


ma bogatą historię w produkcji znakomitych 
urządzeń elektrycznych.

1936 19701940 1950 1960

Byli współpracownicy, Donal 
Morphy, inżynier oraz Charles 
Richards, sprzedawca, nawiązali 
współpracę i 8 lipca 1936 roku 
zarejestrowali swoje nowe 
przedsiębiorstwo jako prywatną 
firmę produkującą i sprzedającą 
sprzęt elektryczny, gazowy, 
radiowy i telewizyjny.

Rozpoczęcie programu ekspansji 
na inne obszary po II wojnie 
światowej. Rozpoczęto działalność 
jako spółka publiczna w 1947 
roku, a następnie połączyła się z 
Astral, firmą z siedzibą w Dundee, 
która produkowała i sprzedawała 
wirówki i lodówki.

Opracowano nowe żelazka ze ściętymi 
stopami do prasowania wokół guzików 
oraz ze skalibrowaną kontrolą 
temperatury, a także kontrolnymi 
lampkami i wygodnymi uchwytami. W 
1954, ukazało się pierwsze żelazko z 
kontrolą temperatury do prasowania na 
parę i na sucho z własnym podgrzewaczem 
oraz możliwością prasowania z użyciem 
pary przez 25 minut.

Donal Morphy sprzedał swoje udziały EMI, 
prowokując do przejęcia. Charles Richards 
dołączył do GEC, kierując ich działalnością 
związaną z urządzeniami gospodarstwa domowego 
w 1963 roku. Nowy Dyrektor Genralny, Willis 
Roxburgh, postanowił położyć większy nacisk na 
duże urządzenia gospodarstwa domowego, a w 
1961 r. otworzył drugą fabrykę w Dundee. 

Do 1972 roku, BDA (włączając 
Hotpoint, English Electric, GEC 
i Morphy Richards) stało się 
największym producentem urządzeń 
elektrycznych w Wielkiej Brytanii z 
obrotami wynoszącymi 50 milionów 
funtów wygenerowanymi przez 10 
700 pracowników. Dwa lata później 
Grupa powiększyła się po połączeniu 
z Schreiber Furniture Organization, 
a następnie BDA zmieniło nazwę na 
Hotpoint w 1975 roku.
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ŚW

IĘTOWANIE

INTELIGENTNYCH POMYSŁÓW

Dziś nadal jesteśmy liderami rynku dzięki naszym innowacyjnym 
projektom oraz produkcji osiągającej najwyższe standardy w celu 

zapewnienie produktów ułatwiających życie.

SINCE 1936

1980 1990 20102000 2018

Sprzedana w kwietniu 1982 r. 
Capital for Industry, będącego 
spółką holdingową należącą do 
Throgmorton Trust. Wraz ze wzrostem 
współczesnego wzornictwa i innowacji, 
rozwój produktów rozkwitł dzięki 
nowym żelazkom, magnetofonom 
oraz przenośnym telewizorom, a także 
opiekaczom do kanapek.

Innowacje w latach 90. 
dzięki naszym markowym 
produktom sprawiły, że 
znaleźliśmy się wśród 
najbardziej zaawansowanych 
producentów sprzętu AGD.

W listopadzie 2000 roku i czerwcu 
2007 roku, miasto Mexborough 
zostało zniszczone przez powódź, 
ale dzięki heroicznym wysiłkom 
wszystkich pracowników firma była 
w stanie działać z minimalnymi 
zakłóceniami na tymczasowym 
terenie, który stał się naszym nowym 
domem w 2008 roku.

Innowacja zarówno poprzez 
dostawę produktów, jak i 
komunikację marketingową 
w dalszym ciągu spełnia 
zmieniające się potrzeby 
naszych konsumentów, w 
miarę postępu ery cyfrowej.

82 LATA
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ŚNIADANIE
Tchnij życie w swoją kuchnię
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REDEFINE
LINIA ŚNIADANIOWA
Zmień definicję Twojej kuchni
Redefine obejmuje zachwycajacy wizualnie szklany czajnik oraz toster z dyspenserem do ciepłej wody, aby 
zrewolucjonizowac sposób korzystania z Twojej kuchni.

228000
REDEFINE TOSTER

 • Technologia THERMOGLASS™ – 
idealnie równomiernie wypieczony tost

 • Automatyczne podnoszenie i 
opuszczanie kromek

 • Podświetlany zegar odliczający czas

 • Powiadomienia dźwiękowe
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131000
DYSPENSER DO CIEPŁEJ WODY 
REDEFINE

Idealny do napojów i gotowania 
– dyspenser do ciepłej wody 
dokładnie przygotuje jej 
odpowiednią ilość we właściwej 
temperaturze, niezależnie od 
zadania.

 • Dyspenser do ciepłej wody

 • Regulacja temperatury

 • Precyzyjny wybór pojemności

 • Automatyczny dyspenser

 • 3-litrowy zbiornik na wodę

 • Filtr Brita

108000
CZAJNIK REDEFINE

 • Wzmocniona konstrukcja szkła 
Duran Schott™

 • Podświetlana obudowa

 • Filtr antyosadowy 
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EVOKE
EDYCJA SPECJALNA
Komfort luksusu

8



CZAJNIK
 • Podnoszona pokrywka

 • Pojemność 1.5 litra

 • Wyjmowany filtr 
antyosadowy

 • Okienko kontrolne poziomu 
wody

 • Podświetlany przycisk ON/
OFF

TOSTER
 • Regulacja stopnia opieczenia

 • Wyjmowana tacka na 
okruchy

 • Regulacja szerokości komór

 • Podświetlane przyciski 
podgrzewania i rozmrażania

PRZELEWOWY EKSPRES 
DO KAWY Z FILTREM

 • Przygotowanie 10 filiżanek

 • Cykl szybkiego parzenia 1-4 
filiżanek

 • Funkcja 40-minutowego 
utrzymywania ciepła

 • Wybór mocy kawy

 • Programowalny timer z 
funkcją opóźnienia

 • Blokada kapania [Anti-drip]

 • Wyjmowany filtr stożkowy

 • Wyświetlacz LED

 • Stal nierdzewna 
z chromowanym 
wykończeniem

Dostępna gama

Czajnik  
Piramida: 100101
Dzban: 104401

Toster
4 kromki: 240101
2 kromki: 224401

Kawa: 162523

Czajnik  
Piramida: 100102
Dzban: 104402

Toster
4 kromki: 240102
2 kromki: 224402

Kawa: 162524

Czajnik  
Piramida: 100103
Dzban: 104403

Toster
4 kromki: 240103
2 kromki: 224403

Kawa: 162525

BRĄZOWY NIEBIESKA 
STAL

PLATYNOWY
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EVOKE
Dotyk elegancji

CZAJNIK
 • Podnoszona pokrywka

 • Pojemność 1.5 litra

 • Wyjmowany filtr antyosadowy

 • Okienko kontrolne poziomu wody

 • Podświetlany przycisk ON/OFF 

TOSTER
 • Regulacja stopnia opieczenia

 • Wyjmowana tacka na okruchy

 • Regulacja szerokości komór

 • Podświetlane przyciski podgrzewania i 
rozmrażania 

PRZELEWOWY EKSPRES DO KAWY Z 
FILTREM

 • Przygotowanie 10 filiżanek

 • Cykl szybkiego parzenia 1-4 filiżanek

 • Funkcja 40-minutowego utrzymywania ciepła

 • Wybór mocy kawy

 • Programowalny timer z funkcją opóźnienia

 • Blokada kapania [Anti-drip]

 • Wyjmowany filtr stożkowy

 • Wyświetlacz LED

 • Stal nierdzewna z chromowanym wykończeniem

Czajnik  
Piramida: 100106
Dzban: 104406

Toster
4 kromki: 240106
2 kromki: 224406

Kawa: 162521

STAL 
SZCZOTKOWANA

Czajnik  
Piramida: 100105
Dzban: 104405

Toster
4 kromki: 240105
2 kromki: 224405

Kawa: 162520

CZARNY

Czajnik  
Piramida: 100108
Dzban: 104408

Toster
4 kromki: 240108
2 kromki: 224408

Kawa: 162522

Czajnik  
Piramida: 100109
Dzban: 104409

Toster
4 kromki: 240109
2 kromki: 224409

CZERWONY BIAŁY

Dostępna gama
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ACCENTS
KOLEKCJA RÓŻOWE ZŁOTO
Dotyk klasy
CZAJNIK 

 •  Funkcja gwizdka

 • Podnoszona pokrywka

 • Pojemność 1.5 litra

 • Wyjmowany filtr 
antyosadowy

 • Okienko kontrolne poziomu 
wody

 • Podświetlany przycisk ON/
OFF

TOSTER
 • Regulacja stopnia opieczenia

 • Wyjmowana tacka na 
okruchy

 • Regulacja szerokości komór

 • Podświetlane przyciski 
podgrzewania i rozmrażania

PRZELEWOWY EKSPRES 
DO KAWY

 • Programowalny timer, który 
pozwala obudzić się na świeżą 
kawę

 • Technologia przelewowa 
z efektem „shower head” 
[„głowicy prysznicowej”] dla 
pełniejszego smaku

 • Stały filtr wielokrotnego użytku 
typu „cupcake” do tworzenia 
aksamitnego smaku

 • 1,8 litrów pojemności do 12 
filiżanek

 • Regulacja mocy kawy
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Czajnik: 102105
Toster: 242105

STAL  
SZCZOTKOWANA

Czajnik: 102104
Toster: 242104
Kawa: 162011

CZARNY

Czajnik: 102106
Toster: 242106

BIAŁY

Dostępna gama
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CZAJNIK
 • Funkcja gwizdka

 • Podnoszona pokrywka

 • Pojemność 1.5 litra

 • Wyjmowany filtr 
antyosadowy

 • Okienko kontrolne 
poziomu wody

 • Podświetlany przycisk ON/
OFF

TOSTER
 • Regulacja stopnia 

opieczenia

 • Wyjmowana tacka na 
okruchy

 • Komory o różnych 
szerokościach

 • Podświetlane przyciski 
podgrzewania i rozmrażania

ACCENTS
EDYCJA SPECJALNA
Ikony projektowania 
wspaniałe na zawsze
Dodaj odrobinę designerskiego szyku swojej kuchni przy użyciu 
matowych, aksamitnych kolorów edycji specjalnej

Dostępna gama

Czajnik: 102101
4 kromki: 242101
2 kromki: 222004

Czajnik: 102100
4 kromki: 242100
2 kromki: 222003

Czajnik: 102102
4 kromki: 242102
2 kromki: 222005

PIASKOWY AZUROWY KAMIENNY

14



15



ACCENTS
Pokoloruj swoją kuchnię
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Dostępna gama

Czajnik: 102022
4 kromki: 242026
2 kromki: 222010

Ekspress do kawy
Timer: 162751
Brak timera: 162771

Czajnik: 102002
4 kromki: 242018
2 kromki: 222013

Czajnik: 102004
4 kromki: 242020
2 kromki: 222011

Ekspress do kawy
Timer: 162752
Brak timera: 162772

STAL 
SZCZOTKOWANA

CZARNY CZERWONY

PRZELEWOWY EKSPRES DO KAWY Z 
FILTREM

 • Przygotowanie 10 filiżanek

 • Cykl szybkiego parzenia 1-4 filiżanek

 • Funkcja 40-minutowego utrzymywania ciepła

 • Wybór mocy kawy

 • Programowalny timer z funkcją opóźnienia (tylko 
modele 162752 i 162751)

 • Blokada kapania [Anti-drip]

 • Wyjmowany filtr stożkowy

 • Wyświetlacz LED

 • Stal nierdzewna z chromowanym wykończeniem

CZAJNIK
 • Funkcja gwizdka

 • Podnoszona pokrywka

 • Pojemność 1.5 litra

 • Wyjmowany filtr antyosadowy

 • Okienko kontrolne poziomu 
wody

 • Podświetlany przycisk ON/OFF

TOSTERY NA 2 I 4 KROMKI
 • Regulacja stopnia opieczenia

 • Wyjmowana tacka na okruchy

 • Komory o różnych szerokościach

 • Podświetlane przyciski 
podgrzewania i rozmrażania
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ASPECT
Największa precyzja wykonania 
TOSTER

 • Obudowa ze stali nierdzewnej

 • Drewniane lub aluminiowe 
wykończenie

 • Wyjmowana tacka na okruchy

 • Inteligentne opiekanie: regulacja 
stopnia opieczenia wraz z funkcją 
podgrzewania i rozmrażania

CZAJNIK
 • Obudowa ze stali nierdzewnej

 • Drewniane lub aluminiowe wykończenie

 • Idealny dziobek do nalewania

 • Pojemność 1.5 litra

 • Wyjmowany metalowy filtr antyosadowy

 • Podświetlany przycisk ON/OFF
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Bia y 
z niebie sk  
podstaw

100003 240003

Czarny 
z czerwon  
podstaw

100002 240002

Bia y 
z drewnianym 
wyko czeniem 
na podstawie 
i uchwycie 
czajnika

100005 240005
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Czajnik: 100009
Tos: 240009

Czajnik: 100010
Toster: 240010

Czajnik: 100012
Toster: 240012

CYRANKOWY

KAMIENNY

RÓŻOWY

Dostępna gamma:

ASPECT
SCANDI
Skandynawskie wzornictwo inspirowane naturą 

TOSTER
 • Obudowa ze stali nierdzewnej

 • Drewniane wykończenie

 • Wyjmowana tacka na okruchy

 • Inteligentne opiekanie: regulacja 
stopnia opieczenia wraz z funkcją 
podgrzewania i rozmrażania

CZAJNIK
 • Obudowa ze stali nierdzewnej

 • Drewniane wykończenie

 • Idealny dziobek do nalewania

 • Pojemność 1.5 litra

 • Wyjmowany metalowy filtr antyosadowy

 • Podświetlany przycisk ON/OFF
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 • Szybkie gotowanie

 • Technologia Illumo-cool 

 • 1,5 l pojemności – 6 filiżanek 

 • Teksturowana obudowa 

 • Wyjmowany filtr antyosadowy

108010

VETRO
PODŚWIETLANY SZKLANY CZAJNIK Z 

PODWÓJNĄ ŚCIANĄ
Doskonale dopasowany 

do Twojej kuchni
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Dostępna gama

Czajnik  
Piramida: 108134
Dzban: 108314

Toster
4 kromki: 248134
2 kromki: 228314

Czajnik  
Piramida: 108132
Dzban: 108312

Toster
4 kromki: 248132
2 kromki: 228312

Kawa: 163004

Czajnik  
Piramida: 108131
Dzban: 108311

Toster
4 kromki: 248131
2 kromki: 228311

Kawa: 163002

Czajnik  
Piramida: 108133
Dzban: 108313

Toster
4 kromki: 248133
2 kromki: 228313

BIAŁY KREMOWYCZARNY CZERWONYVECTOR
Zrób wrażenie
Znajdź swój kąt z nową, geometrycznie 
wspaniałą kolekcją Vector

PRZELEWOWY EKSPRES DO KAWY
 • Programowalny timer, który pozwala 

obudzić się na świeżą kawę

 • Technologia przelewowa z efektem 
„shower head” [„głowicy prysznicowej”] 
dla pełniejszego smaku

 • Stały filtr wielokrotnego użytku typu 
„cupcake” do tworzenia aksamitnego 
smaku

 • 1,8 litrów pojemności do 12 filiżanek

 • Regulacja mocy kawy 

TOSTERY NA 2 I 4 KROMK
 • Funkcja automatycznego podnoszenia 

kromek

 • Regulacja stopnia opieczenia

 • Podświetlane przyciski

 • Wyjmowana tacka na okruchy

 • Głębokie komory z regulowaną 
szerokością 

CZAJNIKI STOŻKOWE (TYPU 
„PIRAMIDA”) I TYPU „DZBANEK”

 • Pojemność 1,5 litra

 • Element 3kW

 • Filtr antyosadowy

 • Funkcja przechowywania przewodu

 • Bezprzewodowa podstawa 360
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PRISM
Przełam konwencję 
Kolekcja Prism prezentuje niecodzienny, kultowy design, idealny dla każdego, kto lubi iść pod prąd.

CZAJNIK
 • Polerowana obudowa zdobiona 

żłobieniami

 • Pojemność 1.5 litra

 • Wyjmowany filtr antyosadowy

 • Okienko kontrolne

 • Podświetlany przycisk on/off

 • Funkcja gwizdka

 • Wolny od BPA

TOSTER
 • Polerowana obudowa zdobiona 

żłobieniami

 • Wyjmowana tacka na okruchy

 • Regulacja stopnia opieczenia

 • Podświetlane przyciski podgrzewania, 
rozmrażania i anulowania

 • Wolny od BPA

PRZELEWOWY EKSPRES DO KAWY Z FILTREM
 • Programowalny timer, który pozwala obudzić się na 

świeżą kawę

 • Technologia przelewowa z efektem „shower head” 
[„głowicy prysznicowej”] dla pełniejszego smaku

 • Stały filtr wielokrotnego użytku typu „cupcake” do 
tworzenia aksamitnego smaku

 • 1,8 litrów pojemności do 12 filiżanek

 • Regulacja mocy kawy 
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KAWA
Kawa tak jak lubisz

162100
1. EKSPRES DO KAWY Z FILTREM Z FUNKCJĄ 
MIELENIA I ZAPARZANIA

 • Zintegrowany młynek automatycznie miele ziarna przed 
zaparzeniem

 • Może być używany z ziarnami lub wstępnie zmieloną kawą

 • Funkcja timera, dzięki czemu można obudzić się na 
najświeższą kawę

 • Kompaktowa pojemność 2 filiżanek oznacza, że możesz 
zrobić kawę, jaką chcesz generując mniej odpadów

 • Funkcja utrzymywania ciepła 

162501
2. PRZELEWOWY EKSPRES DO KAWY Z FILTREM

 • Technologia przelewowa z efektem „shower head” 
[„głowicy prysznicowej”] dla pełniejszego smaku

 • Filtr stały jest łatwy do czyszczenia i nie ma potrzeby 
kupowania bibułek filtracyjnych

 • Żaroodporna szklana karafka oraz podgrzewana płyta 
pozwalają na utrzymanie ciepła Twojej kawy

 • Aroma Blender do cyrkulacji kawy

 • 1,2 litrów pojemności do 10 filiżanek

162740
3. EKSPRES DO KAWY Z FILTREM Z 
PRZENOŚNYM KUBKIEM TERMICZNYM

 • Kawa na wynos – wspaniała kawa, na wynos!

 • Kubek termiczny dla podróżnych – utrzymuje Twoją kawę 
gorącą

 • Filtr stały – łatwy do czyszczenia i pozwala zaoszczędzić 
pieniądze

 • Automatyczne wyłączanie - dla spokoju ducha

 1
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 • Obudowa ze szkła Duran Schott

 • 5 ustawień temperatury dla 
rożnych typów herbaty ub ziół

 • Pojemność 1,2 litra

 • Funkcja utrzymywania ciepła

 • Zdejmowana pokrywa i kosz dla 
łatwego czyszczenia

132002

ZAPARZACZ 
DO HERBATY
Doskonała filiżanka herbaty 
za każdym razem
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43970

ZAPARZACZ DO HERBATY
Doskonała filiżanka herbaty za każdym razem

UNIKALNA TECHNOLOGIA 
PARZENIA HERBATY
Woda jest podgrzewana do optymalnej 
temperatury, a następnie tłoczona przez uchwyt do 
koszyczka z herbatą, powodując uwolnienie pełni 
smaku.

 • Koszyczek na herbatę (w 
pokrywie) wykonany ze 
stali nierdzewnej, łatwy do 
czyszczenia

 • Obudowa o pojemności 1 litra, 
wykonana ze szkła Duran Schott 
z profilowanym uchwytem

 • 5 ustawienia mocy herbaty

 • 3 ustawienia temperatury
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AKCESORIA 
DO TOSTERA

 • Odpowiednie dla tosterów Accents, 
Aspect, Vector, Prism oraz Evoke

 • Nienagrzewające się uchwyty

270002

1. RAMKA DO KANAPEK
270001

2. RUSZT NA KROMKI

 1

 2
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GOTOWANIE NA 
KUCHENNYM BLACIE

Twoja pomocna dłoń w kuchni
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Prepstar jest wyjątkowo kompaktowy, o połowę 
mniejszy niż konwencjonalny robot kuchenny, ale o 
podwójnej pojemności. Nasze zajęte i intensywne 
życie jest często tak wymagające, że wielu z nas 
usilnie próbuje znaleźć czas na przygotowanie 
zdrowych i pożywnych posiłków.

Prepstar pomoże Ci zająć się wszystkimi 
codziennymi czynnościami związanymi z 
przygotowywaniem żywności poprzez cięcie, 
rozdrabnianie, siekanie, ubijanie, roztrzepywanie 
oraz ucieranie jedzenia w kilka sekund, dzięki 
czemu przygotowywanie posiłków jest szybkie 
i łatwe. Unikalna konstrukcja Prepstar oznacza, 
że wszystkie akcesoria mieszczą się w środku 
urządzenia, aby zapewnić kompaktowe i łatwe 
przechowywanie.

 • Unikalne przechowywanie – wszystko 
przechowywane jest w środku

 • 6 ustawienia prędkości, w tym 3 
utomatyczne programy

 • Łatwe w obsłudze, łatwe do przechowywania 

Dołącznone akcesoria: 

 • Ostrze do siekania

 • Trzepaczka

 • Ubijak

 • Ostrze do drobnego ścierania

 • Ostrze do grubego ścierania

 • Ostrze do krojenia

 • Pojemnik na akcesoria

 • 1,6l misa do miksowania

 • Karty opisowe

401014

PREPSTAR
Jedno urządzenie, 
wiele możliwości
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402050

1. BLENDER RĘCZNY
 • Technologia Smart Response

 • Precyzyjny przycisk kontrolny

 • Zawsze ostre ostrze Serrator

 • Technologia zapobiegająca 
chlapaniu

 • Kontrola prędkości

 • Pojemnik o pojemności 500ml do 
miksowania/przechowywania 

402052
2. ZESTAW BLENDERA 
RĘCZNEGO

 • Pojemnik o pojemności 500ml do 
miksowania/przechowywania

 • Przystawka do zacierania

 • Trzepaczka

 • 500ml wielonaczyniowy z 
pokrywą do miksowania i 
przechowywania 

402054

3.  BLENDER RĘCZNY - 
ZESTAW POJEMNIKA 
GŁÓWNEGO (WORK 
CENTRE)

 • Pojemnik główny [workcentre] 
1250ml wyposażony w 2 ostrza/
tarcze do siekania. (Tarcza 1: cienka 
krajalnica, drobna tarka) (Tarcza 2: 
cienka krajalnica, gruba tarka)

 • Pojemnik o pojemności 500ml do 
miksowania/przechowywania

400505 

4. MIKSER RĘCZNY
 • Technologia Smart Response

 • Precyzyjny przycisk kontrolny

 • Blokada prędkości

 • Regulacja prędkości

 • Funkcja pulsacji

 • Kompaktowy schowek na kabel

 • Akcesoria 

501020 

5. ZUPOWAR
 • Technologia Smart Response

 • Zaprogramowane tryby pracy

 • Kontrola porcji

 • Funkcja zachowania ciepła i 
podgrzewania

 • Program łatwego czyszczenia

 • Zdejmowalna miska

 • Ostrze Serrator

PEŁNA KONTROLA
Moc pewnego tworzenia

 • Wykrywanie obciążenia – automatycznie zwiększa moc, aby utrzymać prędkość

 • Energooszczędny – pobiera tylko tyle mocy, ile potrzebuje.

 • Najlepszy efekt– produkuje lepszą mieszankę w szybszym czasie
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 • Pojemność 1 litr, idealna dla 3 porcji 
przystawki lub 2 dużych porcji

 • 4 różne ustawienia – zupa krem i upa 
tradycyjna, napoje oraz blendowanie

 • Innowacyjne ostrze góra-dół umożliwia 
szybkie i łatwe czyszczenie

 • Kompaktowa konstrukcja ułatwia 
przechowywanie

 • Przygotowanie zupy w 19-26 minut

501021

KOMPAKTOWY 
ZUPOWAR 
Bezproblemowy sposób na 
przygotowanie pysznej zupy
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501014

ZUPOWAR 
SAUTE AND SOUP

Pyszne domowe zupy 
w mgnieniu oka

5 FUNKCJI:
1. Podsmażanie

2. Blendowanie

3. Gęsta zupa

4. Krem

5. Sok 
 
 

 • Obudowa ze stali nierdzewnej

 • Pojemność 1.6 litra

 • Nienagrzewający się uchwyt

 • Nieprzywierająca 
powierzchnia do gotowania

 • Ostrze Serrator
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Tost: 511647
Ziemniak: 511648
Jajko: 511649

Przedstawiamy naczynie kuchenne Mico, szybkie i łatwe 
rozwiązanie do tworzenia smacznych przekąsek prosto 
z kuchenki mikrofalowej w czasie, który potrzebny jest 
na tradycyjne gotowanie. Niezależnie od tego, czy jest to 
śniadanie, obiad czy kolacja, w domu lub w biurze, Mico 
oferuje wygodę i wydajność bez uszczerbku dla smaku.

 • Pyszne tosty w 5 minut, ziemniak w mundurku w zaledwie 
18 minut i smażone jajko lub jajko w koszulce w zaledwie 3 
minuty gotowane do perfekcji

 • Zaawansowana Technologia Heatwave zapewniająca 
domowy smak

 • Nienagrzewający się silikonowy materiał zewnętrzny dla 
łatwego i bezpiecznego stosowania

 • Możliwość mycia w zmywarce ułatwia czyszczenie

TECHNOLOGIA HEATWAVE

MICO
Odkryj swoją 
mikrofalówkę od nowa
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Parowar Intellisteam został wyposażony w cyfrowy timer i trzy 
osobne komory, które umożliwiają dokładną kontrolę tempa 
przygotowania każdego z elementów posiłku. Zrelaksuj się, a 
parowar wszystko zrobi za Ciebie!

 • Pełna personalizacja

 • Pojemność 8 litrów

 • Idealne rozdzielenie pojemników

 • Można myć w zmywarce

 • Zaprogramowane czasy gotowania dla różnych produktów

48780

INTELLISTEAM
Pełny posiłek ugotowany
w idealnym czasie.
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 • Wykonany ze stali nierdzewnej, odporny na zarysowania i 
bardzo wytrzymały garnek, odpowiedni także dla kuchenek 
elektrycznych i gazowych

 • Wybór programów na cyfrowym wyświetlaczu

 • 3 programy wolnowaru, funkcja Szybki gulasz i 
podtrzymywania temperatury

 • Silikonowe, chłodne uchwyty i pokrywa z hartowanego szkła

 • 2 piętnastominutowe programy opiekania

 • Wygodne, kompaktowe przechowywanie

Bardziej wydajny energetycznie

ZUŻYWA DO 

25% 
MNIEJ ENERGI*

*niż podobne urządzenia

461007

WOLNOWAR 3W1
SUPREME PRECISION
Ugotuj cały posiłek od początku 

do końca w jednym naczyniu.
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 • 13 programów, w tym funkcja szybkiego pieczenia - bochenek chleba w 85 
minut

 • 3 wielkości bochenków

 • 5 stopni przyrumienienia

 • 12-godzinne opóźnienie timera

 • Okienko kontrolne

48326

 WYPIEKACZ DO CHLEBA
Codziennie świeży chleb domowej roboty
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 • Ustawienie szybkiego pieczenia - bochenek chleba 
piecze się w 70 minut 

 • Automatyczny dozownik owoców, orzechów i nasion

 • Wygodne okienko kontrolne

 • 19 programów 

 • 12 godzinne opóźnienie timera 

 • Składane ostrze ugniatające - redukuje rozmiar dziur 
w bochenku

 • Niezawierający BPA

502000

WYPIEKACZ DO CHLEBA
PREMIUM PLUS

Pieczenie idealnego bochenka chleba 
nigdy nie było łatwiejsze

43



 • 14 programów, w tym Bezglutenowe pieczenie

 • 0,91kg pojemności bochenka

 • 3 ustawienia przyrumienienia skórki

 • Okienko do monitorowania procesu pieczenia

 • Niewielki rozmiar ułatwia przechowywanie

502001

 WYPIEKACZ DO CHLEBA 
HOMEBAKE
Pieczenie idealnego bochenka 
chleba nigdy nie było łatwiejsze
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SPRZĄTANIE ZA POMOCĄ 
SPRZĘTU GOSPODARSTWA 

DOMOWEGO
Moc czyszczenia w dowolnym miejscu
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Cechy:

 • Moc baterii 32v

 • 60 minut pracy

 • Szybki 4-godzinny czas ładowania

 • 3 odkurzacze w 1: ręczny/do trudno dostępnych miejsc/pionowy

 • 40% większy pojemnik* - bezproblemowe czyszczenie na dłużej

 • Wygodna zginana rączka

 • Łatwe opróżnianie zbiornika

 • Włączenie/wyłączenie niskiego ustawienia szczotki

 • Łatwa w czyszczeniu/zdejmowana szczotka

 • Ładowarka do podłączenia

 • Podłogowa/ścienna stacja dokująca ładowania

 • Akumulator litowo-jonowy

*w porównaniu do modelu 734050

Akcesoria:

 • Szczotka do kurzu/Dysza do czyszczenia tapicerki/Ssawka 
szczelinowa

 • Odłączana lanca dla uzyskania większego zasięgu

734052

SUPERVAC CORDLESS
DELUXE
Wydajność przewodowego odkurzacza, 
wszechstronność urządzenia bezprzewodowego

WYGODNA ZGINANA RĄCZKA*
w trybie pionowym dla łatwego dostępu pod meblami.

*Dostępne wyłącznie w modelu Deluxe 32V

Bezproblemowe 
czyszczenie 
na dłużej DODATKOWEJ 

POJEMNOŚCI
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Cechy:

 • Moc zbierania 32v

 • 60 minut pracy

 • Szybki 4-godzinny czas ładowania 

 • 2 odkurzacze w 1: ręczny/do trudno dostępnych 
miejsc

 • 40% większy pojemnik* - bezproblemowe 
czyszczenie na dłużej 

 • Łatwe opróżnianie zbiornika

 • Włączenie/wyłączenie niskiego ustawienia szczotki

 • Łatwa w czyszczeniu/zdejmowana szczotka 

 • Ładowarka do podłączenia 

 • Podłogowa/ścienna stacja dokująca ładowania

 • Akumulator litowo-jonowy 

*w porównaniu do modelu 73405

Akcesoria: 
Szczotka do kurzu/Dysza do czyszczenia tapicerki/Ssawka 
szczelinowa

734002

SUPERVAC CORDLESS
SLEEK PRO

Wydajność przewodowego odkurzacza, 
wszechstronność urządzenia bezprzewodowego
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* Składana, pionowa rączka 
pokazana powyżej

720520

SUPERSTEAM PRO
15 różnych zastosowań w domu
Moc czyszczenia w dowolnym miejscu

 • 15 zastosowań

 • Całkowity czas pracy do 30 minut

 • Długość kabla 5m

 • 2 zbiorniki na wodę: 400ml pionowy zbiornik na wodę, 200ml podręczny 
zbiornik na wodę

 • 1230W

 • Składana, pionowa rączka ułatwiająca czyszczenie pod meblami*

 • Obrotowa rączka na urządzeniu ręcznym

 • Zmienna para wodna, 30 g / min

 • Akcesoria
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720020

9-IN-1  
MOP PAROWY

PIONOWY I PODRĘCZNY
Uniwersalność i wielofunkcyjność 

w jednym

 • Czyści wiele powierzchni w całym domu 

 • 9 funkcji czyszczenia 

 • Czas nagrzewania poniżej 30 sekund 

 • Czas pracy 14 minut 

 • Odłączany element ręczny 

 • Akcesoria 
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PIELĘGNACJA 
ODZIEŻY

Idealne prasowanie w zasięgu ręki
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 • Technologia generatora pary dla łatwego 
prasowania, w kompaktowym, wygodnym i 
łatwym do przechowywania żelazku.

 • Technologia Aeroglide -1 bar ciśnienia pary 
równomiernie rozprowadzana po całej stopie 
przez 485 aktywnych otworów parowych w celu 
szybkiego i skutecznego usuwania zagnieceń.

 • Intuitive Auto Steam, wystarczy wybrać żądaną 
temperaturę, a poziom pary automatycznie się 
dostosuje, aby zapobiec kapaniu.

 • Ciągła para po naciśnięciu przycisku zatrzymuje 
się, gdy nie jest używana, dzięki czemu można 
ponownie rozmieścić ubranie bez zużywania całej 
wody i wyczerpywania się pary.

 • Unikalne podświetlanie zagnieceń pomaga 
wyszukaćniedoprasowane zagniecenia, idealne 
dla ciemniejszych tkanin, dzięki czemu za każdym 
razem można uzyskać nieskazitelne wykończenie.

305000

SATURN STEAM
Zapewnianie prędkości oraz  
wykończenia generatora pary w żelazku

Pionowo poddawana 
działaniu pary odzież i 

tkaniny

Precyzyjna temperatura 
i Automatyczna Para 

[Auto Steam]

Podwójna ochrona 
przed osadzaniem się 

kamienia

Wyrzut pary i rozprysk 
wody

Automatyczny 
wyłącznik 

bezpieczeństwa
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Duży zbiornik Cichy 2400w Długość 
przewodu
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 • Podwójna kontrola temperatury

 • Intellitemp - gwarantowany brak przypalenia*

 • Ustawienie maksymalne – aby poradzić sobie z uporczywymi zagięciami

 • Perłowa ceramiczna stopa ze wzmocnioną końcówką turbo stopą prasującą 
do wykończenia bez zagnieceń

 • 3100W dla wysokiej wydajności i szybkiego nagrzewania

 • Wytwarzanie pary 55g na min., wyrzut pary 200g

303131

TURBOSTEAM PRO
ŻELAZKO PAROWE Z TECHNOLOGIĄ INTELLITEMP
Maksymalna wydajność i wygoda

*zgodnie z zaleceniem prasowania 
producenta odzieży
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 • Podwójna kontrola temperatury 

 • Intellitemp - gwarantowany brak 
przypalenia* 

 • Ustawienie maksymalne – aby poradzić 
sobie z uporczywymi zagięciami 

 • Podwójna para - Eco i Turbo 

 • Ciśnienie 5 bar, wyrzut pary 300g 

 • Stopa ceramiczna 

 • Radzenie sobie z kamieniem 

332017

POWERSTEAM ELITE
ŻELAZKO Z GENERATOREM 

PARY Z INTELLITEMP
Maksymalna wydajność i  

wygoda

* podczas prasowania zgodnie z instrukcją 
producenta odzieży
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BREEZE
Prasowanie nigdy nie 
było prostsze

Dostępne w:

300259

300261

300260

CZERWONY

NIEBIESKI

CZARNY
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Nieprzywierająca stopa zapewnia łatwe i 
maksymalnie gładkie prasowanie.

 • Szybkie nagrzewanie do 2400 watów 

 • Technologia Twin steam 

 • Odkamienianie 

 • Samooczyszczanie 

 • Blokada kapania [Anti drip] 

 • 350ml zbiornik na wodę 

 • Nieprzywierająca stopa ( jnowa stopa wyłącznie w 
modelu czerwonym) 

 • Łatwe napełnianie zbiornika 

57



TECHNOLOGIA TRI ZONE:
 • Precyzyjna końcówka zapewnia 

doskonałe rezultaty w trudnodostępnych 
miejscach

 • Stała para – rozluźnia włókna w celu 
łatwego usuwania zagnieceń

 • Stopa prasująca – usuwa nadmiar wody, 
aby uniknąć tworzenia się zagnieceń

 • 303111, 303106: Automatyczny wyłącznik

 • Wyłącznie model 303106: Elektroniczny 
panel

CECHY
 • Jonowa stopa działa antystatycznie 

i gładko prześlizguje się po 
tkaninach, pozostawiając je 
miękkimi i idealnie gładkimi

 • Usuwanie kamienia – 
samooczyszczanie i odkamienianie 
pomaga przedłużyć żywotność 
produktu

 • Zbiornik wody o pojemności 400ml 
z oknem kontrolnym

 • 3-metrowy kabel zasilający

 • Ergonomiczny, miękki uchwyt
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TURBOSTEAM PRO
Udoskonalone funkcje Turbo, aby 

w szybkim tempie uzyskać świetne 
wykończenie

Dostępne w:

303110

303111

RÓŻOWY

NIEBIESKI
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Dołożono wszelkich starań, aby wszystkie informacje zawarte w tej broszurze były poprawne. Morphy Richards zastrzega sobie jednak prawo 
do zmiany szczegółów i specyfikacji bez uprzedniego ostrzeżenia lub informowania. Pewne ograniczenia mogą dotyczyć wszelkich gwarancji lub 

rękojmi, o których mowa w niniejszej broszurze.

Dystrybutor marki Morphy Richards: Kugana Sp. z o.o. | Adamów 14A | 62-590 Golina | Polska
Tel.: +48 63 220 60 20 | Fax: +48 63 220 60 30 | www.morphyrichardspolska.pl
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