výkon (W): 900 
• Výkon gril (W): 1100 
• Výkon konvekce (W): 2500 
• Objem (l): 25 
• Průměr talíře (cm): 31,5 
• Barva: zrcadlově černá 
• Ovládání: elektronické 
• Hmotnost (kg): 15,8 
• Rozměry (š-v-h): 513 x 307 x 475 mm 
• Vnitřní rozměry (š-v-h): 328 x 226 x 343 mm 

 

Vlastnosti a technologie   
  

• Hodiny 
• Rozmrazování podle času  
• Rozmrazování podle hmotnosti  
• Konvekční pečení  
• 12 automatických programů  
• Kuchyňský časovač  
• Pizza program  

  
 



     mikrovlnná trouba 
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R 244W | 900 W 

 

Parametry  
 

• Výkon (W): 900 
• Objem (l): 23 
• Barva: bílá 
• Ovládání: mechanické 
• Hmotnost (kg): 10,9 
• 27 cm skleněný otočný talíř 
• Rozměry (š-v-h): 483 x 281 x 398 mm 
• Vnitřní rozměry (š-v-h): 340 x 220 x 320 mm 
 

Vlastnosti a technologie 
 

• 12 automatických programů 
• Rozmrazování podle času  
• Rozmrazování podle hmotnosti 

  
 



     mikrovlnná trouba 
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R 344RD | 900 W 

 

Parametry  
 

• Výkon (W): 900 
• Objem (l): 25 
• Barva: červená 
• Ovládání: mechanické 
• 27 cm skleněný otočný talíř 
• Rozměry (š-v-h): 483 x 281 x 409 mm 
• Vnitřní rozměry (š-v-h): 340 x 217 x 362 mm 
• Váha (kg): 14,5 

 
 

Vlastnosti a technologie 
 

• 12 automatických programů 
• Rozmrazování podle času  
• Rozmrazování podle hmotnosti 

  
 
 



     mikrovlnná trouba 
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R 644W | 900 W 

 

Parametry  
 

• Výkon: 900 W 
• Výkon grilu: 1000 W 
• Objem: 23 l 
• Barvy: bílá 
• Ovládání: mechanické 
• Skleněný otočný talíř: 27 cm 
• Rozměry (š-v-h): 483 x 281 x 398 mm 
• Vnitřní rozměry (š-v-h): 340 x 197 x 338 mm 

 

Vlastnosti a technologie   
 

• 12 automatických programů 
• Rozmrazování podle času  
• Rozmrazování podle hmotnosti 

  
 
 
 



                      profesionální mikrovlnná trouba 
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R 15AM | 1000 W 

 

Parametry  
 

• Výkon (W): 1000 
• Výkon gril (W): ne 
• Objem (l): 28 
• Barva: nerez 
• Ovládání: elektronické 
• Hmotnost (kg): 20,5 
• Vhodná pro komerční využití 
• Rozměry (š-v-h): 520 x 309 x 424 mm 
• Vnitřní rozměry (š-v-h): 372 x 211 x 351 mm 
 

 
 

Vlastnosti a technologie 
  

▪ Bez otočného talíře 
▪ 4 stupně ohřevu 

Vysoký – pro ohřívání jídla, k přivedení jídla nebo vody k varu 
Střední – pro hustá jídla, která vyžadují při běžném způsobu přípravy delší dobu vaření, např. jídla 
s hovězím masem 
Středně nízký – k rozmrazení rýže, těstovin, knedlíků 
Nízký – šetrné rozmrazování, např. dortových krémů nebo cukroví 

▪ Displej 
▪ Kuchyňský časovač 
▪ Elektronické ovládání 

 
 



                      profesionální mikrovlnná trouba 

www.sharphome.cz 
 

R 25AM | 2100 W 

 

Parametry  
 

• Výkon (W): 2100 
• Výkon grilu (W): ne 
• Objem (l): 20 
• Barva: nerez 
• Ovládání: elektronické 
• Hmotnost (kg): 36,4 
• Vhodná pro komerční využití 
• Rozměry (š-v-h): 510 x 335 x 470 mm 
• Vnitřní rozměry (š-v-h): 330 x 180 x 330 mm 
 

 
 

Vlastnosti a technologie   
  

• 20 automatických programů 
• Bez otočného talíře 
• 4 stupně ohřevu 

Vysoký – pro ohřívání jídla, k přivedení jídla nebo vody k varu 
Střední – pro hustá jídla, která vyžadují při běžném způsobu přípravy delší dobu vaření, např. jídla 
s hovězím masem 
Středně nízký – k rozmrazení rýže, těstovin, knedlíků 
Nízký – šetrné rozmrazování, např. dortových krémů nebo cukroví 

• Funkce opakovaného vaření 
• Displej 
• Kuchyňský časovač 
• Elektronické ovládání 

 

 



Mikrovlnné trouby R 642INW R 200 WW R 243S R 743S R 222STWE R 722STWE R 922STWE R 82 STW R 360S R 861S R 870BK R 244W R 344RD R 644W R 15 AM R 25 AM
Specifikace
Výrobce Sharp Sharp Sharp Sharp Sharp Sharp Sharp Sharp Sharp Sharp Sharp Sharp Sharp Sharp Sharp Sharp
Barva Stříbrná Šedá Stříbrná Stříbrná Nerez Nerez Nerez Nerez Stříbrná Stříbrná Černá Bílá Červená Stříbrná Nerez Nerez
Hmotnost 11,4 kg 11 kg 12,3 kg 20,5 kg 12,6 kg 17 kg 20.5 kg 16,5 kg 15,1 kg 20,2 kg 18,2 kg 13,6 kg 14,5 kg 14,1 kg 20.5 kg 36.4 kg
Objem 20 l 20 l 20 l 25 l 20 l 25 l 32 l 25 l 23l 25 l 25 l 23l 25l 23l 28 l 20 l
Způsob umístění volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící
Otevírání dvířek doleva doleva doleva doleva doleva doleva doleva doleva doleva zeshora dolů doleva doleva doleva doleva doleva doleva
Výkon 800 W 800 W 800 W 900 W 800 W 900 W 1100 W 900 W 900 W 900 W 900 W 900 W 900 W 900 W 1000 W 2100 W
Výkon grilu 1000 W - - 1000 W - 1000 W 1100 W 1400 W - 1200 W 1100 W - - 1000 W - -
Výkon konvekce - - - - - - 2500 W 2400 W - 2050 W 2500 W - - - - -
Výška 25,8 cm 25,6 cm 25,8 cm 30,6 cm 25,8 cm 30,6 cm 31,5 cm 30,6 cm 28,7 cm 30,3 cm 30,7 cm 28,1 cm 28,1 cm 28,1 cm 30,9 cm 33.5 cm
Šířka 44 cm 43.9 cm 44 cm 51,3 cm 44 cm 51,3 cm 51,9 cm 51,3 cm 49 cm 49,7 cm 51,3 cm 48,3 cm 48,3 cm 48,3 cm 52 cm 51 cm
Hloubka 35.8 cm 33.8 cm 35,9 cm 42,9 cm 35,9 cm 42,9 cm 51 cm 46,6 cm 39,2 cm 50,4 cm 47,5 cm 39,8 cm 40,9 cm 39, 8 cm 42,4 cm 47 cm
Vnitřní výška 20,8 cm 20,8 cm 20,8 cm 20,8 cm 20,8 cm 20,8 cm 24,9 cm 23,2 cm 19,7 cm 21,7 cm 22,6 cm 22 cm 21,7 cm 22 cm 21,1 cm 18 cm
Vnitřní šířka 30,6 cm 30,7 cm 30,7 cm 33 cm 30,7 cm 33 cm 35,1 cm 33 cm 34 cm 32,8 cm 32,8 cm 34 cm 34 cm 34 cm 37,2 cm 33 cm
Vnitřní hloubka 30,6 cm 30,7 cm 30,6 cm 36,9 cm 30,6 cm 36,9 cm 36,1 cm 35,2 cm 33,8 cm 33 cm 34,3 cm 32 cm 36,2 cm 32 cm 35,1 cm 33 cm
Funkce a ovládání
Gril ano ne ne ano ne ano ano ano ne ano ano ne ne ano ne ne
Horkovzduch ne ne ne ne ne ne ano ano ne ano ano ne ne ne ne ne
Displej ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Rozmrazování ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Dětský zámek ne ano ano ano ne ne ano ano ano ano ano ano ano ano ne ne
Hodiny ne ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Specifikace Sharp
Ovládání elektronické mechanické elektronické elektronické elektronické elektronické elektronické elektronické elektronické elektronické elektronické mechanické mechanické mechanické elektronické elektronické
Komerční využití ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano ano
Rozmrazování podle času ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ne ne
Rozmrazování podle hmotnosti ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ne ne
Počet programů 6 - 10 10 8 8 10 10 8 14 12 12 12 12 - 20
Kuchyňský časovač ano ne ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ne ne
Vaření v páře ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
Otočný talíř ano ano ano ano ano ano ano ano ne ne ano ano ano ano ne ne
Průměr talíře (cm) 25,5 25,5 25,5 31,5 25,5 31,5 31,5 31,5 bez talíře bez talíře 31,5 27 27 27 bez talíře bez talíře
Konvekční pečení ne ne ne ne ne ne ano ano ne ano ano ne ne ne ne ne
Celonerezové provedení ne ne ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne ano ano
Pizza program ne ne ne ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ne ne
Vaření ve dvou úrovních ne ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne



Chytrý, patentovaný systém Sharp, pomáhá odstraňovat prach, alergeny, 
nepříjemné pachy, bakterie, 99 % virů a dokonce i roztoče ze vzduchu 
v celé místnosti, včetně prostoru za nábytkem. Vy si tak můžete být jisti, 
že doma dýcháte zcela čistý vzduch.

Přesným měřením vlhkosti, prachu, pachů a teploty v místnosti dokáže
čistička vzduchu Sharp udržet čistý vzduch v místnosti zcela automaticky.

Vylepšený inteligentní systém zvlhčování - Automatický režim udržování přirozené vlhkosti vzduchu 
využívá senzorů teploty a vlhkosti, které řídí intenzitu zvlhčování podle reálné teploty v místnosti. 
Pokud vlhkost v místnosti přesáhne 70 %, čistička automaticky zvýší výkon technologie Plasmacluster, 
která zabrání množení bakterií a vzniku plísní.  

Vzhledem k nízké úrovni hluku v kombinaci s možností vypnutí displeje jsou 
čističky vzduchu Sharp dokonale vhodné k použití v ložnici.

Speciální program, který při použití zbaví místnost alergenů jako je prach a pyl. 
Určený i pro velmi citlivé osoby. 

www.sharphome.cz

Plasmacluster Ion System

Senzorová technologie

15minutový cyklus intenzivního čištění pomocí Plasmacluster Ion systému 
zanechá vzduch v místnosti čistý ve velmi krátkém čase.

Ion shower 

Čističky vzduchu řady KC-D

Inteligentní systém zvlhčování - Automatický režim udržování přirozené vlhkosti vzduchu využívá senzorů
teploty a vlhkosti, které řídí intenzitu zvlhčování podle reálné teploty v místnosti.

Čističky vzduchu řady KC-A

Ticho a klid

Program čištění vzduchu

PROČ SI VYBRAT ČISTIČKU VZDUCHU SHARP?

domácí spotřebiče

Sharp čističky
vzduchu odstraňují:

bakterie

viry

plísně

houby

zápach

V období topné sezóny se připravte na zvýšenou koncentraci prachu a suchého vzduchu, v bytech a domech
je 5x horší ovzduší než venku. Věděli jste, že 80 % alergií je způsobeno právě poletujícím prachem? 
Pořiďte si účinnou čističku vzduchu se zvlhčováním.

Čističky Sharp dokáží přefiltro-
vat celkový objem vzduchu 
v místnosti až 4x během 
jedné hodiny.

• Ionizační sprcha
• Unikátní design pro maximální výkon
• Snadné čištění
• Snadná pohyblivost - kolečka

• Senzory prachu, teploty a vlhkosti
• Ukazatel vlhkosti a teploty
• HEPA filtr s životností až 10 let
• Deodorizační filtr

• Automatická žaluzie zabraňující vniknutí 
prachu do mechanismu čističky

• Senzory prachu, teploty a vlhkosti
• Snadná pohyblivost - kolečka s pojistkou
• Ionizační sprcha

• Nový štíhlejší design
• Časovač
• HEPA filtr s životností až 10 let

sharp kategorie - uprava_Sestava 1  27.9.2018  13:14  Stránka 5



       čistička vzduchu  

www.sharphome.cz 
 

FU Y30EUW  |  21 m²  
 

Parametry  
 

• Plocha využití: 21 m² 
• Objem cirkulovaného vzduchu vysoký/střední/nízký výkon:     

180/120/60 m³/hodina 
• Hlučnost vysoký/střední/nízký výkon: 44/35/24 dB 
• Příkon vysoký/střední/nízký výkon: 49/32/23 W 
• Barva: bílá 
• Hmotnost: 5,1 kg 
• Rozměry (v-š-h): 510 x 356 x 180 mm 

 
 

Vlastnosti a technologie 
 

• Plasmacluster Ion systém – Chytrý, patentovaný systém Sharp, 
pomáhá odstraňovat prach, alergeny, nepříjemné pachy, bakterie, 99 % 
virů, a dokonce i roztoče ze vzduchu v celé místnosti, včetně prostoru za 
nábytkem, a vy si tak můžete být jisti, že doma dýcháte zcela čistý 
vzduch. 

• Možnost nastavení 3 rychlostí ventilátoru. 
• Předfiltr, HEPA filtr s deodorizační funkcí.   
• Životnost filtrů až 2 roky. 

 
 
 
 
 
 
 



       čistička vzduchu  

www.sharphome.cz 
 

FP F30EUH  |  21 m²  
 

Parametry  
 

• Plocha využití: 21 m² 
• Objem cirkulovaného vzduchu vysoký/střední/nízký výkon: 

180/120/60 m³/hodina 
• Hlučnost vysoký/střední/nízký výkon: 47/38/26 dB 
• Příkon vysoký/střední/nízký výkon: 47/38/26 W 
• Barva: šedivá 
• Hmotnost: 4 kg 
• Rozměry (v-š-h): 463 x 400 x 182 mm 

 
Vlastnosti a technologie 

• Plasmacluster Ion systém – Chytrý, patentovaný systém 
Sharp, pomáhá odstraňovat prach, alergeny, nepříjemné 
pachy, bakterie, 99 % virů, a dokonce i roztoče ze vzduchu v 
celé místnosti, včetně prostoru za nábytkem, a vy si tak 
můžete být jisti, že doma dýcháte zcela čistý vzduch. 

• Ion shower program – 15 minutový cyklus intenzivního čištění 
pomocí Plasmacluster Ion systému. 

• Program Pyl – Program na eliminaci alergenů ze vzduchu 
• Automatické žaluzie – Zabraňují usazování nečistot uvnitř 

přtroje během vypnutí. 
• Auto restart – Při výpadku proudu a opětovném zapnutí pokračuje čistička automaticky v posledním zvoleném 

programu. 
• Dětský zámek. 
• Senzor prachu. 
• Předfiltr, HEPA filtr. 
• Životnost filtrů až 2 roky. 

 
 
 
 
 
 



                      čistička vzduchu se zvlhčováním 

www.sharphome.cz 
 

KC 930EUW |  21 m²  
 

Parametry  
 

• Plocha využití: 21 m² 
• Plocha využití se zvlhčovačem: 16 m² 
• Zásobník vody: 2,1 lit 
• Účinnost zvlhčování: 350 ml/h 
• Objem cirkulovaného vzduchu vysoký/střední/nízký výkon: 180/120/60 

m³/hodina 
• Hlučnost vysoký/střední/nízký výkon: 48/39/22 dB 
• Příkon vysoký/střední/nízký výkon: 27/13/3,5 W 
• Barva: bílá 
• Hmotnost: 8,1 kg 
• Rozměry (v-š-h): 535 x 375 x 205 mm 

 
Vlastnosti a technologie 

• Plasmacluster Ion systém – Chytrý, patentovaný systém Sharp, 
pomáhá odstraňovat prach, alergeny, nepříjemné pachy, bakterie, 99 
% virů, a dokonce i roztoče ze vzduchu v celé místnosti, včetně 
prostoru za nábytkem, a vy si tak můžete být jisti, že doma dýcháte 
zcela čistý vzduch. 

• Senzor pachu. 
• Ukazatel čistoty vzduchu – Indikátor znečištění se 3 barevnou 

stupnicí 
• Předfiltr, HEPA filtr, zvlhčovací filtr. 
• Životnost filtrů až 2 roky. 

 
 



                      čistička vzduchu se zvlhčováním 

www.sharphome.cz 
 

KC A40EUW  |  26 m²  
 

 

Parametry  
 

• Plocha využití (m²): 26 
• Plocha využití se zvlhčovačem (m²): 21 
• Zásobník vody (l): 3 
• Účinnost zvlhčování (ml/h): 450 
• Objem cirkulovaného vzduchu vysoký/střední/nízký výkon (m³/hodina): 

216/168/48 
• Objem cirkulovaného vzduchu se zvlhčováním vysoký/střední/nízký 

výkon (m³/hodina): 180/144/60 
• Hlučnost vysoký/střední/nízký výkon (dB): 46/40/16 
• Hlučnost se zvlhčováním vysoký/střední/nízký výkon (dB): 42/35/20 
• Příkon vysoký/střední/nízký výkon (W): 25/15/4 
• Barva: bílá 
• Hmotnost (kg): 8,1 
• Rozměry (v-š-h): 570 x 382 x 242 mm 

 

Vlastnosti a technologie 
 

• Plasmacluster Ion systém – Chytrý, patentovaný systém Sharp, 
pomáhá odstraňovat prach, alergeny, nepříjemné pachy, bakterie, 99 
% virů, a dokonce i roztoče ze vzduchu v celé místnosti, včetně 
prostoru za nábytkem, a vy si tak můžete být jisti, že doma dýcháte zcela čistý vzduch. 

• Ion shower – 15 minutový cyklus intenzivního čištění pomocí Plasmacluster Ion systému a zvlhčování 
• Automatické udržování přirozené vlhkosti 
• Senzory prachu, teploty a vlhkosti 
• 4 filtry: předfiltr, uhlíkový filtr, HEPA filtr, zvlhčovací filtr 
• Životnost filtrů až 10 let 
• Kolečka pro snadnou manipulaci 

 
 



                      čistička vzduchu se zvlhčováním 

www.sharphome.cz 
 

KC D40EUW / KC D40EUB  |  26 m²  
 

Parametry  
 

• Plocha využití (m²): 26 
• Plocha využití se zvlhčovačem (m²): 21 
• Zásobník vody (l): 2,5 
• Účinnost zvlhčování (ml/h): 440 
• Objem cirkulovaného vzduchu vysoký/střední/nízký výkon 

(m³/hodina): 216/ 144/ 60 
• Objem cirkulovaného vzduchu se zvlhčováním 

vysoký/střední/nízký výkon (m³/hodina): 180/ 144/ 60 
• Hlučnost vysoký/střední/nízký výkon (dB): 47/ 37/ 23 
• Hlučnost se zvlhčováním vysoký/střední/nízký výkon (dB): 43/ 

37/ 23 
• Příkon vysoký/střední/nízký výkon (W): 25/ 12/ 5 
• Barva: bílá, černá 
• Hmotnost (kg): 7,9 
• Rozměry (v-š-h): 615 x 399 x 230 mm 

 
Vlastnosti a technologie 

 
• Plasmacluster Ion systém – Chytrý, patentovaný systém 

Sharp, pomáhá odstraňovat prach, alergeny, nepříjemné 
pachy, bakterie, 99 % virů, a dokonce i roztoče ze vzduchu v 
celé místnosti, včetně prostoru za nábytkem, a vy si tak 
můžete být jisti, že doma dýcháte zcela čistý vzduch. 

• Ion shower – 60 minutový cyklus intenzivního čištění pomocí 
Plasmacluster Ion systému a zvlhčování. Prvních 10 minut 
čistička pomocí ionizátoru nachytá prach ze vzduchu, zatímco 
snižuje statickou elektřinu v okolí. Dalších 50 minut zvlhčuje 
vzduch na maximální výkon. Ve chvíli, kdy vlhkost ve vzduchu 
dosáhne správné hladiny, program skončí a kontrolka 
zvlhčování zhasne. 

• Inteligentní Auto režim – Automatická detekce vlhkosti v 
místnosti zajišťuje optimální čistící výkon a zabraňuje tak vzniku plísní. 

• Automatická žaluzie – Zabraňující vniknutí prachu do mechanismu čističky. 
• Automatické udržování přirozené vlhkosti 
• Senzory prachu, pachů, teploty a vlhkosti 
• 4 filtry: předfiltr, uhlíkový filtr, HEPA filtr, zvlhčovací filtr 
• Životnost filtrů až 10 let 
• Kolečka s brzdou pro snadnou manipulaci 

 
 



                      čistička vzduchu se zvlhčováním 

www.sharphome.cz 
 

KC A50EUW  |  38 m²  
 

Parametry  
 

• Zvlhčování: ano  
• Plocha využití (m²): 38 
• Plocha využití se zvlhčovačem (m²): 27 
• Zásobník vody (l): 3,6 
• Účinnost zvlhčování (ml/h): 600 
• Objem cirkulovaného vzduchu vysoký/střední/nízký výkon (m³/hodina): 

306/216/60 
• Objem cirkulovaného vzduchu se zvlhčováním vysoký/střední/nízký 

výkon (m³/hodina): 288/216/90 
• Hlučnost vysoký/střední/nízký výkon (dB): 49/41/16 
• Hlučnost se zvlhčováním vysoký/střední/nízký výkon (dB): 47/41/23 
• Příkon vysoký/střední/nízký výkon (W): 42/18/4,3 
• Barva: bílá 
• Hmotnost (kg): 9,2 
• Rozměry (v-š-h): 603 x 399 x 273 mm 

 

Vlastnosti a technologie 
 

• Plasmacluster Ion systém – Chytrý, patentovaný systém Sharp, 
pomáhá odstraňovat prach, alergeny, nepříjemné pachy, bakterie, 99 % 
virů, a dokonce i roztoče ze vzduchu v celé místnosti, včetně prostoru 
za nábytkem, a vy si tak můžete být jisti, že doma dýcháte zcela čistý 
vzduch. 

• Ion shower – 15minutový cyklus intenzivního čištění pomocí Plasmacluster Ion systému a zvlhčování 
• Automatické udržování přirozené vlhkosti 
• Senzory prachu, pachů, teploty a vlhkosti 
• 4 filtry: předfiltr, uhlíkový filtr, HEPA filtr, zvlhčovací filtr 
• Životnost filtrů až 10 let 
• Kolečka pro snadnou manipulaci 

 
 



                      čistička vzduchu se zvlhčováním 

www.sharphome.cz 
 

KC D50EUW  |  38 m²  
 

Parametry  
 

• Plocha využití (m²): 38 
• Plocha využití se zvlhčovačem (m²): 27 
• Zásobník vody (l): 2,5 
• Účinnost zvlhčování (ml/h): 600 
• Objem cirkulovaného vzduchu vysoký/střední/nízký výkon 

(m³/hodina): 306/ 186/ 60 
• Objem cirkulovaného vzduchu se zvlhčováním 

vysoký/střední/nízký výkon (m³/hodina): 288/ 186/ 60 
• Hlučnost vysoký/střední/nízký výkon (dB): 55/ 43/ 23 
• Hlučnost se zvlhčováním vysoký/střední/nízký výkon (dB): 55/ 

43/ 23 
• Příkon vysoký/střední/nízký výkon (W): 49/ 20/ 7 
• Barva: bílá 
• Hmotnost (kg): 7,9 
• Rozměry (v-š-h): 615 x 399 x 230 mm 
 

 
Vlastnosti a technologie 
 

• Plasmacluster Ion systém – Chytrý, patentovaný systém 
Sharp, pomáhá odstraňovat prach, alergeny, nepříjemné pachy, 
bakterie, 99 % virů, a dokonce i roztoče ze vzduchu v celé 
místnosti, včetně prostoru za nábytkem, a vy si tak můžete být 
jisti, že doma dýcháte zcela čistý vzduch. 

• Ion shower – 60minutový cyklus intenzivního čištění pomocí 
Plasmacluster Ion systému a zvlhčování. Prvních 10 minut 
čistička pomocí ionizátoru nachytá prach ze vzduchu, zatímco snižuje statickou elektřinu v okolí. Dalších 50 minut 
zvlhčuje vzduch na maximální výkon. Ve chvíli, kdy vlhkost ve vzduchu dosáhne správné hladiny, program skončí 
a kontrolka zvlhčování zhasne. 

• Inteligentní Auto režim – Automatická detekce vlhkosti v místnosti zajišťuje optimální čistící výkon a zabraňuje 
tak vzniku plísní. 

• Automatická žaluzie – Zabraňující vniknutí prachu do mechanismu čističky. 
• Automatické udržování přirozené vlhkosti 
• Senzory prachu, pachů, teploty a vlhkosti 
• 4 filtry: předfiltr, uhlíkový filtr, HEPA filtr, zvlhčovací filtr 
• Životnost filtrů až 10 let 
• Kolečka s brzdou pro snadnou manipulaci 

 
 

 



                      čistička vzduchu se zvlhčováním 

www.sharphome.cz 
 

KC A60EUW  |  48 m²  
 

Parametry  
 

• Plocha využití (m²): 48 
• Plocha využití se zvlhčovačem (m²): 34 
• Zásobník vody (l): 4 
• Účinnost zvlhčování (ml/h): 730 
• Objem cirkulovaného vzduchu vysoký/střední/nízký výkon (m³/hodina): 

396/270/84 
• Objem cirkulovaného vzduchu se zvlhčováním vysoký/střední/nízký 

výkon (m³/hodina): 366/270/120 
• Hlučnost vysoký/střední/nízký výkon (dB): 49/40/19 
• Hlučnost se zvlhčováním vysoký/střední/nízký výkon (dB): 47/40/24 
• Příkon vysoký/střední/nízký výkon (W): 60/22/5,3 
• Barva: bílá 
• Hmotnost (kg): 11 
• Rozměry (v-š-h): 643 x 416 x 295 mm 

 

Vlastnosti a technologie 
 

• Plasmacluster Ion systém – Chytrý, patentovaný systém Sharp, 
pomáhá odstraňovat prach, alergeny, nepříjemné pachy, bakterie, 99 % 
virů, a dokonce i roztoče ze vzduchu v celé místnosti, včetně prostoru za 
nábytkem, a vy si tak můžete být jisti, že doma dýcháte zcela čistý vzduch. 

• Ion shower – 15minutový cyklus intenzivního čištění pomocí Plasmacluster Ion systému a zvlhčování. 
• Automatické udržování přirozené vlhkosti 
• Senzory prachu, pachů, teploty a vlhkosti 
• 4 filtry: předfiltr, uhlíkový filtr, HEPA filtr, zvlhčovací filtr 
• Životnost filtrů až 10 let 
• Kolečka pro snadnou manipulaci 

 
 



                      čistička vzduchu se zvlhčováním  

www.sharphome.cz 
 

KC D60EUW  |  48 m²  
 

Parametry  
 

• Plocha využití (m²): 48 
• Plocha využití se zvlhčovačem (m²): 30 
• Zásobník vody (l): 3 
• Účinnost zvlhčování (ml/h): 660 
• Objem cirkulovaného vzduchu vysoký/střední/nízký výkon 

(m³/hodina): 396/ 240/ 90 
• Objem cirkulovaného vzduchu se zvlhčováním 

vysoký/střední/nízký výkon (m³/hodina): 366/ 240/ 90 
• Hlučnost vysoký/střední/nízký výkon (dB): 55/ 45/ 25 
• Hlučnost se zvlhčováním vysoký/střední/nízký výkon (dB): 54/ 

45/ 25 
• Příkon vysoký/střední/nízký výkon (W): 60/ 22/ 5,3 
• Barva: bílá 
• Hmotnost (kg): 8,6 
• Rozměry (v-š-h): 637 x 420 x 242 mm 

 
Vlastnosti a technologie 

 
• Plasmacluster Ion systém – Chytrý, patentovaný systém 

Sharp, pomáhá odstraňovat prach, alergeny, nepříjemné pachy, 
bakterie, 99 % virů, a dokonce i roztoče ze vzduchu v celé 
místnosti, včetně prostoru za nábytkem, a vy si tak můžete být 
jisti, že doma dýcháte zcela čistý vzduch. 

• Ion shower – 60 minutový cyklus intenzivního čištění pomocí 
Plasmacluster Ion systému a zvlhčování. Prvních 10 minut 
čistička pomocí ionizátoru nachytá prach ze vzduchu, zatímco 
snižuje statickou elektřinu v okolí. Dalších 50 minut zvlhčuje 
vzduch na maximální výkon. Ve chvíli, kdy vlhkost ve vzduchu 
dosáhne správné hladiny, program skončí a kontrolka zvlhčování zhasne. 

• Inteligentní Auto režim – Automatická detekce vlhkosti v místnosti zajišťuje optimální čistící výkon a zabraňuje 
tak vzniku plísní. 

• Automatická žaluzie – Zabraňující vniknutí prachu do mechanismu čističky. 
• Automatické udržování přirozené vlhkosti 
• Senzory prachu, pachů, teploty a vlhkosti 
• 4 filtry: předfiltr, uhlíkový filtr, HEPA filtr, zvlhčovací filtr 
• Životnost filtrů až 10 let 
• Kolečka s brzdou pro snadnou manipulaci 

 
 



ČISTIČKY VZDUCHU FU Y30EUW FP F30EUH KC 930EUW KC A40EUW KC A50EUW KC A60EUW
KC D40EUW / KC 
D40EUB KC D50EUW KC D60EUW

Specifikace Heureka

Výrobce Sharp Sharp Sharp Sharp Sharp Sharp Sharp Sharp Sharp

Druh Čistička vzduchu Čistička vzduchu
Kombinovaná čistička a 
zvlhčovač

Kombinovaná čistička a 
zvlhčovač

Kombinovaná čistička a 
zvlhčovač

Kombinovaná čistička a 
zvlhčovač

Kombinovaná čistička a 
zvlhčovač

Kombinovaná čistička a 
zvlhčovač

Kombinovaná čistička a 
zvlhčovač

Maximální / minimální příkon 49 / 23 W 51 / 13 W 27 / 4,5 W 25 / 4 W 42 / 4,3 W 60 / 5,3 W 25 / 5 W 49 / 7 W 70 / 7 W

Hmotnost 5,1 kg 4 kg 6.1 kg 8.1 kg 9.2 kg 11 kg 7.9 kg 7.9 kg 8.6 kg
Hlučnost min./stř./max. výkon 24 / 35 / 44 dB 26 / 38 /47 dB 22 / 39 / 48 dB 16 / 40 / 46 dB 16 / 41 / 49 dB 19 / 40 / 49 dB 23 / 37 / 47 dB 23 / 43 / 55 dB 25 / 45 / 55 dB
Kapacita vodní nádržky - - 2,1 l 3 l 3,6 l 4 l 2.5 l 2.5 l 3 l
Ionizátor ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Barva bílá šedá bílá bílá bílá bílá bílá / černá bílá bílá
Rozměry (VxŠxH) 51 x 35,6 x 18 cm 46.3 x 40 x 18.2 cm 53.5 x 37.5 x 20.5 cm 57 x 38.2 x 24.2 cm 60,3 x 39,9 x 27,3 cm 64,3 x 41.6 x 29.5 cm 61.5 x 39.9 x 23.0 cm 61,5 x 39,9 x 23 cm 63.7 x 42 x 24.2 cm

Typ filtru / čištění
HEPA filtr, deodorační, 
předfiltr HEPA filtr, předfiltr

HEPA filtr, deodorační, 
předfiltr, zvlhčující filtr

HEPA filtr, deodorační, 
předfiltr, zvlhčující filtr

HEPA filtr, deodorační, 
předfiltr, zvlhčující filtr

HEPA filtr, deodorační, 
předfiltr, zvlhčující filtr

HEPA filtr, deodorační, 
předfiltr, zvlhčující filtr

HEPA filtr, deodorační, 
předfiltr, zvlhčující filtr

HEPA filtr, deodorační, 
předfiltr, zvlhčující filtr

Specifikace Sharp FU Y30EUW FP F30EUH KC 930EUW KC A40EUW KC A50EUW KC A60EUW
KC D40EUW / KC 
D40EUB KC D50EUW KC D60EUW

Zvlhčování ne ne ano ano ano ano ano ano ano
Účinnost zvlhčování až (ml/h) - - 350 450 600 730 440 600 660
Plocha využití (m²) 21 21 21 26 38 48 26 38 48
Výkon až (m³): 180 180 180 216 306 396 216 306 396
Vlastnosti a technologie
Plasmacluster Ion systém ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Ion shower - iontová sprcha ne ano ne ano ano ano ano ano ano
Inteligentní Auto režim ne ne ne ne ne ne ano ano ano
Automatické udržování přirozené vlhkosti ne ne ne ano ano ano ano ano ano
Automatická žaluzie ne ne ne ne ne ne ano ano ano
Senzory prachu, teploty a vlhkosti ne ne ne ano ano ano ano ano ano
Senzor pachů ne ne ano ne ano ano ne ano ano
Senzor prachu ne ne ne ano ano ano ano ano ano
HEPA filtr ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Deodorizační filtr ano ne ano ano ano ano ano ano ano
Životnost filtrů (roky) 2 2 2 10 10 10 10 10 10



Filtry k čističkám vzduchu
Popisek k filtru Označení filtru FUY-30EUW FP-F30EUH KC-930EUW KC-A40EUW KC-D40EUW KC-D40EUB KC-A50EUW KC-D50EUW KC-A60EUW KC-D60EUW
Zvlhčovací filtr FZ-Y30MFE Ano
Omyvatelný deodorizační filtr FZ-A41DFR Ano
Deodorizační filtr FZ-D60DFE Ano
Omyvatelný dezodorizační filtr FZ-A51DFR Ano
Omyvatelný dezodorizační filtr FZ-A61DFR Ano
Deodorizační filtr FZ-D40DFE Ano Ano Ano
Zvlhčovací filtr FZ-A61MFR Ano Ano Ano
Integrovaný filtr FZ-Y30SFE Ano Ano
HEPA filtr FZ-F30HFE Ano
HEPA filtr FZ-D60HFE Ano
HEPA filtr FZ-A41HFR Ano
HEPA filtr FZ-A51HFR Ano
HEPA filtr FZ-A61HFR Ano
HEPA filtr FZ-D40HFE Ano Ano Ano


