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NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM NABLÍZKU

KDO JSME

Již více než 30 let věnuje společnost Haier energii  
a znalosti svých odborníků vývoji špičkových  
spotřebičů, které uspokojí nejnáročnější zákazníky.

Od svého založení v roce 1984 jsme měli  

ve společnosti Haier vždy jasný cíl: vyrábět spolehlivé 

spotřebiče vysoké kvality. Za více než 30 let svého  

působení jsme se dále posunuli a spolu s měnícími  

se požadavky moderního světa a současnými  

potřebami zákazníků jsme povýšili svůj cíl na výrobu 

prémiových, vysoce kvalitních moderních spotřebičů  

s inovativními funkcemi.

Chápeme, že jen díky tomu, že vám, našim  

zákazníkům, budeme na blízku a budeme naslouchat 

vašim potřebám, můžeme pomoci zjednodušit vaše 

životy. Náš závazek je neustále aktualizovat a rozšiřovat 

naše produktové řady a být vám životním partnerem. 

Také díky této filozofii jsme již 10 let celosvětovou  

jedničkou v podílu na trhu s domácími spotřebiči.
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CELOSVĚTOVÁ JEDNIČKA V PODÍLU NA TRHU  
S DOMÁCÍMI SPOTŘEBIČI S 15.4%.
Zdroj: Euromonitor International Limited 2019,  
% v jednotkách podílu, data z roku 2018.
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VÁŠ DOMOV JE NAŠÍ NEJLEPŠÍ INSPIRACÍ

ČEMU VĚŘÍME

Naším cílem v Haieru je dodávat nejmodernější  
produkty špičkové kvality, které reagují na měnící  
se potřeby moderní domácnosti, a poskytnout  
vám tak více času na to, na čem vám záleží.

Abychom reagovali na vaše skutečné potřeby, věříme, 

že právě váš domov by měl být primární inspirací  

pro naše inovace. Pouze v reálných domácnostech 

můžeme pozorovat a skutečně porozumět všem  

našim spotřebitelům. Jsme vám na blízku a díky tomu 

udržujeme „nulovou vzdálenost“ mezi inovacemi  

našich vývojářů a životem našich spotřebitelů.

Zaměřením se na domov tímto způsobem  

dosahujeme požadovaného cíle: Dáváme našim  

zákazníkům více času dělat věci, na kterých jim  

záleží. Naše výrobky, vyrobené z prvotřídních materiálů, 

obsahují nejnovější technologické novinky, které byly 

navrženy tak, aby byly snadno použitelné, efektivní  

a v neposlední řadě i časově úsporné.

Naše výzkumná a vývojová centra najdete na všech  

pěti kontinentech světa. Jejich jediným posláním  

je vytvářet řešení, která našim zákazníkům vrátí jejich 

drahocenný čas zpět. Proto jsou 4 % našeho obratu 

reinvestovány pouze do inovací.

4

Náš přístup k nulové vzdálenosti je to, 
co zajišťuje, že jsme neustále schopni  
poskytovat vám produkty, které sledují  
a reflektují vyvíjející se potřeby  
každodenního života. Díky této filozofii  
jsme schopni neustále rozvíjet naši  
nabídku produktů a zajistit, aby se  
dokázala přizpůsobit neustále se  
měnícím rytmům moderního domova.
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CHLADNIČKY

Kombinace nejmodernějších technologií  
a elegantního designu společnosti Haier je to,  
co z nás dělá světového lídra v oblasti chlazení.

Naše zaměření na inovace umožnilo vytvořit  

kombinované chladničky s mrazákem  

s bezkonkurenční kvalitou konzervace potravin  

a přitom si zachovat nejvyšší hodnocení energetické 

účinnosti. Jako příklad našeho odhodlání hledat nové 

způsoby je zbrusu nová technologie Fresher Techs®, 

která kompletně mění pohled na skladování potravin. 

U chladniček Série 70 a tzv. French Door je flexibilita 

chlazení přizpůsobena jejich vzhledu. Díky exkluzivní 

zásuvce Easy Access, která je k dispozici ve velikostech 

od 60 cm do 100 cm, ukazujeme způsob pohodlného  

a funkčně všestranného chlazení. Nabízíme vysoce 

kvalitní povrchové úpravy a barvy, které jsou navrženy 

tak, aby se  hodily do vaší kuchyně. Příkladem je naše 

nejnovější řada Iconic Black, která je typickým projevem 

naší ambice vyrábět nejelegantnější chladicí produkty.

Unikátní design.
Špičkové materiály. 
Inovativní technologie.
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S cílem revoluce v kuchyni s bezprecedentní konzervací potravin vytvořila společnost Haier  

pro svůj sortiment chlazení řadu jedinečných technologií: Fresher Techs®.

TECHNOLOGIE FRESHER TECHS®
ZACHOVEJTE (SI) KVALITU ŽIVOTA
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My Zone je nezávislá část, která vám umožňuje ovládání 
teploty jedním dotykem (od -3 ° do + 5 °C): Rychlé chla-
zení (QuickCool), Chiller nebo Ovoce & Zelenina.

Instant Cool Zone je praktická a flexibilní. Ovládá se  
pomocí externího displeje a ochlazuje nápoje za pou-
hých 20 minut. Prostor může být také použit jako  
normální lednička s teplotním rozsahem 0 ° až 5 °C.

Humidity Zone udržuje až 90 % vlhkosti a přitom 
umožňuje cirkulaci vzduchu. To znamená, že můžete 
dokonale zachovat nutriční vlastnosti vašeho ovoce  
a zeleniny.

Dry Zone snižuje vlhkost pod 45 %, což je skvělé pro 
skladování mléčných výrobků a hotových lahůdek.

Switch Zone je k dispozici v sérii Cube Haier a jedná se 
o jedinečný prostor, který dokáže část vaší chladničky 
proměnit v mrazničku (-18 °C) nebo zůstat jako lednička 
(+ 5 °). Je to jako mít další spotřebič navíc.

ZÓNY FRESHER 

FILTRY FRESHER
ABT® (automatická antibakteriální technologie) aktivuje  
speciální UV světlo, které eliminuje škodlivé bakterie  
cirkulující ve vzduchu v lednici a chrání tak chuť vašeho  
jídla a zdraví vaší rodiny.

Fresher Shield zabraňuje jakémukoli kolísání teploty 
utěsněním celého prostoru, zatímco námráza je odvá-
děna pryč. Tyto stabilní podmínky znamenají, že původní 
chuť vašich potravin je zachována, je kontrolována pří-
padná ztráta vlhkosti, živiny jsou zachovány a je snížena 
ztráta energie.

FRESHER PAD
Fresher Pad je jedinečný hliníkový podnos, který vám umožní urychlit 
zmrazení vašich uskladněných potravin. Je třikrát účinnější než podobné 
systémy a pomáhá zachovat nutriční výhody zmrazeného jídla.

Na každé polici jsou umístěny Fresher senzory, aby byl 
chladný vzduch distribuován pouze do té části ledničky, 
která to v danou chvíli potřebuje. Nově přidané potraviny 
jsou rychle ochlazovány na optimální teplotu, což nejen 
zachová hodnotné živiny v čerstvých potravinách, ale také 
výrazně prodlužuje dobu skladování.

SENZORY FRESHER
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Svět módy ví, že černá znamená vkusnou úroveň a jemnou eleganci. Iconic Black není výjimkou, poskytuje obojí v hojné 

míře a dodává každé kuchyni nádech elegance. Čtyři vrstvy nerezové oceli a povrchových úprav znamenají, že Iconic Black 

má nejen atraktivní kovový lesk, který nikdy nezmizí, ale je také odolný proti poškrábání a snadno se čistí.

ICONIC BLACK
ESENCE LUXUSU
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V reakci na všechny vaše potřeby v oblasti chlazení vytvořil Haier generaci chladniček se systémem přizpůsobitelného 

prostoru: změňte chladničku na mrazničku a obráceně. Se specializovanými zásuvkami a zónami Dry & Humidity Zones 

budete vlastnit inteligentní lednici, která je připravena pro každou situaci.

CUBE SÉRIE
CHLADNIČKA, KTERÁ VÁM DÁ PLNOU KONTROLU NAD POTRAVINAMI
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Haier chladničky Série Cube nabízejí díky své bezkonku-
renční flexibilitě nekonečné možnosti. S chladničkou nahoře, 
mrazničkou vlevo dole a ultra-flexibilním prostorem s regulací 
teploty vpravo dole.

Chladicí systém Trilogic používá tři výparníky pro jeden 
kompresor. Použití samostatného výparníku pro každý oddíl 
zajišťuje, že se vůně a chutě nemísí, a udržuje se tak optimální 
chuť jídla od okamžiku, kdy je uloženo ke skladování,  až dokud 
není zkonzumováno.

S velkou kapacitou až 610 litrů u nejvyšších modelů nabízí  
série Cube prostory, které se přizpůsobí vašim potřebám. 
Tyto vícedveřové chladničky pojmou velké nákupy snadno  
a pohodlně díky svým velkým rozměrům a lze je také nakon-
figurovat tak, aby nabízely o 25 % větší kapacitu chladničky 
nebo jako chladničku se dvěma samostatnými mrazáky.

CHYTRÝ A INOVATIVNÍ DESIGN

TE
C

H
N

O
LO

G
IE

C
H

LA
ZE

N
Í

Základem každé chladničky Cube je její elegantní a osobitý styl, který zdůrazňuje krásu každé kuchyně.  
Moderní a jedinečná estetika čtyř dveří, vyrobených z nerezové oceli s úpravou odolnou vůči otiskům prstů, 
dává elegantní a sofistikovaný vzhled, díky kterému je chladnička jedním z výjimečných a nepřehlédnutel-
ných prvků v místnosti.

Všechny modely Haier Cube mají moderní digitální doty-
kový displej, který vám umožňuje ovládat teplotu a funkce 
chladničky zvenčí. Tím se zabrání nutnosti stále otevírat a za-
vírat dveře, což by mělo za následek nežádoucí změny teploty.

Vnitřní LED osvětlení v lednici a mrazničce pro snadnější 
přehled a přístup k veškerému obsahu kdykoli, v noci nebo  
ve dne.

A++ VYSOCE ÚSPORNÁ ENERGETICKÁ TŘÍDA
Chladničky Cube společnosti Haier nabízejí vynikající výsledky, pokud jde o energetickou účinnost, díky  
jejich hodnocení A++, které snižuje spotřebu až o 40 % ve srovnání s modely třídy A. To znamená menší 
dopad na životní prostředí a větší úspory na účtech.

FRESHER TECHS®
Chladničky Haier Cube jsou vybaveny některými techno-
logiemi Fresher Techs®, jako je Switch Zone, jedinečný  
oddíl, který dokáže část vaší chladničky proměnit v mrazničku  
(-18 °C) nebo ji zachová jako lednici (+ 5 °C). Další technologií  
je ABT® (antibakteriální technologie), která díky UV světlu  
eliminuje veškeré možné bakterie v proudění vzduchu.

Mají také dvě speciální zásuvky, prostor s vysokou vlhkostí 
vzduchu – Humidity area (90 %) a prostor s nízkou vlh- 
kostí vzduchu – Dry area (méně než 45 %). Ideální pro  
skladování a udržování čerstvých produktů (ovoce, zelenina) 
nebo suchých produktů (lahůdky atd.) v optimálních podmín-
kách po delší dobu.
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Inteligentní, energeticky úsporné a spolehlivé, chladničky s mrazákem Haier Série 70 a French Door jsou perfektní 

kombinací kvalitního designu a špičkových funkcí. Díky naší exkluzivní mrazákové zásuvce a Fresher Techs®, nemusíte 

dělat kompromisy mezi čerstvostí a pohodlím.

SÉRIE 70
VŠECHNY VAŠE DOBROTY POHROMADĚ   
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Haier Series 70 nabízí jedinečný chladicí úložný prostor pro 
vaši kuchyni. Díky šířce 70 cm a výšce dvou metrů je kapa- 
cita 470 litrů ideální pro uchování čerstvosti většího množství 
potravin.

Zásuvka se snadným přístupem Easy Access byla spe- 
ciálně navržena pro maximální snadné použití. Nejen, že 
umožňuje efektivnější využití prostoru, ale také zajišťuje  
rychlý přístup k celé mrazničce pro maximální pohodlí.  
Nemluvě o tom, že může ušetřit až o 30 % více energie *.

* Testováno v reálných podmínkách a ve srovnání s podobnou standardní 
lednicí s mrazničkou Haier

ÚSPORA ENERGIE
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Haier chladničky s mrazákem Série 70 a French Door získaly energetickou certifikaci A++, což znamená 20% úsporu  
energie ve srovnání s třídou A. Takže si můžete užívat skvělý výkon při nízké spotřebě energie *.

* Energetická třída v závislosti na modelu Série 70 

Vlhkostní zóna udržuje úroveň vlhkosti vzduchu v oddíle 
pro zeleninu na 90 %, přičemž stále umožňuje volný oběh 
vzduchu. Tato technologie Fresher Tech® pomáhá zachovat 
nutriční obsah vašeho ovoce a zeleniny, který by jinak mohl 
být ztracen v důsledku přirozeného poškození.

MyZone je nezávislé oddělení, které lze nastavit na různé  
teploty mezi -3 °C a 5 °C, podle vašich potřeb. Vyberte si mezi 
nastaveními: Rychlé chlazení (QuickCool), Chiller nebo Ovoce 
& Zelenina  – záleží jen na vás.

XL

Humidity Zone

Testováno více 
než 50 000x.

MyZone

NEJVĚTŠÍ NABÍDKA NA TRHU 
Haier nabízí největší sortiment chladniček se zásuvkovými mrazáky s modely v šířce 

60 cm, 70 cm, 83 cm, 90 cm a 100 cm. 

Inovativní osvětlovací systém poskytuje Sérii 70 jasné  
a brilantní vnitřní světlo, což zajišťuje lepší viditelnost při  
doplňování nebo vyjímání potravin. Zásuvka Easy Access  
navíc obsahuje osvětlení, což usnadňuje prohlížení toho, co  
je uvnitř.

Po důkladném testování, navrženém k zajištění spolehlivos-
ti, je každá zásuvka navíc oddělena vrstvou bezpečnostního 
skla. Exkluzivní systém posuvných kolejniček v zásuvce Easy 
Access Drawer, navržený německou společností Hettich, 
prokázal více než 50 000 krát odolnost proti opotřebení při 
otevírání a zavírání. Tato zásuvka je důkazem zaměření spo-
lečnosti Haier na pohodlí, efektivitu a spolehlivost.

Denní osvětlení

Bezpečnostní sklo
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HB26FSNAAA
12 LET ZÁRUKA NA KOMPRESOR
TOTAL NO FROST
AUTOMATICKÝ VÝROBNÍK LEDU

HTF-610DSN7
12 LET ZÁRUKA NA KOMPRESOR
SWITCH ZONE
FRESHER TECH

Technické specifikace 
Energetická třída  A++
Čistý objem chladničky/mrazáku (l) 460 / 225
Spotřeba energie (kWh) den/rok 1,19 / 434
Kapacita mrazení (kg/den) 14
Doba skladování při výpadku (hod) 20
Hlučnost (dB(A)) 40
Klimatická třída SN – T (10 – 43 °C)
Hvězdičkové označení mrazáku ****
Technologie chlazení No Frost
Invertorový kompresor ano

Rozměry VxŠxH (cm) 190 x 100,5 x 76
Čistá hmotnost (kg) 189

Výbava a funkce 
Displej (dotykové ovládání) externí LED 
Rychlé chlazení/mrazení ano / ano
Rozsah teplot 1 až 7 °C / -15 až -23 °C
Stand By /Dovolená ano/ ano
Antibakteriální technologie ABT ano + UV
Fuzzy logika ano
Výrobník ledu automatický s filtrem

Technické specifikace 
Energetická třída  A++
Čistý objem chladničky/mrazáku (l) 430 / 180
Spotřeba energie (kWh) den/rok 0,94 / 343
Kapacita mrazení (kg/den) 10
Doba skladování při výpadku (hod) 18
Hlučnost (dB(A)) 40
Klimatická třída SN – ST (10 – 38 °C)
Hvězdičkové označení mrazáku ****
Technologie chlazení No Frost
Invertorový kompresor ano

Rozměry VxŠxH (cm) 190 x 91 x 74  
Čistá hmotnost (kg) 134

Výbava a funkce 
Tři chladící okruhy ano
Displej (dotykové ovládání) externí LED 
Rychlé chlazení/mrazení ano / ano
Rozsah teplot 1 až 9 °C / -15 až -24 °C
Stand By /Dovolená ano / ano
Antibakteriální technologie ABT ano + UV
Fuzzy logika ano
Výrobník ledu otočný (manuální)
M Sensor – pohybový senzor  ano 
pro rozsvícení displeje

Iconic Black (Tmavý nerez) 
Kód – 34003947 
EAN – 6901018074530

Iconic Black (Tmavý nerez)
Kód – 34003314
EAN – 6901018069611

Výbava chladničky 
–  LED osvětlení, Fresh turbo – eliminuje bakterie a pachy  

pomocí UV a uhlíkového filtru, 3 poličky (tvrzené sklo),  
2 zásuvky zeleninu a ovoce, 2 zásuvky My Zone s možností  
samostatného nastavení funkcí chlazení, Fruit & Vegetable  
(ovoce a zelenina), Quick Cool (rychlé chlazení), 0°C Fresh  
(nulová zóna), Seafood (mořské plody), 6 přihrádek ve dveřích

Výbava mrazničky 
–  2 externí zásuvky mrazáku

Výbava chladničky 
–  LED osvětlení, 4 poličky (tvrzené sklo), 1 zásuvka na zeleninu  

a ovoce (Humidity Zone - 85% vlhkosti), 1 zásuvka na maso  
(Dry Zone – 45% vlhkosti),6 přihrádek ve dveřích

Výbava mrazničky 
–  Levá sekce (90 litrů) – 3 přihrádky, Klasická mraznička,  

Pravá sekce (90 litrů) – 3 přihrádky,  
Zóna My Zone: volitelně +5 až -18 °C

DUAL ZONE
12

LET NA KOMPRESOR 

ZÁRUKA

DUAL ZONE
12

LET NA KOMPRESOR 

ZÁRUKA

|   SÉRIE ICONIC BLACK / FRENCH DOOR |   SÉRIE ICONIC BLACK / CUBE
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HTF-610DM7
12 LET ZÁRUKA NA KOMPRESOR
SWITCH ZONE
FRESHER TECH

HTF 540DGG7
12 LET ZÁRUKA NA KOMPRESOR
TOTAL NO FROST
FRESHER TECH

Technické specifikace 
Energetická třída  A++
Čistý objem chladničky/mrazáku (l) 430 / 180
Spotřeba energie (kWh) den/rok 0,94 / 343
Kapacita mrazení (kg/den) 10
Doba skladování při výpadku (hod) 18
Hlučnost (dB(A)) 40
Klimatická třída SN – ST (10 – 38 °C)
Hvězdičkové označení mrazáku ****
Technologie chlazení No Frost
Invertorový kompresor ano

Rozměry VxŠxH (cm) 190 x 91 x 74 
Čistá hmotnost (kg) 134

Výbava a funkce 
Tři chladící okruhy ano
Displej (dotykové ovládání) externí LED 
Rychlé chlazení/mrazení ano / ano
Rozsah teplot 1 až 9 °C / -15 až -24 °C
Stand By /Dovolená ano / ano
Antibakteriální technologie ABT ano + UV
Fuzzy logika ano
Výrobník ledu otočný (manuální)
M Sensor – pohybový senzor  ano 
pro rozsvícení displeje

Technické specifikace 
Energetická třída  A++
Čistý objem chladničky/mrazáku (l) 324 / 150
Spotřeba energie (kWh) den/rok 0,99 / 361
Kapacita mrazení (kg/den) 12
Doba skladování při výpadku (hod) 12
Hlučnost (dB(A)) 39
Klimatická třída SN – T (10 – 43 °C)
Hvězdičkové označení mrazáku ****
Technologie chlazení No Frost
Invertorový kompresor ano

Rozměry VxŠxH (cm) 190 x 90,5 x 64,8 
Čistá hmotnost (kg) 130

Výbava a funkce 
Displej (dotykové ovládání) externí LED 
Rychlé chlazení/mrazení ano / ano
Rozsah teplot 1 až 9 °C / -14 až -24 °C
Stand By /Dovolená ano / ano
Fuzzy logika ano
Závěsný držák na lahve ano

nerez
Kód – 34003901
EAN – 6901018059704

Iconic Glass (luxusní sklo)
Kód – 34003320
EAN – 6901018072697

Výbava chladničky 
–  LED osvětlení, 4 poličky (tvrzené sklo), 1 zásuvka na zeleninu  

a ovoce (Humidity Zone – 85% vlhkosti), 1 zásuvka na maso  
(Dry Zone – 45% vlhkosti), 6 přihrádek ve dveřích

Výbava mrazničky 
–  Levá sekce (90 litrů) – 3 přihrádky, Klasická mraznička, 

Pravá sekce (90 litrů) – 3 přihrádky, 
Zóna My Zone: volitelně +5 až -18 °C

Výbava chladničky 
–  LED osvětlení, 3 poličky (tvrzené sklo), 1 zásuvka na zeleninu  

a ovoce (Humidity box – 85% vlhkosti), 1 zásuvka My Zone  
(Dry Zone – 45% vlhkosti), 6 přihrádek ve dveřích

Výbava mrazničky 
–  4 plastové zásuvky v mrazáku, 2 výsuvné plastové poličky  

v mrazáku

DUAL ZONE
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ZÁRUKA
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HB26FSSAAA
12 LET ZÁRUKA NA KOMPRESOR
TOTAL NO FROST
AUTOMATICKÝ VÝROBNÍK LEDU

HRF-522DG7
12 LET ZÁRUKA NA KOMPRESOR
TOTAL NO FROST
RYCHLÉ CHLAZENÍ / MRAZENÍ

Technické specifikace 
Energetická třída  A++
Čistý objem chladničky/mrazáku (l) 460 / 225
Spotřeba energie (kWh) den/rok 1,19 / 434
Kapacita mrazení (kg/den) 14
Doba skladování při výpadku (hod) 20
Hlučnost (dB(A)) 40
Klimatická třída SN – T (10 – 43 °C)
Hvězdičkové označení mrazáku ****
Technologie chlazení No Frost
Invertorový kompresor ano

Rozměry VxŠxH (cm) 190 x 100,5 x 76
Čistá hmotnost (kg) 189

Výbava a funkce 
Displej (dotykové ovládání) externí LED 
Rychlé chlazení/mrazení ano / ano
Rozsah teplot 1 až 7 °C / -15 až -23 °C
Stand By /Dovolená ano/ ano
Antibakteriální technologie ABT ano + UV
Fuzzy logika ano
Výrobník ledu automatický s filtrem

Technické specifikace 
Energetická třída  A++
Čistý objem chladničky/mrazáku (l) 338 / 177
Spotřeba energie (kWh) den/rok 0,91 / 332
Kapacita mrazení (kg/den) 12
Doba skladování při výpadku (hod) 5
Hlučnost (dB(A)) 42
Klimatická třída SN – T (10 – 43 °C)
Hvězdičkové označení mrazáku ****
Technologie chlazení No Frost
Invertorový kompresor ano

Rozměry VxŠxH (cm) 179 x 90,8 x 65,5 
Čistá hmotnost (kg) 98

Výbava a funkce 
Displej (dotykové ovládání) externí LED 
Rychlé chlazení/mrazení ano / ano
Rozsah teplot 1 až 9 °C / -15 až -24 °C
Stand By /Dovolená ano / ano
Fuzzy logika ano

nerez 
Kód – 34003946 
EAN – 6901018073434

stříbrná
Kód – 34003655
EAN – 6901018064234

Výbava chladničky 
–  LED osvětlení, Fresh turbo – eliminuje bakterie a pachy  

pomocí UV a uhlíkového filtru, 3 poličky (tvrzené sklo),  
2 zásuvky zeleninu a ovoce, 2 zásuvky My Zone s možností  
samostatného nastavení funkcí chlazení, Fruit & Vegetable  
(ovoce a zelenina), Quick Cool (rychlé chlazení), 0°C Fresh  
(nulová zóna), Seafood (mořské plody), 6 přihrádek ve dveřích

Výbava mrazničky 
–  2 externí zásuvky mrazáku

Výbava chladničky 
–  LED osvětlení, 5 poliček (tvrzené sklo), 2 zásuvky na ovoce  

a zeleninu, 3 přihrádky ve dveřích

Výbava mrazničky 
–  LED osvětlení, 5 poliček (tvrzené sklo), 2 přihrádky,  

4 přihrádky ve dveřích

|   FRENCH DOOR |   SIDE BY SIDE
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HB18FGSAAA
12 LET ZÁRUKA NA KOMPRESOR
FRESHER SENSOR
FRESHER PAD

B3FE742CMJW
12 LET ZÁRUKA NA KOMPRESOR
MY ZONE
DÁVKOVAČ VODY

Technické specifikace 
Energetická třída  A++
Čistý objem chladničky/mrazáku (l) 351 / 157
Spotřeba energie (kWh) den/rok 0,82 / 299
Kapacita mrazení (kg/den) 14
Doba skladování při výpadku (hod) 18
Hlučnost (dB(A)) 38
Klimatická třída SN – T (10 – 43 °C)
Hvězdičkové označení mrazáku ****
Technologie chlazení No Frost
Invertorový kompresor ano

Rozměry VxŠxH (cm) 190 x 83 x 67,5  
Čistá hmotnost (kg) 136

Výbava a funkce 
Displej (dotykové ovládání) externí LED 
Rychlé chlazení/mrazení ano / ano
Rozsah teplot 1 až 9 °C / -15 až -23 °C
Stand By /Dovolená ano / ano
Antibakteriální technologie ABT ano
Fuzzy logika ano
Výrobník ledu otočný (manuální)
Fresh Sensor ano
Fresher Pad ano

Technické specifikace 
Energetická třída  A++
Čistý objem chladničky/mrazáku (l) 297 / 129
Spotřeba energie (kWh) den/rok 0,85 / 311
Kapacita mrazení (kg/den) 12
Doba skladování při výpadku (hod) 16
Hlučnost (dB(A)) 38
Klimatická třída SN – T (10 – 43 °C)
Hvězdičkové označení mrazáku ****
Technologie chlazení No Frost
Invertorový kompresor ano

Rozměry VxŠxH (cm) 190,5 x 70 x 67,6 
Čistá hmotnost (kg) 109

Výbava a funkce 
Displej (dotykové ovládání) externí LED 
Rychlé chlazení/mrazení ano / ano
Rozsah teplot 2 až 8 °C / -16 až -24 °C
Stand By /Dovolená ano / ano
Antibakteriální technologie ABT ano
Fuzzy logika ano
Výrobník ledu otočný (manuální)
Dávkovač vody ano

Iconic Glass (luxusní sklo)
Kód – 34003311
EAN – 6901018064777

nerez 
Kód – 34003313
EAN – 6901018056925

Výbava chladničky 
–  LED osvětlení, 3 poličky (tvrzené sklo), 3 zásuvky: FreshBox,  

MoistZone se 3 úrovněmi regulace vlhkosti (ovoce a zelenina, 
DryZone se sníženou vlhkostí se třemi úrovněmi nastavení  
včetně nulové zóny (maso a ryby), 6 přihrádek ve dveřích

Výbava mrazničky 
–  2 externí zásuvky mrazáku, Otočný výrobník ledu

Výbava chladničky 
–  LED osvětlení, 3 poličky (tvrzené sklo), 1 zásuvka Fresh Box  

na ovoce a zeleninu, 1 zásuvka My Zone (24 litrů, 3 režimy)  
s teplotou -3 až +5 °C: +2 - +5°C (ovoce a zelenina),  
2 - + 2°C (ryby, maso), 3°C rozmrazování,  1 zásuvka Special box 
– Instant Cool – 0 - +5°C (rychlé chlazení nápojů), Fresh turbo – 
eliminuje bakterie a pachy pomocí UV a uhlíkového filtru,  
6 přihrádek ve dveřích, Zásobník na vodu (dávkovač vody)

Výbava mrazničky  – 2 externí zásuvky mrazáku

|   SÉRIE ICONIC GLASS / FRENCH DOOR |   SÉRIE 70 / FRENCH DOOR
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HB16FMAAA
12 LET ZÁRUKA NA KOMPRESOR
MY ZONE
NO FROST

C3FE844CGJ
12 LET ZÁRUKA NA KOMPRESOR
MY ZONE
NO FROST

Technické specifikace 
Energetická třída  A++
Čistý objem chladničky/mrazáku (l) 303 / 121
Spotřeba energie (kWh) den/rok 0,84 / 305
Kapacita mrazení (kg/den) 14
Doba skladování při výpadku (hod) 20
Hlučnost (dB(A)) 38
Klimatická třída SN – T (10 – 43 °C)
Hvězdičkové označení mrazáku ****
Technologie chlazení No Frost
Invertorový kompresor ano

Rozměry VxŠxH (cm) 190 x 70 x 67,5
Čistá hmotnost (kg) 95

Výbava a funkce 
Displej (dotykové ovládání) externí LED 
Rychlé chlazení/mrazení ano / ano
Rozsah teplot 1 až 9 °C / -15 až -24 °C
Stand By /Dovolená ano / ano
Fuzzy logika ano

Technické specifikace 
Energetická třída  A+++
Čistý objem chladničky/mrazáku (l) 314 / 136
Spotřeba energie (kWh) den/rok 0,59 / 214
Kapacita mrazení (kg/den) 12
Doba skladování při výpadku (hod) 16
Hlučnost (dB(A)) 38
Klimatická třída SN – T (10 – 43 °C)
Hvězdičkové označení mrazáku ****
Technologie chlazení No Frost
Invertorový kompresor ano

Rozměry VxŠxH (cm) 190,5 x 70 x 67,6
Čistá hmotnost (kg) 100

Výbava a funkce 
Displej (dotykové ovládání) externí LED 
Rychlé chlazení/mrazení ano / ano
Rozsah teplot 2 až 8 °C / -16 až -24 °C
Stand By /Dovolená ano / ano
Fuzzy logika ano

nerez 
Kód – 34003900 
EAN – 6901018063855

titanium 
Kód – 34003408 
EAN – 6901018064159

Výbava chladničky 
–  LED osvětlení, 4 poličky (tvrzené sklo), 1 zásuvka My Zone 

(3 režimy), Fruit&Vegetable – Ovoce & Zelenina,  
Quick Cool (rychlé chlazení nápojů +2°C), 0 °C Fresh Chiller 
(přihrádka v režimu 0 zóna), 6 přihrádek ve dveřích

Výbava mrazničky 
– 2 externí zásuvky mrazáku

Výbava chladničky 
–  LED osvětlení, 3 poličky (tvrzené sklo), Standardní zásuvka  

na ovoce a zeleninu, 1 zásuvka My Zone (3 režimy),  
Fruit&Vegetable – Ovoce & Zelenina (+2 - +5°C),  
0 °C Fresh Chiller (uchování ryb -2 - +2°C),  
D-Frost (rozmrazování -3°C),  
3 přihrádky ve dveřích

Výbava mrazničky 
–  3 zásuvky v  mrazáku

|   SÉRIE 70 / FRENCH DOOR |   SÉRIE 70 / KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA 2D
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A3FE837CGJ
12 LET ZÁRUKA NA KOMPRESOR
MY ZONE
NO FROST

C3FE837CGJ
12 LET ZÁRUKA NA KOMPRESOR
MY ZONE
NO FROST

Technické specifikace 
Energetická třída  A+++
Čistý objem chladničky/mrazáku (l) 257 / 97
Spotřeba energie (kWh) den/rok 0,499 / 182
Kapacita mrazení (kg/den) 12
Doba skladování při výpadku (hod) 14
Hlučnost (dB(A)) 39
Klimatická třída SN – T (10 – 43 °C)
Hvězdičkové označení mrazáku ****
Technologie chlazení No Frost
Invertorový kompresor ano

Rozměry VxŠxH (cm) 200,5 x 59,5 x 67,7 
Čistá hmotnost (kg) 93

Výbava a funkce 
Displej (dotykové ovládání) externí LED 
Rychlé chlazení/mrazení ano / ano
Rozsah teplot 2 až 8 °C / -16 až -24 °C
Stand By /Dovolená ano / ne
Závěsný držák na lahve ano

Technické specifikace 
Energetická třída  A+++
Čistý objem chladničky/mrazáku (l) 257 / 108
Spotřeba energie (kWh) den/rok 0,515 / 188
Kapacita mrazení (kg/den) 12
Doba skladování při výpadku (hod) 14
Hlučnost (dB(A)) 39
Klimatická třída SN – T (10 – 43 °C)
Hvězdičkové označení mrazáku ****
Technologie chlazení No Frost
Invertorový kompresor ano

Rozměry VxŠxH (cm) 200 x 59,5 x 65,7
Čistá hmotnost (kg) 88

Výbava a funkce 
Displej (dotykové ovládání) externí LED 
Rychlé chlazení/mrazení ano / ano
Rozsah teplot 2 až 8 °C / -16 až -24 °C
Stand By /Dovolená ano / ne
Závěsný držák na lahve ano

titanium 
Kód – 34003316 
EAN – 6901018069222

titanium 
Kód – 34003294 
EAN – 6901018069246

Výbava chladničky 
–  LED osvětlení, 4 poličky (tvrzené sklo), Moist Zone – zásuvka  

na ovoce a zeleninu, 1 zásuvka My Zone (3 režimy),  
0 °C Chiller (nulová zóna 0°C), D-Frost (rozmrazování +1°C), 
Q-Cool (rychlé chlazení nápojů -1°C),  
3 přihrádky ve dveřích

Výbava mrazničky 
–  2 externí zásuvky mrazáku

Výbava chladničky 
–  LED osvětlení, držák na lahve, 4 poličky (tvrzené sklo),  

Moist Zone – zásuvka na ovoce a zeleninu, 1 zásuvka My Zone  
(3 režimy), 0 °C Fresh Chiller (uchování ryb 0°C), 
D-Frost (rozmrazování +1°C), Q-Cool (rychlé chlazení  
nápojů -1°C), 3 přihrádky ve dveřích

Výbava mrazničky 
–  3 zásuvky v mrazáku

|   KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA 3D |   KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA 2D
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A3FE835CGJE
12 LET ZÁRUKA NA KOMPRESOR
MY ZONE
NO FROST

AFE735CHJ
12 LET ZÁRUKA NA KOMPRESOR
NO FROST

Technické specifikace 
Energetická třída  A+++
Čistý objem chladničky/mrazáku (l) 231 / 97
Spotřeba energie (kWh) den/rok 0,485 / 177
Kapacita mrazení (kg/den) 12
Doba skladování při výpadku (hod) 14
Hlučnost (dB(A)) 39
Klimatická třída SN – T (10 – 43 °C)
Hvězdičkové označení mrazáku ****
Technologie chlazení No Frost
Invertorový kompresor ano

Rozměry VxŠxH (cm) 190,5 x 59,9 x 67,7
Čistá hmotnost (kg) 105

Výbava a funkce 
Displej (dotykové ovládání) externí LED 
Rychlé chlazení/mrazení ano / ano
Rozsah teplot 2 až 8 °C / -16 až -24 °C
Stand By /Dovolená ano / ne

Technické specifikace 
Energetická třída  A++
Čistý objem chladničky/mrazáku (l) 233 / 97
Spotřeba energie (kWh) den/rok 0,753 / 275
Kapacita mrazení (kg/den) 12
Doba skladování při výpadku (hod) 13
Hlučnost (dB(A)) 40
Klimatická třída SN – T (10 – 43 °C)
Hvězdičkové označení mrazáku ****
Technologie chlazení No Frost
Invertorový kompresor ano

Rozměry VxŠxH (cm) 190,5 x 59,5 x 67,7 
Čistá hmotnost (kg) 105

Výbava a funkce 
Displej (dotykové ovládání) externí LED 
Rychlé chlazení/mrazení ne / ano
Rozsah teplot 2 až 8 °C / -16 až -24 °C
Stand By /Dovolená ano / ano

titanium 
Kód – 34003582 
EAN – 6901018062544

Inox 
Kód – 34003319 
EAN – 6901018072222

Výbava chladničky 
–  LED osvětlení, 3 poličky (tvrzené sklo), Moist Zone – zásuvka  

na ovoce a zeleninu, 1 zásuvka My Zone (3 režimy),  
0 °C Fresh Chiller (uchování ryb 0°C),  
D-Frost (rozmrazování +1°C), Q-Cool (rychlé chlazení  
nápojů -1°C), 3 přihrádky ve dveřích

Výbava mrazničky 
–  2 externí zásuvky mrazáku

Výbava chladničky 
–  LED osvětlení, 3 poličky (tvrzené sklo), 1 zásuvka My Zone  

(mechanické ovládání posuvným ovladačem, nastavení pro  
ovoce a zeleninu nebo jako Chiller), 3 přihrádky ve dveřích

Výbava mrazničky 
–  2 externí zásuvky mrazáku

|   KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA 3D |   KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA 3D
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MRAZÁKY

INSTASWITCH FREEZER

Haier nabízí nejnovější pokroky v kapacitě, výkonu  
a pohodlí ve své řadě vertikálních mrazniček.

Každý detail našich mrazniček byl vytvořen,  

aby vám poskytoval maximální pohodlí a zároveň  

bezkonkurenční výkon. Například exkluzivní madlo  

Easy Handle bylo navrženo tak, aby zajistilo snadné  

otevírání našich šuplíkových mrazáků, z nichž většina  

je díky svému designu také vysoce přizpůsobivá  

prostoru. MRAZÁK INSTASWITCH FREEZER vám 

umožňuje změnit teplotu uvnitř mrazničky z -24 °C  

na +4 °C a zpět, podle vašich aktuálních potřeb.  

Díky těmto funkcím a řadě dalších promyšlených  

inovací, které zajistí, že vaše jídlo zůstane čerstvé  

po delší dobu, vytvořila společnost Haier inteligentní 

technologii chlazení, která skutečně pracuje podle 

vás a pro vás.

Chladicí technologie zcela jinak.



25



26

Vše u mrazáku INSTASWITCH FREEZER společnosti Haier bylo navrženo pro maximální snadné použití  

a optimální konzervaci potravin.

MRAZÁK INSTASWITCH FREEZER
TO NEJLEPŠÍ Z KAŽDÉ SEZÓNY PO CELÝ DLOUHÝ ROK    
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VELKÁ KAPACITA
Řada INSTASWITCH FREEZER se nyní může  
pochlubit o 26 % větší úložnou kapacitou*  
a nabízí objem až 330 litrů. Nejenže jsou přizpů-
sobivější vašim potřebám, ale také vám umožní 
uložit více jídla než kdykoli předtím.
* Testováno v reálných podmínkách a ve srovnání 
s šuplíkovým mrazákem Haier 

MADLO EASY HANDLE. SNADNÝ PŘÍSTUP 
DO INTELIGENTNÍHO INTERIÉRU
Robustní madlo Easy Handle usnadňuje oteví-
rání a zavírání dvířek mrazáku, zatímco vnitřní  
uspořádání bylo přepracováno tak, aby lépe 
odpovídalo každodenním potřebám zákazníků, 
jako jsou například nové police ve dveřích, do 
kterých se dají uložit malé předměty, které se 
často v mrazicích zásuvkách ztratí.

ZÁSUVKA FRESHER ZONE – ŠOKOVÉ ZMRAZENÍ 
NEBO OKAMŽITÉ RYCHLÉ ZCHLAZENÍ 
V režimu mrazení vám zásuvka Fresher Zone umožňuje „šokově  
zmrazit“ vaše potraviny až na -24 °C, což pomáhá uzamknout 
více živin a eliminovat bakterie, a tím udržet jídlo čerstvější  
a zdravější. V režimu chlazení je aktivováno nastavení QuickCool, 
což znamená, že teplota vašeho jídla je trvale udržována na 0 °C.

WI-FI PŘIPOJENÍ. VŠE POD KONTROLOU
Všechny MRAZÁKY INSTASWITCH FREEZERS jsou vybaveny 
Wi-Fi připojením, takže je můžete ovládat dokonce i pomocí 
chytrého telefonu. Můžete si také nastavit upozornění, abyste  
byli informováni o abnormálním zvýšení teploty vyvolaném  
například otevřenými dveřmi nebo výpadkem elektrického  
proudu.
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H3F-320WSAAU1
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Technické specifikace 
Energetická třída  A++
Čistý objem chladničky/mrazáku (l) -/330
Mrazicí kapacita (kg/24 hod) 21
Spotřeba energie (kWh/den) 0,78 / 285
Kapacita mrazení (kg/den) 21
Doba skladování při výpadku (hod) 16
Hlučnost (dB(A)) 38
Klimatická třída SN – T (10 – 43 °C)
Hvězdičkové označení mrazáku ****
Technologie chlazení No Frost
Invertorový kompresor ano

Rozměry VxŠxH (cm) 190,5 x 59,5 x 67
Čistá hmotnost (kg) 85

Výbava a funkce 
Displej (dotykové ovládání) externí LED 
Rychlé chlazení/mrazení ano / ano
Rozsah teplot +4 až -24 °C
Stand By /Dovolená ano
Výrobník ledu otočný (manuální)
Barva bílá
Alarm výpadku proudu ano
Instaswitch možnost přepnout na  
 chlazení nebo mrazení
Fresher Zone zásuvka pro rychlé  
 chlazení nebo mrazení

bílá 
Kód – 37001109 
EAN – 6930265384307

Výbava mrazničky 
–  Wifi 

3 poličky (tvrzené sklo) 
3 plastové zásuvky 
1 zásuvka Fresher Zone (pro rychlé chlazení nebo mrazení) 
3 přihrádky ve dveřích

DUAL ZONE
12
LET NA MOTOR

ZÁRUKA
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|   ZÁSUVKOVÝ  MRAZÁK/CHLADNIČKA

IKONY
CHLAZENÍ/MRAZENÍ

ABT® automatická antibakteriální technologie 
aktivující speciální UV světlo, které eliminuje  
škodlivé bakterie.

Fresher Techs® 
Inovativní technologie pro maximální udržení  
čerstvosti skladovaných potravin.

Switch Zone 
Nezávislá a flexibilní zóna, která může být  
provozována jako chladnička nebo mrazák  
od +5°C do -20°C.

Easy Access 
Zásuvka mrazáku s rychlým a snadným  
přístupem.

MyZone 
Flexibilní zásuvka s regulací teploty a možností  
nastavení 3 funkcí (Quick Cool, Chiller a Ovoce 
a zelenina).

12 let záruka na kompresor 
Záruka 12 let na kompresor po registraci  
na www.registrace-zaruka.cz do 14 dnů  
od nákupu.

Senzory Fresher  
Fresher senzory umístěné na každé polici  
pro rovnoměrnou distribuci chladného vzduchu.

Šokové zmrazení 
Šokové zmrazení na teplotu -24°C v zásuvce  
Fresher Zone 

Konvertibilní chlazení/mrazení  
Možnost přepnutí do režimu chlazení +4°C  
nebo mrazení až -24°C .

Energetická třída

DUAL ZONE
12
LET NA MOTOR
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Haier Europe
Candy Hoover ČR s.r.o.
Sokolovská 651/136a
186 00  Praha 8
tel.: +420 257 530 418
          +420 257 534 008
e-mail: office@haier.cz
www.haier.cz 

SERVIS
Autorizované servisní středisko: BMK Servis

OBJEDNÁNÍ OPRAV ON-LINE: 
www.bmkservis.cz/servis-haier.php  

nebo telefonicky tel. 841 800 800

Haier zastává politiku neustálého technologického rozvoje se značnými investicemi do výzkumu a vývoje.  
Z tohoto důvodu se vlastnosti a konstrukce produktů mohou lišit v porovnání s údaji zveřejněnými v tomto katalogu.  

Obrázky jsou pouze informativní a mohou se změnit bez předchozího upozornění.

2020 
CHLAZENÍ

Na modely označené v katalogu ikonou „Záruka 12 let na kompresor“ platí záruka 12 let na kompresor poté,  
co zákazník zaregistruje daný výrobek na stránkách www.registrace-zaruka.cz a bude souhlasit s podmínkami 
akce, které nalezne tamtéž. Registrace musí být provedena do 14 dnů od data zakoupení spotřebiče.12
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