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53 Podrobnejše informacije o posameznih modelih si 
lahko ogledate na internetni strani www.beko.si

Kontaktne osebe za informacije so:
Uroš Šeruga: 041 315 829 ali uros.seruga@bigbang.si 
Drago Krpič: 051 360 447 ali drago.krpic@bigbang.si 
Polona Goršek: 051 629 258

Kontaktne osebe za naročila so:
Barbara Butko: 01 309 3824 ali narocila@bigbang.si 
Mojca Rupnik: 01 309 3702 ali narocila@bigbang.si

Cenik velja od 15. 11. 2016 do 31. 1. 2017.
Priporočene MPC in akcijske cene v ceniku vključujejo DDV.
Pridružujemo si pravico do tehničnih sprememb in tiskarskih napak.
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SKRIVNOST
vrhunske peke

5 min
pri

310°C
PICA

Program PizzaPro™

Tehnologija Split & Cook®

Uradni partner ljubiteljev pic iz krušnih peči

Pečica Beko je vse, kar 
potrebujete za pripravo okusne 
domače pice v zavetju svoje 
domače kuhinje. Pečice Beko 
s programom za peko pice 
PizzaPro™ dosežejo visoko 
temperaturo peke 310 0C in s 
pomočjo kamnite plošče za peko 
pice zagotavljajo, da bo pica 
spečena, kot bi bila v krušni peči. 
Rezultat je okusno hrustljava 
pica, ki je spečena v le petih 
minutah.

Uradni partner ponosnih kuharjev

Pečice Beko s tehnologijo »Split & Cook« omogočajo razdelitev prostora na dva notranja dela 
in s tem zagotavljajo popolno svobodo kuhanja. Vegani bodo navdušeni, saj se poleg njihovih 
dobrot v pečici sočasno lahko peče tudi slastna pečenka, ob tem pa se okusi in vonjave ne 
mešajo.  Vsakemu delu posebej 
lahko nastavimo svoj čas pečenja 
in temperaturo z medsebojno 
temperaturno razliko do 80 °C. 
Prepustite svoji pečici kontrolo nad 
peko in brez truda dosezite popolne 
rezultate. Postanite pravi kuharski 
šef v svoji kuhinji.

Peka s pomočjo pare - SteamAid™
Uradni partner 
kuharskih pustolovcev

Vrhunski kuharji prisegajo na pripravo jedi s pomočjo pare, 
zato vam priporočamo, da to zdravo metodo dodate na 
svoj kuharski repertoar. Ne samo, da bo tako pripravljena 
hrana veliko bolj okusna, ohranila bo tudi veliko hranljivih 
snovi. Ni pomembno ali pripravljate zelenjavo, ribe ali 
ostalo meso, bodo jedi ohranile svojo strukturo in popoln 
okus. Skupaj s kuharskimi mojstri smo za vas pripravili 
52 samodejnih programov peke, ki bodo nadgradil vašo 
kuharsko izkušnjo v vrhunsko pripravo jedi. Nežno paro 
lahko do 3-krat v enem ciklu peke vbrizgate tudi ročno. 
Dobrodošli v prihodnosti peke.

DVE PECICI
V ENI

110°C

190°C

Parno čiščenje – SteamShine®
Uradni partner vseh, ki se radi sprostite

Ste se naveličali napornega čiščenja 
in strganja zasušenih ostankov hrane 
ter maščob v notranjosti pečice? 
Zdaj lahko pozabite na drgnjenje in 
se prepustite sproščenemu kuhanju 
večerje v družbi družine in prijateljev. 
Izbrane pečice Beko, ki se ponašajo s 
peko s pomočjo pare, imajo program 
samočistilnega parnega čiščenja – 
SteamShine. Ob vklopu tega programa 
uparjalnik v notranjost pečice vbrizga 
paro, ki zmehča vse ostanke hrane in 
maščob, ki jih po končanem postopku 
preprosto obrišete z mehko krpo. 

Raztaplja
MASCOBO
MADEZE
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Program PizzaPro™
BVM 35500 XPSBVRS 35500 XMS EAN: 8690842030604EAN: 8690842076565

Priporočena MPCPriporočena MPC 799,99 €849,99 €

Tehnologija Spli&Cook
Pirolitično čiščenje
Prostornina pečice: 82 l
Mere (V x Š x G): 59,5 x 59,4 x 56,7 cm

Tehnologija Split&Cook
Tehnologija Surf
Peka s pomočjo pare - SteamAid
Parno čiščenje
Prostornina pečice: 80 l
Mere (V x Š x G): 59,5 x 59,4 x 56,7 cm

Peka s pomočjo pare - SteamAid
Parno čiščenje
Prostornina pečice: 82 l
Mere (V x Š x G): 59,5 x 59,4 x 56,7 cm

• 15 funkcij peke
• večfunkcijska 3D pečica
• samodejni programi za peko
• 2 nivojska �exi izvlečna vodila
• upravljanje na dotik
• mehko zapiranje vrat
• funkcija hitrega segrevanja
• osvetlitev notranjosti

• 15 funkcij peke
• samodejni programi za peko
• 2 nivojska �exi izvlečna vodila
• upravljanje na dotik
• mehko zapiranje vrat
• funkcija hitrega segrevanja
• osvetlitev notranjosti
• tehnologija CleanZone
• katalitična zadnja plošča

• 15 funkcij peke 
• večfunkcijska 3D pečica
• samodejni programi za peko
• upravljanje na dotik
• nano tehnologija oleofobne 

zaščite
• izvlečna vodila
• mehko zapiranje vrat
• funkcija hitrega segrevanja
• osvetlitev notranjosti

VGRADNE PEČICE

CHEF KUHINJA

BIS 35500 XMS EAN: 8690842017650

Priporočena MPC
Akcijska MPC

699,99 €
599,99 €
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BIR 35401 XMS BVR 35500 XMS EAN: 8690842047060 EAN: 8690842073564

Priporočena MPC
Akcijska MPC

599,99 €
549,99 €

Tehnologija Surf 
Program za peko pice - PizzaPro 310°C
Prostornina pečice: 82 l
Mere (V x Š x G): 59,5 x 59,4 x 56,7 cm

Tehnologija Split&Cook
Tehnologija Surf
Prostornina pečice: 80 l
Mere (V x Š x G): 59,5 x 59,4 x 56,7 cm

• 12 funkcij peke 
• večfunkcijska 3D pečica
• upravljanje na dotik
• trojna zasteklitev vrat
• tehnologija CleanZone
• mehko zapiranje vrat
• izvlečna vodila
• katalitična zadnja plošča
• funkcija hitrega segrevanja
• osvetlitev notranjosti

• 13 funkcij peke 
• večfunkcijska 3D pečica
• samodejni programi za peko
• 2 nivojska �exi izvlečna vodila
• upravljanje na dotik
• mehko zapiranje vrat
• funkcija hitrega segrevanja
• osvetlitev notranjosti
• katalitična zadnja stran

VGRADNE PEČICE

CHEF KUHINJA

Priporočena MPC
Akcijska MPC

629,99 €
569,99 €

Darilo:
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Preprosto ciscenje

Odporno na praske

Tehnologija IndyFlex+™ Visoko zmogljiv gorilnik za Wok

Gladka steklena površinaVisoko učinkovito plinsko kuhališče 

Uradni partner vseh loncev in posod

Če imate veliko družino, velik 
apetit, ali zgolj samo veliko 
ponev, je na vašem kuhališču 
zagotovo nepopisna gneča. 
Kuhalna plošča Beko IndyFlex+™ 
omogoča nastavitev kuhalne 
plošče tako, da se kuhališče 
popolnoma prilega številu 
in velikosti vaših loncev in 
ponev. Osem samostojnih in 
neodvisnih kuhalnih con lahko 
prilagodite osmim manjšim ali 
dvema velikima posodama. 
Uporaba prave velikosti kuhališča 
pripomore k hitrejšemu kuhanju, 
česar bodo zagotovo veseli tudi 
domači jedci.

Uradni partner hitre priprave jedi

Če obožujete jedi pripravljene z 
wokom boste nad visoko zmogljivim 
gorilnikom Beko naravnost navdušeni, 
vaši najljubši kitajski rezanci pa bodo 
dobili povsem novo dimenzijo. Gorilnik 
za wok omogoča hitro kuhanje hrane, 
pri tem pa se njena hranilna vrednost 
ne zmanjšuje, saj se toplota porazdeli 
enakomerno po dnu posode za wok. 
Od zdaj naprej vam na okusne azijske 
dobrote ne bo več treba hoditi v 
restavracijo. Priskrbite si zanimive 
recepte in se prepustite lastnemu 
ustvarjanju kuharskih mojstrovin.

Uradni partner 
preprostega čiščenja

Kuhanje nam mora biti v veselje in ne v 
breme. Če radi kuhate, vendar ne marate 
trdovratnega čiščenja zasušenih 
ostankov na svoji kuhalni plošči, naj 
vas potolažimo. Površina kuhalnih 
plošč Beko je odporna na praske 
in preprosta za čiščenje. Z lepo 
oblikovano stekleno površino 
pa niso samo praktične za 
uporabo, temveč tudi 
polepšajo vašo kuhinjo.

Uradni partner 
kuhinjskih čarodejev

Pravkar ste izvedeli, da so se vaši prijatelji v 
zadnjem trenutku najavili na obisk. Ničesar 
nimate pripravljenega in stanovanje je v 
kaosu. Nadenite si čarovniško ogrinjalo, 
saj vam bomo pomagali prirediti pravo 
čarovnijo. Visoko zmogljivi plinski gorilniki 
Beko so izjemno zmogljivi, saj delujejo s 25 
% večjo učinkovitostjo, so do 36 % hitrejši 
in porabijo do 17 % manj plina v primerjavi 
z običajnimi gorilniki. Prepustite se svobodi 
kuhanja, mi pa po bomo medtem poskusili 
pričarati še zajca iz klobuka.

PRILAGODLJIVA

KUHALNA
POVRSINA

&

 

PRIHRANITE Do

OBICAJNI 
GORILNIK

VISOKOZMOGLJIV 
GORILNIK

35% CASA
25% ENERGIJE
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CHEF KUHINJA

Tehnologija IndyFlex+ 
Booster za hitro segrevanje 
Leva stran 4 kuhalne površine
Desna stran 4 kuhalne površine
Moč: 7,2 kW
Mere (V x Š x G): 5,5 x 58 x 51 cm

Tehnologija IndyFlex 
Booster za hitro segrevanje
2 �eksibilni kuhalni površini
Moč: 7,2 kW
Mere (V x Š x G): 5,5 x 58 x 51 cm

• indukcijsko kuhališče
• zaklepanje za varnost otrok
• varnostni izklop
• časovnik in alarm
• zaščita pred prekipevanjem

• indukcijsko kuhališče 
• 5 kuhalnih površin
• zaklepanje za varnost otrok
• varnostni izklop
• časovnik in alarm
• zaščita pred prekipevanjem

KUHALNE PLOŠČE

HII 68600 PTXHII 95310 FHTI EAN: 8690842864209EAN: 8690842079139

Priporočena MPCPriporočena MPC 799,99 €899,99 €

Visoko zmogljiv 3.300-vatni gorilnik za wok
Moč: 7,2 kW
Mere (V x Š x G): 10 x 68 x 51 cm

• plinsko kuhališče 
• 5 kuhalnih mest
• litoželezne rešetke
• sistem za zaznavanje ugašanja 

plamena
• integriran elektronski vžig

HIMW 75225 SX EAN: 8690842838095

Priporočena MPC 319,99 €
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Visoko zmogljiv 3.300-vatni gorilnik za wok
Moč: 7,2 kW
Mere (V x Š x G): 9,8 x 59 x 51 cm

• 4 plinska kuhališča
• litoželezni nosilci posode
• električni vžig gorilnikov
• termostatska varovala  

gorilnikov

HISW 64222 S EAN: 8690842858857

Priporočena MPC 399,99 €

KUHALNE PLOŠČE

CHEF KUHINJA

VISOKA 
UCINKOVITOST

VISOKA 
VZDRZLJIVOST

TIHO 
DELOVANJE

ProSmart™ Inverter Motor

Intenzivno  
prezračevanje

Uradni partner romantičnih večerov

Pripravljate se na romantično večerjo. Sveče gorijo in 
glasba ustvarja čudovito vzdušje. Zadnja stvar, ki si jo 
želite, je moteč hrup iz kuhinjske nape. S tehnologijo 
ProSmart™ invertnega motorja bodo vaši večeri vedno 
sproščeni. Motor je tako učinkovit, da porabi do 65 % 
manj* energije in kar 3x tišji* v primerjavi s standardnim 
motorjem. Tako boste poleg omamnega vonja hrane v 
zraku čutili le ljubezen.
*Testirano v lastnem laboratoriju

Uradni partner velikih zrezkov

Če se pripravljate na peko velikega zrezka, lahko 
pričakujete tudi veliko dima, še posebej, če želite 
�ambiranega. Kuhinjske nape Beko z intenzivnim 
prezračevanjem so veliko bolj učinkovite v primerjavi z 
napami, ki imajo običajni motor. Z vgrajenim ojačevalnikom 
prezračevanja, ki je do 67 % močnejši* od najvišje stopnje 
zmogljivosti, se boste znebili vonja po žaru, zrak pa bo 
popolnoma svež, še preden boste pojedli svoj okusno 
pripravljen zrezek.
*Testirano v lastnem laboratoriju

67% 
vec 
moci
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Funkcija za  
čiščenje zraka
Uradni partner zakajenih kuhinj

Odstranjevanje dolgotrajnega vonja hrane po končanem 
kuhanju je lahko zamudno in naporno opravilo. Preden 
obupate in opustite čiščenje nam prisluhnite. Kuhinjske 
nape Beko s tehnologijo čiščenja zraka tiho, učinkovito 
in energetsko varčno odstranijo neprijetne vonjave, ki 
lahko nastanejo pri kuhanju. Napa se vsako uro za 10 
minut samodejno vklopi in deluje pri najnižji stopnji 
zmogljivosti, kolikor je tudi potrebno za popolno 
osvežitev zraka vaše kuhinje.

10min.

NEPRIJETNE VONJAVEODSTRANJUJE

Vsako
Uro

CHEF KUHINJA

KUHINJSKE NAPE

Največji pretok zraka: 750 m3/h
2 LED žarnice (2x 4 W)
Širina: 90 cm

• STENSKA NAPA
• ProSmart Inverter motor
• 4 stopnje zmogljivosti
• elektronsko upravljanje na 

dotik
• pralni aluminijasti kasetni �ltri
• po višini nastavljiva odvodna 

cev
• osveževanje zraka
• samodejni izklop
• daljinski upravljalnik

HCB 93845 BXH
Priporočena MPC
Akcijska MPC

649,99 €
599,99 €

EAN: 8690842043673

Največji pretok zraka: 616 m3/h
2 halogenski žarnici (20 W)
Širina: 90 cm

• OTOČNA NAPA
• 4 stopnje zmogljivosti
• elektronsko upravljanje
• pralni aluminijasti kasetni �ltri
• po višini nastavljiva odvodna 

cev
• avtomatsko osveževanje zraka
• avtomatski izklop

CIB 9600 X
Priporočena MPC
Akcijska MPC

649,99 €
579,99 €

EAN: 8690842328091
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CHEF LINIJA
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Trend kuhinja

Sodobnih 
resitev

Uradni  
partner 
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82
GURMANSKIH

receptov

Tehnologija Surf®
Če ste tip kuharja, ki želi narediti vtis 
z ustvarjanjem kuharskih mojstrovin, 
vam tehnologija Beko Surf® ponuja 
visoko zmogljivost peke, kakršno si vaše 
mojstrovine tudi zaslužijo. Enakomerno 
kroženje zraka zagotavlja do 30 % hitrejšo* 
peko vaših najljubših jedi, vaši gostje pa 
bodo naravnost navdušeni nad okusom in 
izgledom vaših kuharskih kreacij.

*Testirano v lastnem laboratoriju

Peka na
VEC NIVOJIH

Tehnologija CleanZone™  
Uradni partner okusnega nereda
Revolucionarna eleofonska 
tehnologija čiščenje Beko 
CleanZone™  zagotavlja preprosto 
čiščenje stekla na vratih vgradnih 
pečic Beko. Tehnologija zagotavlja 
odpornost proti umazaniji in 
nabiranju maščobe. Za čiščenje 
vam tako ne bo treba vložiti 
dodatnega časa in truda ter 
zapravljati za draga in zdravju 
škodljiva čistilna sredstva. Zdaj 
pa kar pogumno zapecite svojega 
hrustljavega piščanca.

OCISCENO Z
ENO POTEZO

Tehnologija InnovaChef®  
Uradni partner 
gurmanskih sladokuscev

Ste se naveličali vsakodnevne priprave 
enih in istih jedi in se ob tem že pošteno 
dolgočasite? Preizkusite svoje brbončice in 
okusili boste ljubezen, ki vam jo ponujajo 
pečice Beko InnovaChef®. Svoj kuharski 
navdih boste nadgradili s pomočjo 82 
okusnih receptov in 82 samodejnih 
programov peke, ki vam jih ponuja pečica. 
Preprosto sledite navodilom na barvnem 
LCD zaslonu in se prepustite neverjetni 
kuharski izkušnji. Z USB ključkom lahko 
naložite tudi svoje vsebine: dodatne 
recepte, fotogra¯je jedi ali celo družinske 
fotogra¯je, ki bodo lepa popestritev 
kuhinje, kadar bo pečica mirovala.

Pirolitično samo-čiščenje
Uradni partner 
tistih, ki ne marate drgnjenja

Se iz vaše pečice kadi in širi neprijeten vonj? To pomeni, da morate zavihati rokave in se 
lotiti čiščenja. Toda to lahko hitro spremenite. Predstavljamo vam pirolitično samo-čiščenje, 
ki zagotavlja popolno čiščenje težko dostopnih delov notranjosti. Izbirate lahko med 120 
minutnim postopkom čiščenja, ki je namenjen čiščenju trdovratne umazanije, pri manj 
umazani pečici pa se lahko odločite za 90 minutni ekološki pirolitični postopek, s katerim 
boste privarčevali do 25 odstotkov 
energije*. Med postopkom 
čiščenja se notranjost pečice 
segreje do 480 °C, kar umazanijo 
pretvori v prah. Vse, kar morate po 
končanem postopku storiti, je, da z 
vlažno krpo brez uporabe čistilnih 
sredstev obrišete ostanke. 
*Testirano v lastnem laboratoriju

480°C

OD M
ASCO

BE

DO P
EPEL

A
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ENO POTEZO

OIM 58900 P EAN: 8690842872426

Priporočena MPC 999,99 €

Linija Cast by Patricia Urquiola 
TFT LCD prikazovalnik
82 slikovnih receptov
Prostornina pečice: 82 l
Mere (V x Š x G): 59,5 x 59,4 x 56,7 cm

• večfunkcijska 3D pečica
• tehnologija CleanZone
• �exi izvlečna vodila
• 13 funkcij peke
• katalitična zadnja plošča
• mehko zapiranje vrat
• funkcija hitrega segrevanja
• osvetlitev notranjosti
• energijski razred: A

VGRADNE PEČICE

Krompircek z
10X MANJ OLJA

Komplet HomeFritte - 
HomeFries™
Uradni partner vseh, ki se ne morete 
upreti ocvrtim jedem

Če obožujete francoski krompirček in vas obenem skrbi 
za svoje zdravje, imamo pri Beku za vas izjemno novico. 
Pečica Beko s funkcijo HomeFries™, in dodatkom za peko 
okusnega krompirčka, zagotavlja peko z nizko vsebnostjo 
maščob, saj za njegovo pripravo potrebujete le pol žličke 
olja. To je več kot 10x manj kot pri običajnem cvrtju. Seveda 
to ne pomeni, da spečete lahko le krompirček, saj je 
dodatek več kot primeren tudi za peko različne zelenjave, 
piščančjih beder, kostanja, oreškov in pokovke. Torej, če 
imate radi francoski krompirček, urejeno kuhinjo in vitek 
obseg pasu ne skrbite. Vaša skrivnost je pri nas na varnem.

Doma pripravljeno

PEKOVSKIH
STANDARDIH

PO

Dodatek za peko kruha
Uradni partner ljubiteljev svežega kruha
Nič ni lepšega kot vonj omamno dišečega sveže pečenega kruha 
iz pekarne. Kako dobro bi bilo, če bi ga lahko spekli kar doma, mar 
ne? Pri Beku smo za vas pripravili izjemen dodatek, s katerim 
na preprost način pripravite kruh po svojem okusu in pekovskih 
standardih, brez uporabe drugih naprav. Dodatek je sestavljen iz 
kovinske kletke in prevlečen z materialom proti prijemanju testa, 
tako da bodo vaši sendviči vedno polnega okusa ter z enakomerno 
debelino lepo hrustljave skorje, čiščenje pa je povsem preprosto. 
Ker se lepo prilega vaši pečici in ne zaseda vaše delovne površine, 
je dodatek za peko kruha več kot odličen pripomoček za pripravo 
vaših kuharskih mojstrovin. Mmmm, pa dober tek!

TREND KUHINJA
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VGRADNE PEČICE

Funkcija HomeFritte
Pirolitično samočiščenje
Prostornina pečice: 71 l
Mere (V x Š x G): 59,5 x 59,5 x 55 cm

• 15 funkcij peke 
• večfunkcijska 3D pečica
• samodejni programi za peko
• upravljanje na dotik
• hladna vrata
• mehko zapiranje
• funkcija hitrega segrevanja

BIMF 25500 XPS EAN: 8690842024436

Priporočena MPC 729,99 €

TREND KUHINJA

Linija Cast by Patricia Urquiola 
Tehnologija Surf
Pirolitično čiščenje
Prostornina pečice: 82 l
Mere (V x Š x G): 59,5 x 59,4 x 56,7 cm

82 slikovnih receptov
Photoframe z USB ključkom
Prostornina pečice: 71 l
Mere (V x Š x G): 59,5 x 59,4 x 56,7 cm

• 14 funkcij peke 
• samodejni programi za peko
• �exi izvlečna vodila
• upravljanje na dotik
• mehko zapiranje vrat
• funkcija hitrega segrevanja
• osvetlitev notranjosti

• 13 funkcij peke 
• večfunkcijska 3D pečica
• tehnologija CleanZone
• upravljanje na dotik
• �exi izvlečna vodila
• katalitična zadnja plošča
• mehko zapiranje vrat
• funkcija hitrega segrevanja
• osvetlitev notranjosti

OIM 59600 PP BIM 25800 XMSEAN: 8690842004018 EAN: 8690842021831

Priporočena MPC Priporočena MPC999,99 € 799,99 €
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TREND KUHINJA

Tehnologija Surf
Prostornina pečice: 72 l
Mere (V x Š x G): 59,5 x 59,4 x 56,7 cm

Tehnologija Surf
Pirolitično čiščenje
Prostornina pečice: 72 l
Mere (V x Š x G): 59,5 x 59,4 x 56,7 cm

• 12 funkcij peke
• 3 nivojska �exi izvlečna vodila
• upravljanje na dotik
• mehko zapiranje vrat
• funkcija hitrega segrevanja
• katalitična zadnja plošča
• osvetlitev notranjosti

• 15 funkcij peke 
• 1 nivojska �exi izvlečna vodila
• upravljanje na dotik
• mehko zapiranje vrat
• funkcija hitrega segrevanja
• osvetlitev notranjosti

BIR 14400 GGCSBIR 15500 XPS EAN: 8690842017643EAN: 8690842035081

Priporočena MPC
Akcijska MPC

569,99 €
499,99 €

VGRADNE PEČICE

Tehnologija Surf 
Prostornina pečice: 72 l
Mere (V x Š x G): 59,5 x 59,4 x 56,7 cm

• 12 funkcij peke
• 3 nivojska �exi izvlečna vodila
• upravljanje na dotik
• mehko zapiranje vrat
• funkcija hitrega segrevanja
• katalitična zadnja plošča
• osvetlitev notranjosti

BIR 14400 WGCS EAN: 8690842052712

Priporočena MPC
Akcijska MPC

569,99 €
499,99 €

Priporočena MPC
Akcijska MPC

629,99 €
539,99 €
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Tehnologija IndyFlex™

Preprosta namestitev 
- EasyFit 

Samodejna nastavitev 
kuhanja 

Uradni partner več je, boljše je

Nekateri kuharji menijo, da več pomeni tudi boljše. Radi kuhajo za vse svoje prijatelje 
na enkrat, kar pomeni, da je na kuhalni plošči vedno nepopisna gneča. Kuhalna 
plošča IndyFlex™ ponuja nastavitev kuhališča po svojih željah, saj omogoča večjo 
prilagoditev prostora in površine kuhališča. Dve kuhalni območji se lahko združita v 
eno ali več večjih kuhalnih območij. Ne glede na to, ali pripravljate ogromnega lososa 
ali velikanski lonec špagetov, bo na kuhalni plošči vedno dovolj prostora za vse vaše 
mojstrovine. Kar pa bo seveda osrečilo tudi vse vaše goste.

Uradni partner  
neveščih »hišnih mojstrov«

Če niste vešči hišni mojster in imate radi preproste, 
kakovostne ter hitre rešitve imamo pri Beku za vas 
izjemno novico. Zahvaljujoč pametni funkciji za 
hitro in preprosto namestitev – EasyFit, boste svojo 
novo kuhinjsko napravo lahko namestili v zgolj petih 
sekundah. Montažne sponke, ki se nahajajo ob straneh 
kuhalne plošče poskrbijo za njeno namestitev brez 
uporabe vijakov in posebnega orodja. Zdaj se lahko v 
miru sprostite in uživate v zasluženem oddihu težko 
pričakovanega vikenda.

Uradni partner gibčnih kuharjev

Gibčni kuharji se obračajo in vrtijo okoli svojih jedi na 
kuhalni plošči, da bi ujeli pravi trenutek za odstavitev 
svojih kuharskih mojstrovin. S pomočjo samodejne 
nastavitve kuhanja bodo vse impresivne akrobacije okoli 
ponev in loncev stvar preteklosti. Izbirate lahko med 
tremi priročnimi vnaprej shranjenimi nastavitvami: cvrtje, 
dušenje in ohranjanje toplote. Edino raztezanje, ki ga 
boste ob tem imeli je, da pritisnete na gumb.

2 KUHALNI POVRSINI SE ZDRUZITA V 
ENO
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KUHALNE PLOŠČE

Linija Cast by Patricia Urquiola 
Nova oblika: grelci z dvema kuhalnima ploščama
Mere (V x Š x G): 10 x 68 x 51 cm

Linija Cast by Patricia Urquiola
Nova oblika: grelci z dvema kuhalnima ploščama
Mere (V x Š x G): 12 x 58 x 51 cm

• 4x plinsko kuhališče in 1x 
za vok

• litoželezni nosilci za posodo
• grelci z dvema kuhalnima 

ploščama
• primerno za utekočinjen plin 

(jeklenka)
• integriran elektronski vžig
• sistem za zaznavanje ugašanja 

plamena

• 4x plinsko kuhališče 
• litoželezni nosilci za posodo
• grelci z dvema kuhalnima
• ploščama
• primerno za utekočinjen plin 

(jeklenka)
• integriran elektronski vžig
• sistem za zaznavanje ugašanja
• plamena

HIPD 75222 STL HIPD 64222 STLEAN: 8690842016516 EAN: 8690842016554

Priporočena MPC Priporočena MPC549,99 € 529,99 €

TREND KUHINJA

2 prilagodljivi indukcijski kuhališči
Booster za hitro segrevanje
Preprosta namestitev -  EasyFit
Moč: 7,2 kW
Mere (V x Š x G): 5,5 x 58,2 x 51,2 cm

• indukcijsko kuhališče 
• senzorsko upravljanje - 

"touchslider control"
• časovnik in alarm
• prikazovalnik vklopa/izklopa
•  zaščita pred prekipevanjem
•  samodejni izklop

HII 64501 FHTX EAN: 8690842052071

Priporočena MPC
Akcijska MPC

569,99 €
489,99 €
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1 prilagodljivo indukcijsko kuhališče
Booster za hitro segrevanje
Preprosta namestitev -  EasyFit
Moč: 7,2 kW
Mere (V x Š x G): 5,5 x 58 x 51 cm

• indukcijsko kuhališče
• senzorsko upravljanje - 

"touchslider control"
• časovnik in alarm
• prikazovalnik vklopa/izklopa
• zaščita pred prekipevanjem
• samodejni izklop

HII 64500 FHTW EAN: 8690842046872

Priporočena MPC
Akcijska MPC

619,99 €
549,99 €

KUHALNE PLOŠČE

1 prilagodljivo indukcijsko kuhališče
Booster za hitro segrevanje
Preprosta namestitev -  EasyFit
Moč: 7,2 kW
Mere (V x Š x G): 5,5 x 58,2 x 51 cm

1 prilagodljivo indukcijsko kuhališče
Booster za hitro segrevanje
Preprosta namestitev -  EasyFit
Moč: 7,2 kW
Mere (V x Š x G): 5,5 x 58 x 51 cm

• indukcijsko kuhališče 
• senzorsko upravljanje - 

"touchslider control"
• časovnik in alarm
• prikazovalnik vklopa/izklopa
• zaščita pred prekipevanjem
• samodejni izklop

• indukcijsko kuhališče
• senzorsko upravljanje - 

"touchslider control"
• časovnik in alarm
• prikazovalnik vklopa/izklopa
• zaščita pred prekipevanjem
• samodejni izklop

HII 64500 FHT HII 64500 FHTGEAN: 8690842033872 EAN: 8690842045608

Priporočena MPC
Akcijska MPC

619,99 €
549,99 €

TREND KUHINJA

Priporočena MPC
Akcijska MPC

539,99 €
469,99 €
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KUHALNE PLOŠČE Domino

Mere (V x Š x G): 28,8 x 51 cm Mere (V x Š x G): 28,8 x 51 cm

• 2 domino indukcijska 
plošča

• senzorsko upravljanje
• prikazovalnik vklopa
• prikaz preostale toplote
• časovnik 
• starševski nadzor
• hitro segrevanje
• samodejni izklop

• 2 domino steklokeramična 
plošča

• senzorsko upravljanje
• prikazovalnik vklopa
• prikaz zaostale toplote
• starševski nadzor
• hitro segrevanje
• samodejni izklop

HDMI 32400 DTX HDMC 32400 TXEAN: 8690769310339 EAN: 8690842348198

Priporočena MPC Priporočena MPC399,99 € 249,99 €

270 270

TREND KUHINJA

Mere (V x Š x G): 28,8 x 51 cm

• 2x plin domino  
steklokeramična plošča 

• mehansko upravljanje
• integriran elektronski vžig
• sistem za zaznavanje ugašanja 

plamenov

HDMS 32220 FX EAN: 8690842348471

Priporočena MPC 249,99 €
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KUHALNE PLOŠČE Domino

Mere (V x Š x G): 28,8 x 51 cm

• 2 domino steklokeramična 
plošča

• mehansko upravljanje
• prikazovalnik vklopa
• prikaz zaostale toplote

HDMC 32200 X EAN: 8690842348266

Priporočena MPC 199,99 €

TREND KUHINJA

VGRADNE MIKROVALOVNE PEČICE

Moč: 900 W
Mere (V x Š x G): 38,8 x 59,5 x 39,2 cm

Moč: 800 W
Mere (V x Š x G): 38,2 x 59,4 x 34,3 cm

• digitalno upravljanje
• 8 prednastavljenih  

programov
• 5 stopenj moči mikrovalov 
• 3 stopnje moči žara
• funkcija odtaljevanja
• hitro segrevanje
• osvetlitev notranjosti

• digitalno upravljanje
• 8 prednastavljenih  

programov
• 5 stopenj moči mikrovalov 
• funkcija odtaljevanja
• osvetlitev notranjosti

MGB25332BG 
z okvirjem

MOB20231BG  
+ okvir MOK20232X

EAN: 8690842018695 EAN: 8690842026645

Priporočena MPC Priporočena MPC349,99 € 249,99 €
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KUHINJSKE NAPE

Največji pretok zraka: 537 m3/h
2 LED žarnici (2x 3 W)
Širina: 60 cm

Linija Cast by Patricia Urquiola 
Največji pretok zraka: 765 m3/h
LED osvetlitev - 1x 10 W
Širina: 690 cm

• stenska napa
• 3 stopnje zmogljivosti
• elektronsko upravljanje na 

dotik
• pralni aluminijasti kasetni �ltri
• po višini nastavljiva odvodna 

cev
• največja glasnost delovanja: 

71 dBA
• razred svetlobnega izkoristka: A
• razred učinkovitosti �ltriranja 

maščob: C
• razred učinkovitosti pretoka 

zraka: D

• stenska/otočna napa
• 4 stopnje zmogljivosti
• upravljanje na dotik
• pralni aluminijasti kasetni �ltri
• avtomatsko osveževanje zraka
• avtomatski izklop, glasnost: 

69 dBA
• barva: Antracit

HCA 62640 BCWB 9831 APN EAN: 8690842024603EAN: 8690842983771

Priporočena MPCPriporočena MPC 1.299,99 €

TREND KUHINJA

499,99 €

Največji pretok zraka: 823 m3/h
2 LED žarnici (2x 2,5 W)
Širina: 60 cm

• stenska napa
• 4 stopnje zmogljivosti
• pralni aluminjasti kasetni �ltri
• energijsko učinkovit motor
• elektronsko upravljanje na
• dotik
• največja glasnost delovanja: 

66 dBA
• razred svetlobnega izkoristka: A
• razred učinkovitosti �ltriranja 

maščob: D
• razred učinkovitosti pretoka 

zraka: A

HCA 62844 BH EAN: 8690842021183

Priporočena MPC 649,99 €



26

TREND KUHINJA

Največji pretok zraka: 537 m3/h
2 LED žarnici (2x 3 W)
Širina: 60 cm

• stenska napa
• 3 stopnje zmogljivosti
• elektronsko upravljanje na 

dotik
• pralni aluminijasti kasetni �ltri
• največja glasnost delovanja:  

71 dBA
• razred svetlobnega izkoristka: A
• razred učinkovitosti �ltriranja 

maščob: C
• razred učinkovitosti pretoka 

zraka: D

HCA 62640 W EAN: 8690842024610

Priporočena MPC 499,99 €

KUHINJSKE NAPE

Največji pretok zraka: 823 m3/h
2 LED žarnici (2,5 W)
Širina: 60 cm Največji pretok zraka: 823 m3/h

• stenska napa
• 4 stopnje zmogljivosti
• pralni aluminjasti kasetni �ltri
• energijsko učinkovit motor
• elektronsko upravljanje na 

dotik
• največja glasnost delovanja: 

66 dBA
• razred svetlobnega izkoristka: A
• razred učinkovitosti �ltriranja 

maščob: D
• razred učinkovitosti pretoka 

zraka: A

• stenska napa
• 4 stopnje zmogljivosti
• pralni aluminjasti kasetni �ltri
• energijsko učinkovit motor
• elektronsko upravljanje na 

dotik
• največja glasnost delovanja: 

66 dBA
• razred svetlobnega izkoristka: A
• razred učinkovitosti �ltriranja 

maščob: D
• razred učinkovitosti pretoka 

zraka: A

HCA 62844 WH HCA 62844 GHEAN: 8690842021176 EAN: 8690842060502

Priporočena MPC Priporočena MPC649,99 € 649,99 €
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Rustic kuhinja

Domace 
topline

Uradni  
partner 
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RUSTIC KUHINJA

Prostornina pečice: 71 l
Mere (V x Š x G): 59,5 x 59,4 x 56,7 cm

Moč: 10,7 kW
Mere (V x Š x G): 10 x 68 x 51 cm

Moč: 7,4 kW
Mere (V x Š x G): 10 x 58 x 51 cm

• večfunkcijska 3D pečica
• 8 funkcij peke
• funkcija hitrega segrevanja 
• odmrzovanje
• hladilni ventilator
• trojna zasteklitev vrat
• osvetlitev notranjosti
• energijski razred: A

• plinsko kuhališče
• 5 kuhališč
• visoko zmogljiv 3300-vatni gorilnik za wok
• litoželezne rešetke
• sistem za zaznavanje ugašanja plamena
• integriran elektronski vžig

• 4 plinska kuhališča
• sistem za zaznavanje ugašanja plamena
• integriran elektronski vžig

OIM 27200 A HIMW 75224 SAR HIMG 64224 SAREAN: 8690769382800 EAN: 8690842844898 EAN: 8690842845536

Priporočena MPC Priporočena MPC Priporočena MPC499,99 € 399,99 € 299,99 €
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RUSTIC KUHINJA

Prostornina pečice: 71 l
Mere (V x Š x G): 59,5 x 59,4 x 56,7 cm

Moč: 10,7 kW
Mere (V x Š x G): 10 x 68 x 51 cm

Moč: 7,4 kW
Mere (V x Š x G): 10 x 58 x 51 cm

• plinsko kuhališče
• 5 kuhališč
• visoko zmogljiv 3300-vatni gorilnik za wok
• sistem za zaznavanje ugašanja plamena
• integriran elektronski vžig

• 4 plinska kuhališča
• sistem za zaznavanje ugašanja plamena
• integriran elektronski vžig

OIM 27200 AV HIMW 75224 SAVR HIMG 64224 SAVREAN: 8690769379602 EAN: 8690842844898 EAN: 8690842845536

Priporočena MPC Priporočena MPC Priporočena MPC499,99 € 399,99 € 299,99 €

• večfunkcijska 3D pečica
• 8 funkcij peke
• hitro predgretje z ojačevalcem
• trojna zasteklitev vrat
• osvetlitev notranjosti
• energijski razred: A
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Klasic kuhinja

Dinamicnih 
druzin

Uradni  
partner 
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VGRADNE PEČICE

Prostornina pečice: 66 l
Mere (V x Š x G): 59,5 x 59,4 x 56,7 cm

Prostornina pečice: 71 l
Mere (V x Š x G): 59,5 x 59,4 x 56,7 cm

Prostornina pečice: 71 l
Mere (V x Š x G): 59,5 x 59,5 x 55 cm

• ventilacijska pečica
• 6 funkcij peke
• funkcija hitrega  

segrevanja
• hladilni ventilator
• osvetlitev notranjosti
• barva: inox

• ventilacijska pečica
• 6 funkcij peke
• funkcija hitrega  

segrevanja
• hladilni ventilator
• osvetlitev notranjosti
• barva: črna

• večfunkcijska 3D pečica
• vgrezni gumbi
• izvlečna vodila
• 8 funkcij peke
• digitalni prikaz
• osvetlitev notranjosti
• energijski razred: A

BIE 22102 X BIE 24301 B BIM 25302 XEAN: 8690842032639 EAN: 8690842017537 EAN: 8690842017780

Priporočena MPC Priporočena MPC
Akcijska MPC

299,99 € 369,99 €
339,99 €

Priporočena MPC
Akcijska MPC

279,99 €
249,99 €

KLASIC KUHINJA
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Prostornina pečice: 82 l
Pirolitično čiščenje
Mere (V x Š x G): 59,5 x 59,4 x 56,7 cm

• ventilacijska pečica
• 8 funkcij peke 
• upravljanje na dotik
• funkcija hitrega segrevanja
• štirikratna zasteklitev vrat
• osvetlitev notranjosti
• energijski razred: A

BIE 35300 XP EAN: 8690842030338

VGRADNE PEČICE KUHALNE PLOŠČE

Mere (V x Š x G): 5,5 x 58,2 x 51,2 cm Mere (V x Š x G): 5,8 x 58 x 57 cm

• 4 indukcijska kuhališča
• senzorsko upravljanje- 

"Touchslider control" 
• inox rob
• varnostni izklop
• elektronsko zaklepanje za 

varnost otrok 
• zaščita pred prekipevanjem
• prikaz preostale toplote

• 4 keramična kuhališča, Hi-
light, od tega 1 razširljivo v 
oval, 1 dvokrožno

• senzorsko upravljanje- 
"Touchslider control" 

• inox rob
• varnostni izklop
• zaklepanje za varnost otrok

HII 64500 HTX HIC 64503 TXEAN: 8690842033575 EAN: 8690769831131

Priporočena MPC
Akcijska MPC

Priporočena MPC
Akcijska MPC

Priporočena MPC
Akcijska MPC

499,99 €
449,99 €

569,99 €
479,99 €

329,99 €
269,99 €

KLASIC KUHINJA
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KUHALNE PLOŠČE

Mere (V x Š x G): 9,8 x 59,6 x 51,6 cmMere (V x Š x G): 5,5 x 58 x 51 cm Mere (V x Š x G): 10 x 58 x 51 cm

• 2x plinsko + 2x stekloker-
mično kuhališče 

• litoželezni nosilci posode
• električni vžig gorilnikov
• sistem za zaznavanje ugašanja 

plamenov
• brušen rob
• termostatska varovala  

gorilnikov

• 4x keramično kuhališče 
Hi-light

• "Touch-control"
• varnostni izklop
• zaščita pred pregrevanjem
• zaklepanje za varnost otrok
• moč: 6.800 W

• 4 plinska kuhališča
• sistem za zaznavanje ugašanja 

plamena
• integriran elektronski vžig

HISM64120SHIC 64401 HIMG 64223 SXEAN: 8690842845963EAN: 8690842305313 EAN: 8690842837449

Priporočena MPCPriporočena MPC 
Akcijska MPC

Priporočena MPC339,99 €319,99 €
249,99 €

159,99 €

KLASIC KUHINJA
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KUHALNE PLOŠČE KUHINJSKE NAPE

Mere (V x Š x G): 7,1 x 65 x 49 cm

Največji pretok zraka: 465 m3/h
2 halogenski žarnici (20 W)
Širina: 60 cm

Največji pretok zraka: 400 m3/h
2 halogenski žarnici (2x 28 W)
Širina: 60 cm

• 3x plinsko + 1x el. ku-
hališče

• sistem za zaznavanje ugašanja 
plamena

• integriran elektronski vžig

• 3 stopnje zmogljivosti
• upravljanje z gumbi
• pralni aluminijasti kasetni �ltri
• po višini nastavljiva odvodna 

cev
• avtomatsko osveževanje zraka
• glasnost: 49 dBA

• stenska napa
• 3 stopnje zmogljivosti
• pralni aluminijasti kasetni �ltri
• mehansko upravljanje
• največja glasnost delovanja
• po stopnjah zmogljivosti: 55-

55-68 dBA

HIZM 64120 SX CWB 6600 XCWB 6441 XNEAN: 8690842319082 EAN: 8690842940040EAN: 8690769314764

Priporočena MPC
Akcijska MPC

Priporočena MPCPriporočena MPC
Akcijska MPC

149,99 €
129,99 €

279,99 €149,99 €
119,99 €

KLASIC KUHINJA
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KUHINJSKE NAPE

Največji pretok zraka: 465 m3/h
2 halogenski žarnici (20 W)
Širina: 90 cm

Največji pretok zraka: 420 m3/h
2 halogenski žarnici (2x 28 W)
Širina: 60 cm

Največji pretok zraka: 280 m3/h
Halogenska žarnica
Širina: 60 cm

• 3 stopnje zmogljivosti
• pralni aluminijasti kasetni �ltri
• po višini nastavljiva odvodna 

cen
• avtomatsko osveževanje zraka
• upravljanje z gumbi
• glasnost: 49 dBA

• izvlečna napa
• 3 stopnje zmogljivosti
• pralni aluminijasti kasetni �ltri
• mehansko upravljanje
• glasnost delovanja: 57-69 dBA

• 3 stopnje zmogljivosti
• upravljanje z drsnikom
• glasnost: 63 dBA

CWB 9600 X CTB 6250 X CTB 6407 WEAN: 8690842906121 EAN: 8690842986598 EAN: 8690842912788

Priporočena MPC Priporočena MPC
Akcijska MPC

Priporočena MPC
Akcijska MPC

319,99 € 139,99 €
119,99 €

119,99 €
99,99 €

• 3 stopnje zmogljivosti
• pralni aluminijasti kasetni �ltri
• po višini nasta

cen
• avtomatsko osveževanje zraka
• upravljanje z gumbi
• glasnost: 49 dB

KLASIC KUHINJA
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VGRADNI SETI

• ventilacijska pečica
• 8 funkcij peke 
• upravljanje na dotik
• funkcija hitrega segrevanja
• štirikratna zasteklitev vrat
• osvetlitev notranjosti
• energijski razred: A
• prostornina pečice: 82 l
• pirolitično čiščenje
• mere (V x Š x G): 59,5 x 59,4 x 56,7 cm

• ventilacijska pečica
• 8 funkcij peke 
• upravljanje na dotik
• funkcija hitrega segrevanja
• štirikratna zasteklitev vrat
• osvetlitev notranjosti
• energijski razred: A
• prostornina pečice: 82 l
• pirolitično čiščenje
• mere (V x Š x G): 59,5 x 59,4 x 56,7 cm

• 4 indukcijska kuhališča
• senzorsko upravljanje- "Touchslider 

control"
• inox rob
• varnostni izklop
• elektronsko zaklepanje za varnost otrok
• zaščita pred prekipevanjem
• prikaz preostale toplote
• mere: (V x Š x G): 5,5 x 58,2 x 51,2 cm

• 2 indukcijski kuhališči
• 1 prilagodljivo indukcijsko kuhališče IndyFlex
• 4x Booster
• senzorsko upravljanje - "touchslider control"
• časovnik in alarm
• prikazovalnik vklopa/izklopa
•  zaščita pred prekipevanjem
• samodejni izklop
• mere: (V x Š x G): 5,5 x 58 x 51 cm

SET BIE 35300 XP + HII 64500 HTX SET BIE 35300 XP + HII 64500 FHT

BIE 35300 XP BIE 35300 XP

HII 64500 HTX HII 64500 FHT

Priporočena MPC
Akcijska MPC

Priporočena MPC
Akcijska MPC

1.039,99 €
869,99 €

1.079,99 €
899,99 €

KLASIC KUHINJA



40

VGRADNI SETI

• večfunkcijska 3D pečica
• 8 funkcij peke
• elektronsko upravljanje
• hladilni ventilator
• trojna zasteklitev vrat
• osvetlitev notranjosti
• prostornina pečice: 71 l
• energijski razred: A
• barva: inox
• mere (V x Š x G): 59,5 x 59,4 x 56,7 cm

• ventilacijska pečica
• 6 funkcij peke
• digitalni prikaz
• funkcija hitrega segrevanja
• hladilni ventilator
• osvetlitev notranjosti
• prostornina pečice: 71 l
• energijski razred: A
• barva: inox
• mere (V x Š x G): 59,5 x 59,4 x 56,7 cm

• 4x indukcijsko kuhališče
• elektronsko upravljanje na dotik
• ojačevalnik
• samodejno zaznavanje posode
• elektronska varnostna ključavnica
• samodejni izklop
• zaščita pred pregrevanjem
• barva: črna 
• mere: (V x Š x G): 5,5 x 58,2 x 51,2 cm

• 4x keramično kuhališče Hi-light 
• "Touch-control"
• varnostni izklop
• zaščita pred pregrevanjem
• zaklepanje za varnost otrok
• moč: 6.800 W
• mere (V x Š x G): 5,5 x 58 x 51 cm

BSM 22321 X BSE 22320 X

BIM 22301 X BIE 22300 X

HII 64400 AT HIC 64401

EAN: 8690842056079 EAN: 8690842034657

Priporočena MPC
Akcijska MPC

Priporočena MPC
Akcijska MPC

789,99 €
599,99 €

669,99 €
499,99 €

KLASIC KUHINJA
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VGRADNI SETI

• ventilacijska pečica
• 6 funkcij peke
• funkcija hitrega segrevanja
• osvetlitev notranjosti
• katalitično čiščenje
• prostornina pečice: 71 l
• energijski razred: A
• barva: inox
• mere (V x Š x G): 59,5 x 59,4 x 56,7 cm

• kombinirano kuhališče
• 3x plin + 1x električna plošča
• integriran elektronski vžig
• zaznavanje ugašanja plamenov
• primerno za zemeljski in utekočinjen plin
• barva: inox
• mere (V x Š x G): 5,5 x 58 x 51 cm

BSE 22130 X

BIE 22100 XC

HIMM 64223 SX

EAN: 8690842058738

Priporočena MPC
Akcijska MPC

449,99 €
339,99 €

40

510

580

KLASIC KUHINJA
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VGRADNI TROJČKI

• večfunkcijska 3D pečica
• 8 funkcij peke 
• elektronsko upravljanje
• hladilni ventilator
• trojna zasteklitev vrat
• osvetlitev notranjosti
• prostornina pečice: 71 l
• energijski razred: A
• barva: inox
• mere (V x Š x G): 59,5 x 59,4 x 56,7 cm

• 4x indukcijsko kuhališče 
• elektronsko upravljanje na dotik
• ojačevalnik
• samodejno zaznavanje posode
• elektronska varnostna ključavnica
• samodejni izklop
• zaščita pred pregrevanjem
• barva: črna 
• mere (V x Š x G): 5,5 x 58,2 x 51,2 cm

• 60 cm, vgradni pomivalni stroj
• 12 pogrinjkov
• 4 programov in 4temperature
• zamik vklopa
• energijski razred: A+/A/A
• letna poraba energije: 291 kW
• letna poraba vode: 3.360 l
• glasnost: 52 dBA

TRIS BSM 22321 X + DIN 14210

BIM 22301 X

HII 64400 AT
DIN 14210

EAN: 2000024395715

Priporočena MPC
Akcijska MPC

1.199,99 €
959,99 €

KLASIC KUHINJA
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VGRADNI TROJČKI

• večfunkcijska 3D pečica
• 8 funkcij peke 
• elektronsko upravljanje
• hladilni ventilator
• trojna zasteklitev vrat
• osvetlitev notranjosti
• prostornina pečice: 71 l
• energijski razred: A
• barva: inox
• mere (V x Š x G): 59,5 x 59,4 x 56,7 cm

• 4x indukcijsko kuhališče 
• elektronsko upravljanje na dotik
• ojačevalnik
• samodejno zaznavanje posode
• elektronska varnostna ključavnica
• samodejni izklop
• zaščita pred pregrevanjem
• barva: črna 
• mere (V x Š x G): 5,5 x 58,2 x 51,2 cm

• 45 cm, vgradni pomivalni stroj
• 10 pogrinjkov
• 6 programov in 6 temperatur
• zamik vklopa
• energijski razred: A+/A/A
• letna poraba energije: 237 kW
• letna poraba vode: 3080 l
• glasnost: 47 dBA

TRIS BSM 22321 X + DIS 16010

BIM 22301 X

HII 64400 AT
DIS 16010

EAN: 2000024395715

Priporočena MPC
Akcijska MPC

1.199,99 €
959,99 €

KLASIC KUHINJA
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VGRADNI TROJČKI

• ventilacijska pečica 
• 6 funkcij peke
• digitalni prikaz 
• funkcija hitrega segrevanja
• hladilni ventilator
• osvetlitev notranjosti
• prostornina pečice: 71 l,
• energijski razred: A
• barva: inox
• mere (V x Š x G): 59,5 x 59,4 x 56,7 cm

• 4x keramično kuhališče 
• Hi-light 
• "Touch-control"
• varnostni izklop
• zaščita pred pregrevanjem
• zaklepanje za varnost otrok
• moč: 6.800 W
• mere (V x Š x G): 5,5 x 58 x 51 cm

TRIS BSE 22320 X+DIN 14210

BIE 22300 X

HIC 64401

EAN: 2000024395715

Priporočena MPC
Akcijska MPC

1.079,99 €
859,99 €

• 60 cm, vgradni pomivalni stroj
• 12 pogrinjkov
• 4 programov in 4temperature
• zamik vklopa
• energijski razred: A+/A/A
• letna poraba energije: 291 kW
• letna poraba vode: 3.360 l
• glasnost: 52 dBA

DIN 14210

KLASIC KUHINJA
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VGRADNI TROJČKI

• ventilacijska pečica 
• 6 funkcij peke
• digitalni prikaz 
• funkcija hitrega segrevanja
• hladilni ventilator
• osvetlitev notranjosti
• prostornina pečice: 71 l,
• energijski razred: A
• barva: inox
• mere (V x Š x G): 59,5 x 59,4 x 56,7 cm

• 4x keramično kuhališče 
• Hi-light 
• "Touch-control"
• varnostni izklop
• zaščita pred pregrevanjem
• zaklepanje za varnost otrok
• moč: 6.800 W
• mere (V x Š x G): 5,5 x 58 x 51 cm

TRIS BSE 22320 X+DIN 16010

BIE 22300 X

HIC 64401

EAN: 2000024395715

Priporočena MPC
Akcijska MPC

1.079,99 €
859,99 €

• 45 cm, vgradni pomivalni stroj
• 10 pogrinjkov
• 6 programov in 6 temperatur
• zamik vklopa
• energijski razred: A+/A/A
• letna poraba energije: 237 kW
• letna poraba vode: 3080 l
• glasnost: 47 dBA

DIS 16010

KLASIC KUHINJA
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Vgradni pomivalni stroji

Nergacev nad
 

rocnim pomivanjem 
posode

Uradni  
partner 
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Učinkoviti

Tihi

Vzdržljivi

ProSmart TM

Inverter Motor

Drsna vrata - Slidefit

Uradni partner  
okoljevarstvenih bojevnikov
Ne morete mimo misli na zaščito okolja in se vam zdi, da 
sami tako ali tako ne morete kaj dosti pomagati? Beko 
prinaša rešitev, ki bo potešila tudi najbolj glasne zagovornike 
ohranjanja okolja. Tehnologija ProSmart™ invertnega 
motorja v pomivalnem stroju Beko ni samo 2-krat tišja*, 
temveč prinaša tudi izjemno varčevanje z energijo z ocenami 
energijskega razreda do A +++ (-10 %) in varčevanje z vodo, 
saj jo pomivalni stroj med svojim ciklom pomivanja porabi le 
toliko, kolikor je res potrebno. Vaša vest je tako čista, posoda 
pa tudi.
*Testirano v lastnem laboratoriju

Uradni partner natančnih podrobnosti
Za vse tiste, ki vam ne uidejo niti 
najmanjše podrobnosti, smo pri Beku 
natančno poskrbeli za vse, tudi tiste 
najmanjše podrobnosti. S posebno 
drsno funkcijo vrat bo vrzel med 
podnožjem in vrati pomivalnega 
stroja izginila. Ob odpiranju, se s 
pomočjo drsnega mehanizma okrasni 
pohištveni del vrat hkrati drsno 
premika z vrati pomivalnega stroja in s 
tem omogoča podaljšanje okrasnega 
dela vrat, kar preprečuje nastajanje 
vrzeli. Na ta način bo vaša kuhinja 
blestela v vseh natančno izdelanih 
podrobnostih, vaše preživljanje časa v 
njej pa bo v popolni harmoniji. 

Idealno  
oplemenitenje
vaše kuhinje

Tehnologija FlexFit TM

Tehnologija 
IonGuard

Uradni partner ljubiteljev simetrije
Pomivalni stroji Beko so prava poslastica za vse perfekcioniste, 
ki se jim zdi, da je razmik med podnožjem in vrati pomivalnega 
stroja malo moteč. Tehnologija 
Beko FlexFit™ ima izjemno 
rešitev v obliki spremenljive 
dvojne osi, ki preprečuje vrzeli 
med podnožjem in vrati stroja, 
kar zagotavlja lepši videz in 
preprosto montažo. Rezultat 
je skladen vizualni učinek, ki 
ljubiteljem simetrije spočije oko 
in na usta privabi nasmešek. 
Perfekten zaključek za vašo 
kuhinjo.

Uradni partner prijetnih vonjav
Zahvaljujoč prvemu 
pomivalnemu stroju na 
svetu, ki brez škodljivih plinov 
in kemikalij odstranjuje 
neprijetne vonjave v še ne 
napolnjenem pomivalnem 
stroju, bo v vašem domu zavel 
prijeten in svež vonj. Očem 
skriti ionizator s pomočjo 
ventilatorja pet minut na vsako 
uro nevtralizira neprijetne 
vonjave in s tem prihrani 
energijo ter čas, ki bi ga porabili 
za ročno izpiranje tistih nekaj 
kosov umazane posode. 
Sprostite se, umazano delo pa 
prepustite nam.

popolna
namestitev
pohištvenih vrat

Prvi pomivalni 
stroj na svetu
z odstranjevanjem
neprijetnih vonjav
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Tehnologija SelFit TM

Uradni partner neskončnih možnosti
Nekoč sta obstajali le dva položaja vrat pomivalnega 
stroja - odprta ali zaprta. Tehnologija mehanizma tečajev 
vrat Beko SelFit™ je odprla neskončno možnosti. Vrata 
vašega pomivalnega stroja Beko lahko ostanejo odprta v 
kateremkoli položaju, zaradi česar je vstavljanje in pobiranje 
posode veliko lažje. Poleg tega tehnologija omogoča 
preprosto montažo brez dodatnih nastavitev glede na 
obremenitev, saj na pomivalni stroj lahko namestimo 
pohištvena vrata do teže 9 kilogramov. Tako preprosto je. 

namestitev
pohištvenih vrat

do

VGRADNI POMIVALNI STROJI 45 cm

Letna poraba vode: 2.520 l (9 l)
Letna poraba el. energije: 211 kWh
Učinkovitost pomivanja: A
Učinkovitost sušenja: A

Letna poraba vode: 3.080 l (9 l)
Letna poraba el. energije: 237 kWh
Učinkovitost pomivanja: A
Učinkovitost sušenja: A

• širina: 45 cm
• Prosmart invertni motor 
• LCD zaslon
• število pogrinjkov: 10
• število programov: 8
• število temperatur: 6
• samodejni program 40°-65°C, 

predpomivanje, kratki progam 
30 min, program za nego stek-
la, hitri program Quick&Clean, 
Eco 50°C, ontezivni program 
70°C, polovična napoljnenost

• zamik vklopa
• aquastop

• širina: 45 cm
• LCD zaslon
• število pogrinjkov: 10
• število programov: 6
• število temperatur: 6
• samodejni program 40°-65°C, 

predpomivanje, kratki progam 
30 min, hitri program Quick&-
Clean, Eco 50°C, intenzivni 
program 70°C, polovična 
napolnjenost

• zamik vklopa
• aquastop

DIS 28020DIS 16010 EAN: 8690842026553EAN: 8690842027987

Priporočena MPC 459,99 €Priporočena MPC
Akcijska MPC

419,99 €
369,99 €
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Letna poraba vode: 2.800 l (9 l)
Letna poraba el. energije: 262 kWh
Učinkovitost pomivanja: A
Učinkovitost sušenja: A

Letna poraba vode: 3.360 l (9 l)
Letna poraba el. energije: 258 kWh
Učinkovitost pomivanja: A
Učinkovitost sušenja: A

• širina: 60 cm
• funkcija GlassShield 
• funkcija SteamGloss - moč 

pare za čisto in bleščečo 
posodo

• ProSmarti invertni motor
• število pogrinjkov: 13
• število programov: 6
• število temperatur: 6
• samodejni program 40°-

65°C, predpomivanje, kratki 
program 30 min., Eco program 
50°C, hitri program Quick&-
Clean, intezivni program 70°C

• zamik vklopa
• aquastop

• širina: 60 cm
• funkcija SteamGloss - moč 

pare za čisto in bleščečo 
posodo

• število pogrinjkov: 12,
• število programov: 6
• število temperatur: 6
• samodejni program 40°-

65°C, predpomivanje, kratki 
program 30 min, Eco program 
50°C, hitri program "Quick&-
Clean", intezivni program 70°C

• zamik vklopa
• Led Spot
• aquastop

DSN 26320 X DIN 26220EAN: 8690842020032 EAN: 8690842025761

Priporočena MPC 499,99 € Priporočena MPC
Akcijska MPC

449,99 €
389,99 €

VGRADNI POMIVALNI STROJI 60 cm

Letna poraba vode: 3.360 l (9 l)
Letna poraba el. energije: 258 kWh

Akcijska MPC

Letna poraba vode: 3.360 l (9 l)
Letna poraba el. energije: 258 kWh
Učinkovitost pomivanja: A
Učinkovitost sušenja: A

• širina: 60 cm
• LED zaslon
• število pogrinjkov: 12
• število programov: 5
• število temperatur: 6
• kratki progam 30 min, hitri 

program Quick&Clean, Eco 
50°C, intenzivni program 
70°C, program za vsakod-
nevno pomivanje, polovična 
napolnjenost

• zamik vklopa
• over�ow

DSN 15220 X EAN: 8690842026508

Priporočena MPC
Akcijska MPC

469,99 €
389,99 €
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Letna poraba vode: 2.800 l (9 l)
Letna poraba el. energije: 262 kWh
Učinkovitost pomivanja: A
Učinkovitost sušenja: A

• širina: 60 cm
• ProSmart invertni motor
• funkcija SteamGloss - moč 

pare za čisto in bleščečo 
posodo

• število pogrinjkov: 13
• število programov: 8
• število temperatur: 6
• samodejni program 40°-

65°C, predpomivanje, kratki 
program 30 min, Eco program 
50°C, hitri program "Quick&-
Clean", intezivni program 70°C

• zamik vklopa
• Led Spot
• aquastop
• glasnost: 44 dBA

DIN 28320 EAN: 8690842025778

Priporočena MPC
Akcijska MPC

529,99 €
479,99 €

Letna poraba vode: 2.800 l (9 l)
Letna poraba el. energije: 262 kWh

Akcijska MPC

VGRADNI POMIVALNI STROJI 60 cm

Letna poraba vode: 2.800 l
Letna poraba el. energije: 234 kWh
Učinkovitost pomivanja: A
Učinkovitost sušenja: A

Letna poraba vode: 2.800 l
Letna poraba el. energije: 234 kWh
Učinkovitost pomivanja: A
Učinkovitost sušenja: A

• širina: 60 cm
• Prosmart invertni motor
• tehnologija AquaIntense
• tretja košara
• število pogrinjkov: 13
• število programov: 9
• število temperatur: 6,
• program Baby protect, 

program za nego steklene 
posode, samodejni program 
40°-65°C, predpomivanje, 
kratki program 30 min, Eco 
program 50°C, hitri program 
Quick&Clean,intezivni pro-
gram 70°C

• antibakterijska zaščita
• zamik vklopa
• aquastop
• Led Spot

• širina: 60 cm
• Prosmart invertni motor
• tehnologija AquaIntense
• tehnologija SteamGloss
• tretja košara
• število pogrinjkov: 13
• število programov: 9
• število temperatur: 6
• program za tiho pomivanje, 

program za nego steklene 
posode, samodejni program 
40°-65°C, predpomivanje, pro-
gram za mešano posodo, kratki 
program 30 min, Eco program 
50°C, hitri program Quick&-
Clean, intezivni program 70°C

• antibakterijska zaščita
• zamik vklopa
• aquastop
• Led Spot

DIN 29331 DIN 29330EAN: 8690842025815 EAN: 8690842025808

Priporočena MPC
Akcijska MPC

Priporočena MPC
Akcijska MPC

599,99 €
549,99 €

629,99 €
569,99 €

Prvi pomivalni stroj s tehnologijo IonGuard - odstranjuje nepri-
jetne vonjave, medtem ko v še nenapolnjenem pomivalnem stroju 
stoji nepomita posoda.

Letna poraba vode: 2.800 l
Letna poraba el. energije: 234 kWh

Akcijska MPC
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Vgradni hladilniki

Zdrave 
prehrane

Uradni  
partner 
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VITAMIN

C

Uradni partner   
ljubiteljev zdrave prehrane

Vsi, ki skrbno pazite na svoje zdravje, želite 
zagotovilo, da bosta vaše sadje in zelenjava ostala 
v odličnem stanju dolgo časa. In prav je tako. 
Z modro odločitvijo za hladilnik s tehnologijo 
aktivne modre svetlobe, ki v predalu nadaljuje 
naravni proces fotosinteze kot v naravi, boste 
poleg ohranjanja daljše svežine sadja in 
zelenjave, deležni tudi večje vsebnosti vitamina 
C. Vaši paradižniki bodo vedno ostali sočni, polni 
vitaminov in do 30 % bolj sveži.*
*Testirano s strani FRPERC and TÜBİTAK (v primerjavi z običajnimi 
predali za paradižnike in rdečo ter zeleno papriko).

Uradni partner   
vseh, ki obožujete led

Vse kar morate storiti je, da napolnite rezervoar za 
vodo in se prepustite ledenim užitkom. Ledomat 
bo samodejno proizvedel 8 serij ledu (1,5 kg).

Uradni partner vseh, ki radi prenavljate

Pri Beku verjamemo, da vsi, ki radi prenavljate in si hkrati želite nenehnih izboljšav svojega 
stanovanja, že težko čakate na popolnoma nov videz svoje kuhinje. S pomočjo 3D sistema za 
popolno prilagajanje pohištva pri vgradnih hladilnikih Beko, boste svoj novi hladilnik vgradili hitro 
in profesionalno. Ta izjemni sistem za nastavitev, v primerjavi z običajnimi namestitvami, skrajša 
čas montaže za 42 %, kar pomeni, da boste z delom končali v zgolj 18 minutah. Zahvaljujoč trem 
posebnim vijakom lahko prilagodite umestitev, globino in višino vrat, ki ustreza vašim potrebam in 
prostoru. Zdaj lahko začnete načrtovati svoj naslednji veliki projekt.

AKTIVNA MODRA 
SVETLOBA TM

FUNKCIJA ICE+ 3D PRILAGODITEV

TEHNOLOGIJA  
IONGUARD TM

Uradni partner   
plemenitega sira

Drži, da ni veliko ljubiteljev plemenitega sira, 
ki obožujete vonj zelo zrelega »Roqueforta«. 
Toda tisti drugi, ne vedo kaj zamujajo. Na 
srečo je zdaj shranjevanje tovrstnih živil 
z intenzivnim vonjem povsem preprosto. 
Tehnologija za odstranjevanje neprijetnih 
vonjav IonGuard ™ poskrbi, da vaš partner 
nikdar ne bo zaznal vonjav, ki bi ga sicer motile. 
Ta izjemna tehnologija proizvaja negativne 
ione, ki nevtralizirajo bakterije, viruse in 
delce, ki povzročajo neprijetne vonjave v 
hladilniku, s čimer se ustvari antibakterijska 
zaščita. To prinaša svež zrak brez neprijetnih 
vonjav, hrana pa ostane sveža dlje časa. Časi 
neprijetnih vonjav so minili.

VONJAVE SE 

NE MESAJO
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VGRADNI HLADILNIKI

Prostornina hladilnika: 97 l
Prostornina zamrzovalnika: 13 l
Mere (V x Š x G): 86,6 x 54,8 x 54 cm

Prostornina hladilnika: 126 l
Mere (V x Š x G): 86,6 x 54,8 x 54 cm

Prostornina hladilnika: 92 l
Prostornina zamrzovalnika: 15 l 
Mere (V x Š x G): 82 x 59,8 x 54,5 cm

• vgradni hladilnik
• predal za sadje in zelenjavo
• menjava smeri odpiranja 

vrat
• mehansko upravljanje
• letna poraba el.energije:  

176 kWh
• zmogljivost zamrzovanja:  

2 kg/24 ur
• shranjevanje ob izpadu
• el.energije: 10 ur
• glasnost: 39 dBa
• klimatski razred SN: +10 do 

+32°C
• energijski razred: A+

• vgradni hladilnik
• 3 steklene police
• predal za sadnje in 

zelenjavo
• menjava smeri odpiranja 

vrat
• mehansko upravljanje
• letna poraba el.energije:  

120 kWh 
• glasnost: 39 dBA
• klimatski razred SN-T: +10 do 

+43°C
• energijski razred: A+

• vgradni podpultni hladilnik
• 3 steklene police
• menjava smeri odpiranja 

vrat
• mehansko upravljanje
• letna poraba el. energije:  

175 kWh
• zmogljivost zamrzovanja:  

2 kg/24 ur
• shranjevanje ob izpadu 

el.energije: 10 ur
• glasnost: 39 dBA
• klimatski razred SN-T: +10 do 

+43°C
• energijski razred: A+

B 1752 HCA B 1801 BU 1152 HCAEAN: 8690842324208 EAN: 8690842335358 EAN: 8690842356421

Priporočena MPC Priporočena MPC Priporočena MPC319,99 € 329,99 € 369,99 €
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VGRADNI HLADILNIKI

Prostornina hladilnika: 128 l
Mere (V x Š x G): 82 x 59,8 x 54,5 cm

Prostornina hladilnika: 164 l
Prostornina zamrzovalnika: 20 l
Mere (V x Š x G): 121,6 x 54,3 x 53,5 cm

Prostornina hladilnika: 222 l
Mere (V x Š x G): 122,5 x 55,6 x 54,5 cm

• vgradni podpultni hladilnik
• 3 steklene police
• menjava smeri odpiranja 

vrat
• mehansko upravljanje
• letna poraba el. energije:  

117 kWh
• glasnost: 39 dBA
• klimatski razred SN-T: +10 do 

+43°C
• energijski razred: A+

• enovratni hladilnik
• predal za sadje in zelenjavo
• predal za zamrzovanje
• mehansko upravljanje
• letna poraba el. energije:  

216 kWh
• zmogljivost zamrzovanja:  

2 kg/24 ur
• shranjevanje ob izpadu 

el.energije: 16 h
• glasnost: 34 dBA
• klimatski razred SN-ST: +10 

do +38°C
• energijski razred: A+

• enovratni hladilnik
• odmični tečaji (3D sistem 

tečajev vrat)
• predal za daljšo svežino
• predal za sadje in zelenjavo
• elektronsko upravljanje
• letna poraba el. energije:  

122 kWh
• glasnost: 39 dBA
• klimatski razred:SN-T: +10 do 

+43°C
• energijski razred: A++

BU 1101 HCA RBI 2301 HCA BSS 123000EAN: 8690842361951 EAN: 8690842346248 EAN: 8690842846823

Priporočena MPC Priporočena MPC Priporočena MPC349,99 € 359,99 € 409,99 €

Prostornina hladilnika: 222 l

edal za sadje in zelenjavo
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VGRADNI HLADILNIKI

Prostornina hladilnika: 170 l
Prostornina zamrzovalnika: 45 l
Mere (V x Š x G): 144,7 x 54 x 53,5 cm

Prostornina hladilnika: 190 l
Prostornina zamrzovalnika: 48 l
Mere (V x Š x G): 177,6 x 54 x 53,5 cm

Prostornina hladilnika: 172 l
Prostornina zamrzovalnika: 65 l
Mere (V x Š x G): 177,7 x 55,6 x 54,5 cm

• dvovratni hladilnik
• zamrzovalnik zgoraj
• predal za sadje in zelenjavo
• mehansko upravaljanje
• letna poraba el. energije:  

242 kWh,
• zmogljivost zamrzovanja:  

3 kg/24 ur
• shranjevanje ob izpadu 

el.energije: 23 h
• glasnost: 39 dBA
• klimatski razred:SN-ST: +10 

do +38°C
• energijski razred: A+

• dvovratni hladilnik
• predal za daljšo svežino
• odmični tečaj
• No frost 
• elektronsko upravljanje brez 

prikazovalnika
• nosilec za steklenico
• 3 predali v zamrzovalniku
• menjava smeri odpiranja vrat
• letna poraba el. energije:  

274 kWh
• zmogljivost zamrzovanja:  

2,3 kg/24 ur
• shranjevanje ob izpadu 

el.energije: 13 h
• glasnost: 38 dBA
• klimatski razred:SN-T: +10 do 

+43°C,
• energijski razred: A+

• dvovratni hladilnik
• predal za daljšo svežino
• predal za sadje in zelenjavo
• odmični tečaj (3D patentirani 

�ksni tečaji)
• Neo frost
• elektronsko upravljanje
• 3 predali v zamrzovalniku 
• letna poraba el. energije: 

238kWh
• zmogljivost zamrzovanja:  

3,5 kg/24 ur
• shranjevanje ob izpadu 

el.energije: 20 h
• glasnost: 42 dBA
• klimatski razred:SN-ST: +10 

do +38°C
• energijski razred: A++

RBI 6301 HCA CBI 7771 F BCN 13000EAN: 8690842346224 EAN: 8690842359101 EAN: 8690842984617

Priporočena MPC Priporočena MPC Priporočena MPC369,99 € 579,99 € 799,99 €

edal za daljšo svežino

onsko upravljanje brez 

edali v zamrzovalniku
va smeri odpiranja vrat

tna poraba el. energije: 

ost zamrzovanja: 

anjevanje ob izpadu 

tski razred:SN-T: +10 do 
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BEKO SLOVENIJA
Big Bang, d.o.o.

Šmartinska 152, 1000 Ljubljana
www.beko.si

V okviru nenehnih izboljšav, ki jih Beko vpeljuje s pomočjo kontinuiranih raziskav, si Beko pridržuje pravico do 
kakršne koli spremembe funkcij in značilnosti proizvodov brez predhodnega obvestila. Posledično boste morda 
ugotovili razlike med izdelki, predstavljenimi v katalogu in tistimi, ki jih boste prejeli. Beko ne prevzema odgovornosti 
za morebitne napake pri tiskanju. Vsi izračuni , objavljeni v katalogu, so pridobljeni s strani proizvajalca.

Uradni partner vasega vsa
kdana




