A KONYHAfőnök
ajánlásával
est. 2011/1b

Főszakácsok:

• Zanussi
• Electrolux
• AEG-Electrolux
• Bosch
• Siemens
• LG
• Teka
• Catler
• Jura
• Gorenje
• Whirlpool
• Hotpoint-Ariston
• Fagor
• Plados
• EuroMarkt
• Rodi
• Cremesso
• Sodastream

Ajánlatunk:

• Sütők
• Főzőlapok
• Páraelszívók
• Kávéfőzők
• Mosogatótálcák
• Kiskészülékek
• Hűtők
• Mikrók
• Mosogatógépek
• Csaptelepek

Érvényes: 2011 április 1.-től visszavonásig, illetve a készlet erejéig!

Pirolitikus sütők

Egyes AEG-Electrolux sütők „A“ energiaosztályú pirolitikus öntisztító
rendszerrel készülnek. Amikor elindítja a pirolitikus tisztítás funkciót,
a sütőtérben lerakódott szennyeződések 500 °C-os hőmérsékleten
hamuvá égnek és lehullanak, így a tisztításhoz elég egy nedves
ruha, amellyel ki lehet törölni a hamut.

Maradékhő-kijelzés

TIPP:

A teljesítmény és a design harmóniája. Az AEG-Electrolux beépíthető készülékei kényelmesek, a teljesítményük pedig kiemelkedő. A készülékek megjelenése és funkciója tökéletes összhangban van.
Az AEG-Electrolux készülékek széles választéka minden igényt kielégít, és a gépek bármilyen konyhába tökéletesen illeszthetőek.

Megmutatja, hogy a sütő még mindig meleg-e vagy már kihűlt.
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129.900 Ft

119.900 Ft

BE3003420-M (inox)
BE3003420-B (fekete)
Önállóan beépíthető multifunkciós sütő • 3 rétegű ajtó üveg •
elektronikus programozás • halogén sütővilágítás • süllyesztett
gombok • oldalvezető

MC1763EM
beépíthető mikrohullámú sütő • 17 literes • 800 W teljesítmény •
gyorsindítás • gyermekzár
Programok: kenyér, hal, hús, szárnyas

MaxiSight

Az AEG-Electrolux kifejlesztett egy teljesen új kezelőfelületet, mely
minden eddiginél pontosabb és precízebb kontrollt tesz lehetővé. Az
új felület könnyen értelmezhető és logikusan kezelhető. A vizuális
visszajelzések részletes információt adnak a főzőzónákról.

Üvegpolcok

Minden AEG-Electrolux hűtőkészülék üvegpolccal készül, ami könynyen kivehető és átállítható másik pozícióba. Teherbírása 25 kg.

149.900 Ft

149.900 Ft
HK634150XB
- Félindukciós főzőlap
Hangjelzés • Automata felfűtés • Booster • Gyermekzár • Funkciózár • Percszámláló • Stop & Go időzítő • Automatikus kikapcsolás

HK634200XB
- Indukciós főzőlap
Hangjelzés • Automata felfűtés • Booster • Gyermekzár • Funkciózár • Percszámláló • Stop & Go időzítő • Automatikus kikapcsolás

SCS51800SO

159.900 Ft

179.900 Ft

49.900 Ft

F65002IMOP
60 cm-es teljesen beépíthető mosogatógép • 12 terítékes • ’AAA’
kategória • 46 dB zajszint • Multitab funkció •
3 digit kijelzés • Aqua Control • Dry Tech System • 3 hőfok •
késleltetett indítás • Szervízkód • 11 liter vízfogyasztás

HG654320NM
önállóan beépíthető gáz főzőlap • Front kezelőegység • 4 gázégő •
égésbiztosítás • integrált szikragyújtás

109.900 Ft

159.900 Ft

F54000VIO
60 cm-es teljesen beépíthető mosogatógép •12 terítékes • ’AAA’
kategória • 49 dB zajszint • Multitab funkció
LED kijelzés • Aqua Control • Dry Tech System • 3 hőfok •
13 liter vízfogyasztás

EWG14550W
beépíthető mosógép • A+ energiaosztály • 6 kg kapacitás • nagy
betöltőnyílás • Aqua control • LCD kijelző

52.900 Ft

174.900 Ft

DF 6260-ml/1
60 cm-es, kihúzható páraelszívó • 610 m3/h* teljesítmény • 2
motor • intenzív fokozat • 2 alumínium zsírszűrő • filteres vagy
légkivezetéses működtetés • inox kivitel
Külön rendelhető homloklap: BF6060-ml: 8.990 Ft

29.900 Ft

SCS51800SO
A+ energiaosztály • 205/70 liter nettó űrtartalom • gyorsfagyasztás visszajelzéssel • üvegpolcok • változtatható ajtónyitás
SCT51800SO
210/58 liter nettó űrtartalom • NO FROST • a többi funkció azonos

29.900 Ft

299.900 Ft
EBA63810X
beépíthető kávéfőző • inox • Touch Control • kivehető víztartály •
1,8 literes kapacitás • 6 féle kávé típus • gőz funkció

SCT51800SO

59.900 Ft

134.900 Ft
EHC30200K
önálló • dominó kerámia főzőlap • inox

EHE30200X
önálló, dominó elektromos főzőlap •
vasmagos • inox

EHG30235X
önálló, dominó gáz főzőlap • inox

EMS26415X
beépíthető mikrohullámú sütő • 26 literes sütőtér • 5 fokozat • LED
kijelző • 1000W-os grill • 900W mikrohullám • inox.

Stop & go

Katalitikus tisztítás

A katalitikus sütők speciális mikroréteggel vannak ellátva, melyek
felszívják a zsírfoltokat a sütés ideje alatt, illetve megelőzik a zsíros
szennyeződések lerakódását a sütő felületén. Így sütőjének tisztításához nem szükséges mosószert használnia.

A stop & go funkció használatakor nem kell többet aggódnia, ha
egy percre ott kell hagynia az ételt, a hőmérséklet minden főzőzónánál automatikusan melegen tartó funkcióra vált. Elég csak újra
megérintenie a stop & go funkciót, és az visszamelegedik a korábbi
hőmérsékletre.

Automatikus kikapcsolás

Egyedi biztonsági rendszer, mely automatikusan inaktiválja a főzőzónát kikapcsolás nélkül, miután az elérte a megadott időt.

299.900 Ft

169.900 Ft

EOB98000X
multifunkciós gőzsütő, látványsütéssel • inox • Interaktív LCD kijelző • LightBar- vízszintes fénycsík • Elektronikus érintő kapcsoló
• Ujjlenyomatmentes felület • 12 program • 3 rétegű üvegajtó •
Automatikus húsmérő programok • Automatikus súlyprogramok •
Memória, Receptek • Hőmérséklet-javaslat • Hűtőventilátor

EOB96001X
- üvegedény gőzöléshez, multifunkciós gőzsütő
önállóan beépíthető multifunkciós sütő • inox • könnyen tisztítható zománc • kivehető ajtó • érintőgombos vezérlés • Sütési idő
• LCD • Elektronikus hőmérséklet szabályozás • Program vége •
Gyorsfelfűtés • Alacsony hőmérsékleten sütés • Memória • Percszámláló • légkeverés • grill •1 szintes teleszkópos sütősín

199.900 Ft
EOB68200X
önállóan beépíthető multifunkciós sütő • inox • Hangjelzés • Automata hústű program • Automata program súly szerint • Barnítás
• Elektronikus hőmérséklet szabályozás • Programvége • Gyorsfelfűtés • Alacsony hőmérsékleten sütés • Hústű becsült idővel •
Percszámláló • Maradékhő hasznosítás • Sütési idő kijelzés

149.900 Ft
EOC66800X
önállóan beépíthető multifunkciós sütő • inox • pirolitikus tisztítás
•légkeverés • nagyfelületű grill • Gyermekzár • Sütési idő • LCD
• Elektronikus hőmérséklet szabályozás • Program vége • Gyorsfelfűtés • Percszámláló • Pirolítikus funkció • Sütési idő kijelzés •
Biztonsági kikapcsolás • Hőmérséklet javaslat

EOB53003X

79.900 Ft

129.900 Ft

99.900 Ft

EOB64201X
- húshőmérő, katalitikus oldalfalak
- sütősín
önállóan beépíthető multifunkciós sütő • 8 sütési funkció • sülylyesztett gombok • 3 rétegű üvegajtó • lehajtható felső fűtőbetét •
ujjlenyomatmentes • megvilágított szimbólumok • inox

EOB43100X
- 7 sütési funkció
önállóan beépíthető multifunkciós sütő • süllyesztett gombok
megvilágított szimbólumok • 3 rétegű üvegajtó • elektronikus
időkapcsoló • ujjlenyomatmentes • inox

129.900 Ft

129.900 Ft

EHD60150P
önállóan beépíthető indukciós főzőlap • keret nélküli kivitel •
Hangjelzés • Automata felfűtés • Booster • Gyermekzár • Count up
időzítő • Eco időzítő • Programzár • Percszámláló • Maradékhőkijelző • Hang kikapcsolás • Stop & Go • időzítő

EHD60100P
önállóan beépíthető félindukciós főzőlap • keret nélküli kivitel •
Booster • Gyermekzár • Programzár • Percszámláló • Maradékhő
kijelző • Stop & Go • Accoustic signal • Automata felfűtés funkció

42.900 Ft
EHG6415X
önállóan beépíthető gázfőzőlap • egykezes elektromos szikragyújtás • zománcozott edénytartók • égésbiztosítás • inox

69.900 Ft
EHG7835X
önálló 75 cm-es gázfőzőlap • elektromos szikragyújtás • termosztátos égésbiztosítás • 3 öntöttvas edénytartó rács • három
lángkörös WOK égő • inox

89.900 Ft
EOB53203X
önállóan beépíthető multifunkcionális sütő • katalitikus tisztítás •
inox • kivehető ajtó • süllyesztett gombok • Hangjelzés • Időtartam
• Percszámláló • Program vége • Kijelző kikapcsolás • légkeverés •
grill • 2 teleszkópos sütősín

109.900 Ft
EHD60020P
önállóan beépíthető indukciós főzőlap • keret nélküli kivitel •
Hangjelzés • Automata felfűtés • Booster • Gyermekzár • Programzár • Percszámláló • Maradékhő kijelző • Stop & Go • időzítő

59.900 Ft
EHT60435K
önállóan beépíthető üveglapon gázfőzőlap • 60 cm széles • front
kezelőegység • öntöttvas edénytartó rács • égésbiztosítás • elektromos szikragyújtás

EOB53004X

84.900 Ft

EOB53003X
önállóan beépíthető multifunkciós sütő • elektronikus SET időzítő
2 rétegű üvegajtó • hűtőventillátor • ujjlenyomatmentes felület
8 program • inox
EOB53004X
önállóan beépíthető multifunkciós sütő • 2 rétegű üvegajtó •
elektronikus időzítő • digitális óra • katalitikus tisztítás • inox

89.900 Ft
EHS60210P
- Elektronikus vezérlés
önállóan beépíthető kerámia főzőlap • elektronikus slide vezérlés
• üvegkerámia főzőlap • gyermekzár • percszámláló • Stop&go
funkció • 9+1 automata fokozat.

79.900 Ft
EHS60041P
- gyermekzár
- maradékhő kijelző
önállóan beépíthető kerámia főzőlap • 4 főzőzóna, ebből 1 bővíthető • Touch Control vezérlés • maradékhő kijelzés • gyermekzár

Termékfilozófiánk alapja az átgondoltan kialakított és működő otthon, ahol mindenütt intelligens design lelhető fel. Ahol minden tökéletesen, egyszerűen és szinte magától működik. Ahol az emberek élete könnyű és
nyugodt. Azt szeretnénk, ha termékeink nyelveket beszélnének, hogy minél érthetőbb legyen a kezelésük, és használatuk közben Ön azt érezze, hogy„Önre gondoltunk, amikor megalkottuk őket”.

Próbálja ki a rozsdamentes acélfelülettel ellátott készülékeinket, melyek felülete mindig fényes, és tiszta.

TIPP:

Ujjlenyomatmentes inox felület
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FlexiSpray

TIPP:

Megesett már Önnel, hogy kibontott egy ajándékot, és önkéntelenül így kiáltott fel: „Ó! Hogy találtad ki? Éppen erre vágytam!” Nos, mi, az Electrolux terméktervezői, ezt az érzést szeretnénk kiváltani mindazokból,
akik valamelyik termékünket választják vagy használják. Számunkra az átgondolt tervezés azt jelenti, hogy egyszerűbbé tesszük a készülékek használatát.

A RealLife mosogatógép FlexiSpray vízkarja biztosítja, hogy az edények legnehezebben elérhető
részeire is megfelelő mennyiségű víz kerüljön, bármilyen zsúfoltan pakolja meg a készüléket.
Ennek eredménye az átlagon
felüli tisztító hatás.
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179.900 Ft

169.900 Ft

ESI67070XR
- Egyedi mosogatási rendszer (FlexiSpray)
- XXL belső méret
60 cm-es, kezelőpaneles mosogatógép • 6 program • 5 hőfok •
késleltetett indítás 1-24 óra • 10 literes vízfogyasztás • állítható
felsőkosár • tányértartó rekesszel • energiatakarékos üzemmód

ESL67070R
- Egyedi mosogatási rendszer (FlexiSpray)
- XXL belső méret
60 cm-es, integrálható mosogatógép • 6 program • 5 hőfok
• késleltetett indítás1-24 óra • Multitab funkció • Aquastop •
magasra is beépíthető • öblítő- és sószintkijelzés

119.900 Ft

109.900 Ft

ESI64030X
- tripla „A” hatékonyság
60 cm-es, kezelőpaneles mosogatógép • zajszint 49 dB • Késleltetett indítás • Hátralévő idő kijelzés • 5 program • só és öblítőhiány
kijelzés • Aqua control

ESI63020X
- tripla „A” hatékonyság
60 cm-es, kezelőpaneles mosogatógép • 12 terítékes • LED kijelző
• 5 program • 4 hőmérséklet • állítható felső kosár • 16 literes vízfelhasználás • késleltetett indítás: 3 óra • inox kezelőpanel

Sensorlogic rendszer

Ha egy programot úgy indítunk el, hogy a felső és/vagy az alsó kosár
kihasználtsága csekély, az elektronika az edények mennyiségének
megfelelően változtat a felhasználandó víz mennyiségén és a mosogatás időtartamán.

Ökológiai gáz

Az Electrolux fagyasztói és hűtői izobután gázzal üzemelnek. Ez a
gáz nem tartozik az ózonréteget károsító gázok közé.

149.900 Ft
ESL65070R
- Egyedi mosogatási rendszer (FlexiSpray)
- XXL belső méret
60 cm-es, integrálható mosogatógép • 5 program • 4 hőfok • késleltetett indítás • Multitab funkció • Aquastop • 11 l vízfogyasztás
47 dB(A) zajszint

109.900 Ft
ESL64052
- tripla „A” hatékonyság
60 cm-es, teljesen integrálható mosogatógép • 5 program
4 hőfok • késleltetett indítás • Multitab funkció • Aquastop •
13 l vízfogyasztás • 47 dB(A) zajszint

139.900 Ft
ESL66060R
- Egyedi mosogatási rendszer (FlexiSpray)
- XXL belső méret
60 cm-es, integrálható mosogatógép • 12 terítékes • 3 karakteres
kijelző • 5 program • 4 hőmérséklet • állítható felső kosár • 11 literes vízfelhasználás • multitab • késleltetett indítás: 1-24 óra •
elektronikus vezérlés • plusz forgókar

99.900 Ft
ESL63010
- tripla „A” hatékonyság
60 cm-es, teljesen integrálható mosogatógép • 12 terítékes • LED
kijelző • 5 program • 4 hőmérséklet • állítható felső kosár • 15 literes vízfelhasználás • késleltetett indítás: 3 óra • 49 dB(A) zajszint

EFP6411X

29.900 Ft

EFP6440X

34.900 Ft

EFP6411X
60 cm-es páraelszívó • 230 m3/h* • 1 motor • 1 db alumínium
zsírszűrő • 3 teljesítmény fokozat • filteres vagy légkivezetési
lehetőség • inox
EFP6440X
60 cm-es páraelszívó • 575 m3/h* • 2 motor • elektronikus
vezérlés • 2 db alumínium zsírszűrő • a többi funkció azonos

35.900 Ft
EFC60110X
kürtős páraelszívó • 47 dB(A) zajszint • 2 db mosható alumínium
szűrő • 2x20 W világítás • 3 fokozat • 525 m3/h* teljesítmény •
inox.

ZUS6140A

81.900 Ft

109.900 Ft
ZBB3294
- „A” energiaosztály
alulfagyasztós kombinált hűtőszekrény • állítható hőfokszabályozó • 2 ajtós • automata leolvasztás • változtatható ajtónyitási irány
• 214/76 literes • 4 db állítható üvegpolc (normáltér) • 2 db fiók +
1 gyorsfagyasztó rekesz (fagyasztó) • 178 cm magas

ZUS6144A

89.900 Ft

ZUS6140A
aláépíthető hűtőszekrény • 4 üvegpolc • 133 literes űrtartalom •
megfordítható ajtónyitási irány • A energiaosztály • mechanikus
vezérlés • 820 mm beépíthető magasság
ZUS6144A
aláépíthető hűtőszekrény fagyasztóval • 4 üvegpolc • 115/17 literes űrtartalom • megfordítható ajtónyitási irány • A energiaosztály
mechanikus vezérlés • 820 mm beépíthető magasság

22.900 Ft
ZHP615X
60 cm-es teleszkópos páraelszívó • 270 m3/h* • 3 teljesítmény
fokozat • filteres vagy légkivezetési lehetőség • 1 db alumínium
zsírszűrő • inox

29.900 Ft
ZHC6131X
60 cm-es kürtős páraelszívó • 225/390 m3/h* • 1 motor • 1
db alumínium zsírszűrő • 3 teljesítmény fokozat • filteres vagy
légkivezetési lehetőség • inox

* A páraelszívó paraméterei: IEC61591 és IEC60704 szabványok szerint.

Multifunkcionális

Képzelje el, hogy különböző szinteken különféle edényeket használ,
és mindeközben az ízek nem keverednek össze. A forró levegőnek
köszönhetően a Zanussi sütőkben a sütés alacsonyabb hőmérsékleten, de gyorsabban történik.

Maradékhő kijelzés

Az Ön biztonsága érdekében a Zanussi főzőlapok jelzik a forró területeket.

NO FROST

A Zanussi automatikus leolvasztórendszere egész évben biztosítja
a fagyasztó tökéletes állapotát.

Alacsony hőmérséklet

A valamennyi Zanussi sütőbe beépített hűtőventilátornak köszönhetően a készülék oldalának és ajtajának hőmérséklete alacsonyabb, így sem a sütő ajtaja, sem a készülék közelében található
bútor nem forrósodik át.

ZOB483XQ

84.900 Ft

ZOB484XQ/ ZOB483XQ
- forgónyárs (ZOB484XQ), katalítikus oldalfalak (ZOB483XQ)
- digitális programozás
- kétszintes teleszkópos sütősín
önállóan beépíthető multifunkciós sütő • 8 sütési funkció • dupla
üvegezésű sütőajtó • süllyeszthető gombok • inox

69.900 Ft
ZOB 441 X
multifunkciós önálló sütő • asszimetrikus légkeverés • digitális
programóra • teleszkópos sütősín (1 szintes) • dupla üvegezésű
sütőajtó • „A” energiaosztály

64.900 Ft
ZOB361X
önállóan beépíthető multifunkciós sütő • ujjlenyomatmentes
felület • percszámláló hangjelzéssel • dupla üvegezésű sütőajtó •
hűtőventillátor • lehajtható felső fűtőszál • inox

ZGF646CTNC

44.900 Ft

ZOB282NC

79.900 Ft

ZOB282NC
önálló multifunkciós sütő • rusztikus kivitel • analóg időzítő • forgónyárs • 8 funkció • fekete
ZGF646CTNC
önállóan beépíthető gázfőzőlap • front kezelőegység • égésbiztosítás • elektromos szikragyújtás • fekete

109.900 Ft
ZOU261X
összeépíthető multifunkciós sütő • 2 rétegű üvegajtó • mechanikus percszámláló • könnyen tisztítható sütőtér • légkeverés
körfűtőszállal • inox
ZC6695X
sütőről vezérelhető kerámia főzőlap • maradékhő kijelzés • inox

59.900 Ft
ZOB335X
önállóan beépíthető multifunkciós sütő • mechanikus programóra
hangjelzéssel • sütővilágítás • hőlégkeverés • inox

34.900 Ft
ZGL646ITX
önállóan beépíthető gázfőzőlap • jobb oldalra helyezett kezelőpanel elektromos szikragyújtás • égésbiztosítás.

ZVT65X

66.900 Ft

99.900 Ft

72.900 Ft

ZIT64X
önállóan beépíthető kerámialap • 4 indukciós főzőzóna • gyermekzár • gyorsfelfűtés • 7 fokozatú maradékhő kijelzés • automatikus kikapcsolás • keret nélküli, inox

ZKT663LX
önállóan beépíthető kerámialap • 60 cm széles • TouchControl
vezérlés • automatikus kikapcsolás • maradékhő kijelző • 4 gyorsfőzőzóna • timer funkció • inox keret

108.900 Ft

104.900 Ft

ZDI311X
60 cm széles beépíthető mosogatógép • 12 teríték • 5 program
• 4 hőmérséklet • Aqua Control • vízérzékelő • multitab • szárítás
kondenzációval • állítható felsőkosár • késleltetett indítás 3/6/9 h •
14 literes vízfelhasználás • 47 dB(A) zajszint • inox kezelőpanel
ZDT311
60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép • 12 teríték •
5 program • 4 hőmérséklet • LED-kijelző • Aqua Control• állítható
felső kosár szárítás maradékhővel • 14 literes vízfelhasználás •
53 dB(A) zajszint • „AAA” energiaosztály

ZDIS102X
45 cm széles beépíthető mosogatógép • 9 teríték • 5 program •
3 hőmérséklet • LED-kijelző • Aqua Control • állítható felső kosár
szárítás maradékhővel • 13 literes vízfelhasználás • 53 dB(A)
zajszint • „AAA” energiaosztály • inox kezelőpanel.
ZDTS102
45 cm-es, teljesen beépíthető mosogatógép • 9 teríték • LED kijelző • 5 program • 3 hőmérséklet • Aqua Control • túlfolyás elleni
védelem • szárítás kondenzációval • állítható felső kosár és csészetartó rekesz • 13 literes vízfelhasználás • 53 dB(A) zajszint

ZVT64X

59.900 Ft

ZVT65X
önállóan beépíthető üvegkerámia főzőlap • 60 cm széles • 4 főzőzóna, ebből egy bővíthető • automatikus kikapcsolás • biztonsági
gyermekzár • inox keret
ZVT64X
bővíthető zóna nélkül, a többi funkció megyegyezik.

92.900 Ft
ZDI121X
60 cm széles beépíthető mosogatógép • 12 teríték • 5 program •
3 hőmérséklet • LED-kijelző • Aqua Control• állítható felső kosár
szárítás kondenzációval • 16 literes vízfelhasználás • 49 dB(A)
zajszint • „AAA” energiaosztály • inox kezelőpanel.

36.900 Ft
ZGS645TX
- elektromos szikragyújtás
önállóan beépíthető gázfőzőlap • égésbiztosítás • 2 matt fekete,
zománcozott edénytartó rács • inox gombok • inox

79.900 Ft
ZDTS105
45 cm-es, teljesen integrálható mosogatógép • elektronikus
vezérlés • 5 program • 2 hőfok • 30 perces rövidprogram • LED
kijelzők • túlfolyás védelem • AAA kategória • zajszint: 53 dB/A •
melegvízre is köthető • aktív szárítás kondenzációval • 10 fokozatban állítható vízlágyító berendezés • 9 teríték

Az új Zanussi beépíthető termékválaszték magába foglalja az olasz tervezés legjobb elemeit, ennek köszönheti ragyogó eleganciáját, és a jól átgondolt funkcionalitást, különös tekintettel azokra a
részletekre, amelyek feladata az Ön mindennapi igényeinek kielégítése és életének megkönnyítése.

ZOB580X
- 8 sütési funkció
- katalitikus oldalfalak
önállóan beépíthető multifunkciós sütő • fix grill • dupla üvegezésű ajtó • katalitikus oldalfal • inox

79.900 Ft

TIPP:

83.900 Ft

ZOB484XQ

5

AutoPilot

Új, súlyautomatikával ellátott automata programok szárnyas, hús
és halételekhez (7, 10, 40 és 68 programos változat típustól függően), melynek segítségével maximálisan testre szabhatóak a sütési
folyamatok a tökéletes eredmény érdekében.

Indukció

TIPP:

Az idő pénz. Spóroljon mindkettővel!

Vásároljon Bosch mosogatógépet, dőljön hátra, és játsszon velünk
napi 60.000 Ft értékű Bosch ajándékkuponért! Részletekről tájékozódjon kereskedőjénél!

Egy cseppnyi energia sem vész kárba, mivel a hő közvetlenül az
edény aljában képződik, így a forralási idő is jelentősen lerövidül.
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144.900 Ft

129.900 Ft

HBA43T350
- 3-szintű teleszkópos sütősín
- EcoClean öntisztító rendszer (oldalfalak, hátfal és tető)
önállóan beépíthető multifunkciós sütő • 7 sütési funkció
elektronikus óra • automatikus gyorsfelfűtés • gyermekzár •
nemesacél

HBA42S350E
- 2-szintű teleszkópos sütősín
- EcoClean öntisztító rendszer (oldalfalak, hátfal és tető)
2 szintű teleszkópos sütősín • önállóan beépíthető multifunkciós
sütő • 7 sütési funkció • elektronikus óra • automatikus gyorsfelfűtés • gyermekzár, nemesacél

154.900 Ft

144.900 Ft

PIA611T16E
Indukciós üvegkerámia főzőlap • TouchControl • keret nélküli
kivitel • 60 cm • gyermekzár • 4 indukciós főzőzóna • edényfelismerés • maradékhő kijelzés • 1 fázisra is köthető 20 A-s biztosíték
használatával

PIA645Q16E
Indukciós üvegkerámia főzőlap • SuperQuattro • nemesacél
kerettel • 60 cm • gyermekzár • 4 indukciós főzőzóna • edényfelismerés • maradékhő kijelzés • 1 fázisra is köthető 20 A-s biztosíték
használatával

149.900 Ft

89.900 Ft

HMT85ML53
beépíthető mikrohullámú sütő • 900 W • 21 literes sütőtér
AutoPilot7 • digitális kijelző • memória funkció • kerámia sütőalj
balra nyíló ajtó • nemesacél
HMT85MR53
jobbra nyíló ajtó • a többi funkció megegyezik

HMT84M651
Beépíthető mikrohullámú sütő • 900W mikrohullámú teljesítmény • 7 program • súlyautomatika • memória funkció • 25
literes sütőtér • 31,5 cm-es forgótányér • nemesacél

209.900 Ft

149.900 Ft

SMI53M85EU
Mosogatógép 60cm 13 teríték nemesacél • integrálható • AAA • 5
Program • IntenzívZóna • VarioSpeed • AquaSensor • AquaStop • 3
részes RackMatic VarioFlex kosár (2+4 lehajtható elem) • 44dB •
Víz:10l / Energia: 0,93kWh

SRV53M03EU
45cm-es teljesen beépíthető mosogatógép • AAA címkeértékek
fogyasztás 13liter/0,8kWh • 5 program • 4 hőmérséklet • zajszint:
49dB • AquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer • 2db lehajtható elem az alsó kosárban • AquaSensor

104.900 Ft
HBN532E0
- 2-szintű teleszkópos sütősín
önállóan beépíthető multifunkciós sütő • 5 sütési funkció
elektronikus óra • katalitikus öntisztítás • gyorsfelfűtés •
gyermekzár • nemesacél

99.900 Ft
PKF651R14E
önállóan beépíthető üvegkerámia főzőlap • SuperQuattro
kezelőfelület • 1 bővíthető főzőmező • Timer • maradékhő kijelzés
gyermekzár • keret nélküli kivitel

44.900 Ft
DHI635HX
kihúzható páraelszívó • 400 m3/h teljesítmény • 3 fokozat • 2x40W
világítás • 60 cm széles • mosható fém zsírszűrő • nemesacél
előlap

144.900 Ft
SGI55E75EU
60 cm-es kezelőpaneles mosogatógép • nemesacél kezelőpanel
”AAA” címkeértékek • fogyasztás:13liter/1,05kWh • 2x5program
5 hőmérséklet • féltöltet mosogatási opció • zajszint: 49 dB
AquaStop • előreprogramozás 1-19óra • maradékidő kijelzés
2db lehajtható tányérbetét az alsó kosárban

79.900 Ft
HBN231E0
önállóan beépíthető multifunkciós sütő • 6 sütési funkció •
elektronikus óra • gyermekzár • nemesacél

69.900 Ft
PKE645Q14E
önállóan beépíthető üvegkerámia főzőlap • SuperQuattro
kezelőfelület • maradékhő kijelzés • gyermekzár • nemesacél
keret

189.900 Ft
KIV34X20
beépíthető alulfagyasztós hűtő
Energiaosztály: A+ • Hűtőtér (nettó): 203+72 liter • kivehető króm
palacktartó • 5 db biztonsági üvegpolc • 4 csillagos fagyasztótér •
szintenkénti fagyasztás • változtatható ajtónyitási irány • 177,2 cm

109.900 Ft
SGI 43E45EU
60 cm-es kezelőpaneles mosogatógép • 12 teríték • nemesacél
• integrálható • AAA • 4Program • AquaStop • 52dB • Víz:17l/
Energia:1,05kWh
SGV43E93EU
60 cm-es teljesen beépíthető mosogatógép • ”AAA” címkeértékek
fogyasztás:17liter/1,05kWh • 2x4program • 3hőmérséklet •
féltöltet opció • zajszint: 54dB • többszörös vízvédelmi rendszer •
átfolyós vízmelegítő • állítható felsőkosár

Az új lightControl kezelőfelület segítségével a Siemens átveszi ezt az intuitív feladatot a konyhai készülékek kezelése tekintetében is. Kiváló technikával a főzés
továbbra is egy emocionális tevékenység marad, amely teret enged a spontán
ötleteknek. A készülékek be- és kikapcsoló gombja nem csak a nagyobb biztonságról és energia megtakarításról gondoskodik, hanem egy gombnyomással a
másodperc töredéke alatt a készülék minden funkciója a rendelkezésére áll.

234.900 Ft
HB73AU545
Önállóan beépíthető multifunkciós sütő • 8 sütési funkció • pirolitikus öntisztítás • 3 szintű teleszkópos sütősín • elektronikus óra •
fehér és kék világítás • 3D hőlégbefúvás • gyermekzár

154.900 Ft
EH611TA16E
Önállóan beépíthető üvegkerámia főzőlap • 4 indukciós főzőzóna
• 17 fokozat • időzítő • 2-fokozatú, digitális maradékhő kijező •
edényfelismerés • gyermekzár • szenzoros kezelés • touchControl
vezérlés • 1 fázisra is köthető 20 A-s biztosíték használatával

159.900 Ft
HF25G5L2
beépíthető mikrohullámú sütő grill funkcióval • 900 W + 1300 W
21 literes sütőtér • cookControl10 • digitális kijelző • memória
funkció • kerámia sütőalj • balra nyíló ajtó • nemesacél
HF25G5R2
jobbra nyíló ajtó • a többi funkció megegyezik

KI34SA50

214.900 Ft

KI34SA50
A+ energiaosztály • Hűtőtér (nettó): 205+70 liter • elektronikus vezérlés, kijelző • szuperfagyasztás • aktív figyelmeztető rendszer • 177,2 cm

activeClean® öntisztító automatika

Tökéletes tisztaság a lehető legkényelmesebb módon: gombnyomásra. Az activeClean® öntisztító funkció bekapcsolásával a sütőtérben található szennyeződések magas hőmérsékleten leégnek
a sütő faláról. A sütőtér alján hátramaradó hamut egyszerűen ki
lehet törölni. Az öntisztító automatika a legmakacsabb szennyeződéseket is eltávolítja, még az arra alkalmas tartozékokról is.

144.900 Ft
HB43AT540E
önállóan beépíthető multifunkciós sütő • 7 sütési funkció • 3 szintű
sütősín • elektronikus óra • automatikus gyorsfelfűtés • fehér és
kék világítás • süllyesztett gombok • ecClean öntisztító rendszer
(oldalfalak, hátfal és tető)

144.900 Ft
EH645QA16E
Önállóan beépíthető üvegkerámia főzőlap • 4 indukciós főzőzóna •
SuperQuattro érintőszenzor • 17 fokozat • edényfelismerés • gyermekzár • maradékhő kijelzés • powerBoost funkció • inox keret • 1
fázisra is köthető 20 A-s biztosíték használatával

154.900 Ft
LC98BB540
Kürtős páraelszívó • 90 cm • 3+1 fokozat • max. 820 m3/h teljesítmény • elektronikus vezérlés digitális kijelzéssel

209.900 Ft
SN55M537EU
60 cm széles, kezelőpaneles mosogatógép • 13 teríték • A++
energiaosztály • 10 literes vízfelhasználás • 5 program • 4 mosási
hőmérséklet • 2 kiegészítő funkció • piktogramos funkció display •
aquaSernsor • 1-24 órás időprogramozás • 3in1 funkció

104.900 Ft
HB532E0
önállóan beépíthető multifunkciós sütő • 5 sütési funkció • katalitikus öntisztítás • 2 szintű teleszkópos sütősín • elektronikus óra •
gyorsfelfűtés • nemesacél

74.900 Ft
ET651EE11E
Önállóan beépíthető üvegkerámia főzőlap • 4 highSpeed főzőzóna
• Touch-Control vezérlés • 17 fokozat • digitális funkciódisplay • 2fokozató digitális maradékhő kijelzés • forraló elektronika

104.900 Ft
LC67BA520
kürtős páraelszívó • 60 cm széles • nemesacél •3 teljesítmény-fokozat • kétfokozatú ventillátor • 690 m3/h teljesítmény • halogén
világítás

154.900 Ft
SF55M554EU
45 cm széles, kezelőpaneles mosogatógép • 9 teríték • A/A/A •
11 literes vízfelhasználás • 5 program • 5 mosási hőmérséklet •
1kiegészítő funkció • 1-19 órás időprogramozás • öntisztító szűrő
• 47 dB(A) zajszint

219.900 Ft
HB25D5L2 (balra nyíló ajtó)
HB25D5R2 (jobbra nyíló ajtó)
Beépíthető gőzpároló • gőzpárolás 40°C és 100°C között • cookControl20 • 22 literes nemesacél párolótér • vízkőtlenítő program

89.900 Ft
EC645HB80E
önállóan beépíthető gázfőzőlap • WOK-égő • egykezes szikragyújtás • égésbiztosítás • öntöttvas edénytartók • nemesacél

44.900 Ft
LI23030
kihúzható páraelszívó • 400 m3/h teljesítmény • 3 fokozat • 2x40W
világítás • 60 cm széles • mosható fém zsírszűrő • inox • az előlapfogantyú bútorlapból készíthető vagy rendelhető inox színben
(LZ33050)

144.900 Ft
SE55E557EU
60cm széles kezelőpaneles mosogatógép • 12 teríték • A/A/A •
13literes vízfelhasználás • 5 program • 6 hőmérséklet • varioSpeed
• 1-19 órás időprogramozás • 2 lehajtható elem az alsó kosárban
• 48dB(a) zajszint

A Siemens új beépíthető sorozatával szeretnénk Önnek megmutatni, hogy a legmodernebb készülékekkel hogyan csábíthatja el érzékeit és hogyan varázsolhatja a mindennapokat is ünnepivé. Az új Siemens
beépíthető készülékek nem csak technológiai ínyencségeikkel szeretnék Önt lenyűgözni, hanem egy korszerű időtálló designnal is, amelynek hatására már az étkezés előtt ráhangolódhat az újszerű ízélményekre.

Főzésnél sokan a vásárlástól az utolsó ízharmóniáig az érzékeikre hagyatkoznak.

TIPP:

Új lightControl kezelőfelület

7

HomeMade sütő

Egyedülálló újdonság a hagyományos kemence mintájára! A sütő belsejének különleges formája egyedülálló, a kemencékre jellemző sütési
eredményeket tesz lehetővé. A Gorenje új beépíthető sütőinek innovatív konstrukciós megoldása a fűtőszálak átgondolt elhelyezésével
kitűnő sütési eredményeket biztosít. A hátsó fal széleinek lekerekített
vonalai, valamint a domború felső fal teszi lehetővé a forró levegő leghatékonyabb áramlását és egyenletes eloszlását a sütőben.

TIPP:

MEGÁLLJ! Az élet lehetne egyszerű! Igazodhatna a saját ritmusunkhoz! Hozzunk kevesebb döntést és ragadjunk meg többet az életünkből! Csatlakozzunk a SIMPLICITY irányzatához! Takarítsuk meg
a kemény döntéseket, az ellenőrzést, az energia- és a pénzpocsékolást! Kezdjünk el egyszerűen élni!

169.900 Ft
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109.900 Ft

BO 87 ORAS (fekete)
BO 87 ORAE (inox)
BO 87 ORAW (fehér)
Önállóan beépíthető multifunkciós sütő • MF 11 • elektronikus
vezérlés • Home Made sütő ( 60 liter ) • Eco clean • teleszkópos
sütősín • gyorsfelfűtési funkció • hústű • gyári sütési programok •
3 memória tárhely

Teljesen kihúzható teleszkópos sütősínek

A teljesen kihúzható teleszkópos síneknek köszönhetően a tepsik
egyszerűen behelyezhetők a sütőbe, kivehetők onnan, és a sütés
folyamata is könnyebben figyelemmel kísérhető. Az égésveszély
így lényegesen kisebb. A sínek különlegessége abban áll, hogy bár
a modernebb típusoknál az alapfelszereltséghez tartoznak, utólag
is beépíthetők a Gorenje valamennyi új generációs tűzhelyébe és
sütőjébe.

99.900 Ft

BO 71 ORAS (fekete)
BO 71 ORAE (inox)
BO 71 ORAW (fehér)
önállóan beépíthető multifunkciós sütő • 8 sütési funkció • kemencére emlékeztető forma • süllyeszthető gombok • egyszerűen
leemelhető ajtó • Eco Clean • 60 literes sütőtér • tripla üveges
sütőajtó (cool door) • mélytepsi • aqua clean funkció

BO 75 SYB (fekete)
BO 75 SYW (fehér)
önállóan beépíthető multifunkciós sütő • 8 sütési funkció • 60
literes sütőtér • elektronikus hőmérsékletszabályzás • Eco Clean
zománc • teleszkópos sütősín • mélytepsi • aqua clean funkció •
tripla üveges sütőajtó (cool door) • kemencére emlékeztető forma
• gyorsfelfűtés

86.900 Ft
BO 71 SYB (fekete)
BO 71 SYW (fehér)
önállóan beépíthető multifunkciós sütő • 8 sütési funkció • 60
literes sütőtér • tripla üveges sütőajtó (cool door) • hűtő ventilátor
• Eco zománcozás • Aqua Clean sütőtisztítás • mélytepsi • kemencére emlékeztető forma

GCS64C-S

109.900 Ft

ECT 6 SYW

99.900 Ft

ECT 610 ORA

124.900 Ft

109.900 Ft

ECT 680 ORA-E
önállóan beépíthető üvegkerámia főzőlap • Touch Control
vezérlés • elöl csiszolt, oldalán lekerekített • Hi-Light fűtőszál
• mardékhő kijelző • gyermekzár • 4 főzőzóna, amelyből kettő
bővíthető háromkörösre és egy oválisra

GCS 64 C-S
üveglapon gázfőzőlap • csiszolt, lekerekített szélek • elektromos
szikragyújtás • öntöttvas edénytartók
ECT 610 ORA
önállóan beépíthető üvegkerámia főzőlap • lekerekített, elöl csiszolt szélek • Touch Control vezérlés • biztonsági zár • maradékhő
kijelzés • gyermekzár

94.900 Ft
ECT 680 SC
Önállóan beépíthető üvegkerámia főzőlap • Touch Control vezérlés • 4 főzőzóna, amelyből kettő bővíthető háromkörösre és egy
oválisra • lekerekített szélek • Timer • gyermekzár • maradékhő
kijelzés

ECT 6 SYB

79.900 Ft

ECT 6 SYW (fehér)
ECT 6 SYB (fekete)
önállóan beépíthető üvegkerámia főzőlap • Touch Control vezérlés •
maradékhő kijelző • gyermekzár • Stop & Go funkció • Timer funkció • lekerekített szélek • bal első és jobb hátsó főzőzóna bővíthető
• 4 főzőzóna, amelyből kettő bővíthető dupla főzőzónára

ECT 610 ORA W

107.900 Ft

GHS 64 ORA-W

107.900 Ft

ECT 610 ORA W
önállóan beépíthető üvegkerámia főzőlap • Touch Control vezérlés •
Hi-Light fűtőszálak • maradékhő kijelző • elöl csiszolt szegély,
oldalt lekerekített • fehér • túlforrás elleni védelem
GHS 64 ORA-W
üveglapon gázfőzőlap • lekerekített szélek • elektromos szikragyújtás • öntöttvas edénytartók

119.900 Ft
RKI 41295
alulfagyasztós kombi hűtőszekrény • 223/61 literes űrtartalom
„A” energiaosztály • üvegpolcok • megfordítható ajtónyitási irány •
automatikus/kézi leolvasztás • magasság: 177,5 cm

31.900 Ft
E 61 AX
Önállóan beépíthető vasmagos főzőfelület • mechanikus vezérlés
• 4 gyorsfőző felület • inox

119.900 Ft
RKI 41298 W
alulfagyasztós kombi hűtőszekrény • 223/61 literes űrtartalom
„A+” energiaosztály • üvegpolcok • megfordítható ajtónyitási
irány • automatikus/kézi leolvasztás • magasság: 177,5 cm

64.900 Ft
RBI 4145 W
beépíthető hűtőszekrény • 114/17 literes űrtartalom •
„A” energiaosztály • üvegpolcok • megfordítható ajtónyitási irány
• magasság: 87,5 cm

139.900 Ft
RK 69 SYB (fekete)
RK 69 SYW (fehér)
szabadonálló kombinált hűtőszekrény • 230/92 literes űrtartalom
• automata leolvasztás • „A++” energiaosztály • max. tárolási idő
üzemzavar esetén: 18h • megfordítható ajtónyitási irány • alacsonyabb hőmérsékletű zóna (Cool’N’Fresh zona)

64.900 Ft
G 6 SYB (fekete) /G 6 SYW (fehér)
önállóan beépíthető gázfőzőlap • elektromos szikragyújtás • Design gombok • öntöttvas edénytartó rácsok • Eco Clean zománc

109.900 Ft
RKI 4265 W
alulfagyasztós kombi hűtőszekrény • 176 l /69 l űrtartalom • A
energiaosztály • üvegpolcok • megfordítható ajtónyitási irány •
automatikus/kézi leolvasztás • magasság : 177,5 cm

BO 8750 AX (inox)
BO 8750 BX (fekete)
Önállóan beépíthető multifunkciós sütő • MF 11 • elektronikus
vezérlés • Home Made sütő ( 60 liter ) • Eco clean • teleszkópos
sütősín • gyorsfelfűtési funkció • hústű • gyári sütési programok •
3 memória tárhely

99.900 Ft

BO 7422 AX
önállóan beépíthető multifunkciós sütő • 8 sütési funkció •
elektronikus vezérlés • HomeMADE sütő • rozsdamentes • ergonomikus gombok és fogantyú • süllyeszthető gombok • Eco clean
• teleszkópos sütősín • mélytepsi • Elektronikus programóra - és
hőmérséklet szabályzás • aqua clean funkció • hűtőventilátor • 60
literes sütőtér • touch control vezérlés

109.900 Ft

BO 7322 AW (fehér)
BO 7322 AX (inox)
önállóan beépíthető multifunkciós sütő • űrtartalom 60 l • teleszkópos sütősín • elektronikus programóra • süllyeszthető gombok
• grill • hűtőventilátor • A energiaosztály • aqua clean funkció •
katalitikus hátsó fal • 8 sütési funkció

Mora VT 15.000
eco clean zománc • mechanikus hőmérséklet szabályozás • 57
literes sütőtér • infragrill fűtőszál – tripla üveges sütőajtó (cool
door) • aqua clean funkció • 3 sütési funkció
Mora VD 4360.200 C
önállóan beépíthető üvegkerámia főzőlap • tekerőgombos vezérlés • maradékhő kijelző

59.900 Ft

BO5320AX + GMS64E

139.900 Ft
IT 604 ASC
önállóan beépíthető indukciós főzőlap • Touch Control vezérlés
• túlforrás elleni védelem • idő programozó funkció • biztonsági
berendezés • biztonsági zár • maradékhő kijelzés • lekerekített,
szélek

99.900 Ft

124.900 Ft

BO 5320 AX
Önállóan beépíthető multifunkciós sütő • MF 5 • elektronikus
programóra • Eco Clean zománc • 60 literes Home Made sütőtér
• Aqua clean funkció
GMS 64 E
Beépíthető gázfőzőlap • szikragyújtás • Inox felület • Zománcozott
rácsok

99.900 Ft

GT 640 AB
önállóan beépíthető üveglapon gázfőzőlap • elektromos szikragyújtás • lekerekített szélek • zománcozott edénytartók

BO 5320 AX
Önállóan beépíthető multifunkciós sütő • MF 5 • elektronikus
programóra • Eco Clean zománc • 60 literes Home Made sütőtér •
Aqua clean funkció • Touch Control
ECT 610 ASC-1
Önállóan beépíthető üvegkerámia főzőlap • touch control vezérlés
• lekerekített szélek • gyermekzár • maradékhő visszajelzés

43.900 Ft

WA 614 SYB (fekete)
WA 614 SYW (fehér)
kapacitás 6kg • Energiaosztály : A • 45 l vízfogyasztás • centrifuga:
1200 ford / perc • LCD kijelző • 15 program • 17 perces gyorsprogram • kézi mosási program • késleltetett indítás

RFI4245W

GC 340 AC
Dominó gázfőzőlap • elöl csiszolt oldalán lekerekített • egykezes
szikragyújtás • Öntvény távtartó
ECT 330 AC
Dominó kerámia főzőlap • elöl csiszolt oldalán lekerekített • touch
control vezérlés • gyermekzár • maradékhő visszajelzés
GCW 340 AC
Dominó Wok gázfőzőlap • elöl csiszolt oldalán lekerekített • nagyteljesítményű 4,5 KW Wok gázégő • Wok edényhez zománcozott
távtartó • egykezes szikragyújtás

27.900 Ft

DFG 602 ORA - S
kihúzható páraelszívó • 2 motor • 4 fokozat • légkeringetős kivitel
279 m3/h • légelvezetéses kivitel 410 m3/h • alumínium zsírszűrő
• 2x40W világítás • fekete • üveg dekorcsík

RBI41208

99.900 Ft

54.900 Ft

BO5320AX + ECT610ASC-1

109.900 Ft

DK 6315 X
Kürtős páraelszívó • 60 cm széles • 1 motor - mosható fém zsírszűrők • 2 X 40 W világítás • teljesítmény : 250/ 372 m3/h • Inox
DF6115E

21.900 Ft

RIU6154W

104.900 Ft

59.900 Ft

94.900 Ft
DF6115W

19.900 Ft

DF6116E
RFI4275W

RI4225

RFI 4245 W
beépíthető felülfagyasztós kombi hűtőszekrény • 183/45 literes
űrtartalom • „A” energiaosztály • 3 db üvegpolc • megfordítható
ajtónyitási irány • magasság: 144,5 cm • gyorsfagyasztás
RFI 4275 W
beépíthető felülfagyasztós kombi hűtőszekrény • 214/48 literes
űrtartalom • „A” energiaosztály • üvegpolcok • megfordítható ajtónyitási irány • magasság: 157,5 cm • gyorsfagyasztás

RBI 41208 W
beépíthető hűtő • hűtő/fagyasztó űrtartalom: 183/17 liter
automata leolvasztás • üvegpolcok • elektronikus vezérlés • digitális hőmérsékletszabályozás • A+ energiaosztály • magasság:
122,5 cm • megfordítható ajtónyitási irány • gyorsfagyasztás
RI 4225 W
beépíthető hűtő • hűtő űrtartalom: 213 liter • magasság: 122,5 cm
megfordítható ajtónyitási irány • üvegpolcok • „A” energiaosztály

109.900 Ft

88.900 Ft

RBIU6134W

99.900 Ft

RIU 6154 W
- „A” energiaosztály
beépíthető pult alá építhető hűtő • űrtartalom: 143 liter • megfordítható ajtónyitási irány • magasság: 82-90 cm • üvegpolcok.
RBIU 6134 W
beépíthető pult alá építhető hűtőszekrény • űrtartalom: 105/21
liter • üvegpolcok • megfordítható ajtónyitási irány • „A” energiaosztály • automata leolvasztás • magasság: 82-90 cm

23.900 Ft

DF6115E
teleszkópos páraelszívó • 1 motor • mosható fém zsírszűrők • teljesítmény: 180/225 m3/h (légkeringetés/légelvezetés) • 2x40W
világítás • 3 fokozat • inox
DF6115W
fehér • 1db mosható fém zsírszűrő • a többi tulajdonság megegyezik
DF6116E
2 motor • teljesítmény: 391/316 m3/h (légkeringetés/légelvezetés) • inox • a többi funkció megegyezik.

A jövő konyhájának új klasszikusa! Mindent elmond, ami fontos, de nem többet. „Egyszerűségében nagyszerű!” Ez az, ami különlegessé teszi Ora-Ito - az új designer-generáció képviselője - által megálmodott
készülékeket. Az új trendi háztartási készülékek: Gorenje Ora-Ito.

109.900 Ft

TIPP:

169.900 Ft
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TELJESKÖRŰ GARANCIA!
A Whirlpool minden beépíthető konyhagépre külön megkötés nélküli, teljeskörű, gyári garanciát biztosít.
Az akció visszavonásig érvényes!

TIPP:

A Whirlpool legtöbb készüléke - a hagyományos és mikrohullámú sütőktől kezdve a főzőlapokon és a hűtőkön át egészen a mosogatógépekig - rendelkezik az exkluzív 6. ÉRZÉK technológiával. A 6. ÉRZÉK készülékek,
amelyek speciális szenzorok segítségével figyelik és vezérlik a teljesítményt, kimagasló eredményt biztosítanak, ugyanakkor jelentős erőforrás-megtakarítást tesznek lehetővé és rendkívül egyszerűen használhatók.

Pirolítikus öntisztítású sütő

10

159.900 Ft
AKZ 238 IX
Ujjlenyomatmentes inox, MF8+ multifunkciós, pirolitikus öntisztítású elektromos sütő, elektronikus hőszenzoros vezérlés, forgónyársas grill, turbogrill, hőlégbefúvás, kelesztés/melegentartás,
pizza/kenyér, extra barnítás, normál és gyors pirolitikus öntisztítás, Gemini2EVO digitális kijelző, 4-rétegű teleüveg sütőajtó,
hűtőventilátor, „A” energiaosztály, 55 liter

Katalitikus hát- és oldalfalak
Dupla sütősín

134.900 Ft
AKZ 237 NB (fekete)
MF8+ multifunkciós elektromos sütő, elektronikus hőszenzoros
vezérlés, pillangó alakú hőlégbefúvás, kelesztés/melegentartás,
pizza/kenyér, extra barnítás, gyorsfelfűtés, Gemini2EVO digitális
kijelző, süllyeszthető kezelőgombok, katalitikus hát- és oldalfalak, dupla sütősín, 3-rétegű teleüveg sütőajtó, hűtőventilátor, „A”
energiaosztály, 55 liter

Katalitikus hát- és oldalfalak
Dupla sütősín

134.900 Ft
AKZ 237 WH (fehér)
MF8+ multifunkciós elektromos sütő, elektronikus hőszenzoros
vezérlés, pillangó alakú hőlégbefúvás, kelesztés/melegentartás,
pizza/kenyér, extra barnítás, gyorsfelfűtés, Gemini2EVO digitális
kijelző, süllyeszthető kezelőgombok, katalitikus hát- és oldalfalak, dupla sütősín, 3-rétegű teleüveg sütőajtó, hűtőventilátor, „A”
energiaosztály, 55 liter

Katalitikus hát- és oldalfalak
Dupla sütősín

134.900 Ft
AKZ 237 IX
Ujjlenyomatmentes inox, MF8+ multifunkciós elektromos sütő,
elektronikus hőszenzoros vezérlés, pillangó alakú hőlégbefúvás,
kelesztés/melegentartás, pizza/kenyér, extra barnítás, gyorsfelfűtés, Gemini2EVO digitális kijelző, süllyeszthető kezelőgombok,
katalitikus hát- és oldalfalak, dupla sütősín, 3-rétegű teleüveg
sütőajtó, hűtőventilátor, „A” energiaosztály, 55 liter

1000 W
Grill-Crisp funkció
Lenyíló, tükörüveg ajtó

129.900 Ft
AMW 735 IX
Inox, ujjlenyomatmentes felület. 60 cm széles, mikrohullámú
sütő, 1000W teljesítmény, Grill-Crisp funkció, 31 liter űrtartalom,
elektronikus vezérlés, 3D melegítés, JET Start, JET Defrost gyors
felolvasztás, súlyautomatika, 32,5 cm forgó tányér, gyermekzár,
teherbíró, lenyíló, tükörüveg ajtó, 38x60x51 cm, tartozék Crisp tál

67 literes sütőtér
VEGA2 többnyelvű grafikus kijelző
Dupla sütősín
Katalitikus panelek

199.900 Ft
AKZM 754/IX
Prémium kategóriájú, ujjlenyomatmentes inox kivitelű, 6. Érzék,
MF8+ multifunkciós elektronikus sütő, 67 literes sütőtér, 30
beépített recept, 10 memóriahely, VEGA2 többnyelvű grafikus
kijelző, Dupla sütősín+katalitikus panelek, hőszenzor vezérléssel,
teljes grafikus LCD-kijelző, , süllyeszthető forgatógombos kezelés,
statikus, 3-rétegű teleüveg sütőajtó, halogén sütővilágítás, hűtőventilátor, „A” energiaosztály, max. 2,7 kW, AMBIENT design

124.900 Ft
ACM 703 IX
Indukciós kerámialap, 4 indukciós főzőzóna, érintőszenzoros vezérlőegység, digitális időprogramozás, főzési fokozat kijelzés, digitális idő programozás és időkijelzés, Booster-fokozat a bal hátsó
mezőnél, gyorsforraló funkció, gyermekzár, 6000 W, inox keret.

Szett ár:

399.990 Ft
VEGA II kijelzőA beépített szakács

Akár 50 praktikus, beépített recept, 20 nyelven köztük természetesen magyarul is - a kezdőkből
is profi szakácsot farag. A könnyű kezelhetőség
a funkciók teljes tárával kombinálva garantálja a
főzés élményét!

159.900 Ft
AKT 842 BA
Önálló érintőszenzoros fél-indukciós kerámialap, 4 főzőzóna (2
indukciós +2 kerámia gyorsfőző-zóna, bővíthető főzőfelület)
gyermekzár, zónánkénti maradékhő kijelzés, programidőkijelzés és
programozható időzítés, forraló automatika, JetStart turbófelfűtés,
bekapcsolt állapot és főzésvége jelzés,gyermekzár, élcsiszolt, szegély
nélküli kivitel

109.900 Ft
ACM 708 NE
Önálló érintőszenzoros indukciós kerámialap, 4 főzőzóna, gyermekzár, zónánkénti maradékhő kijelzés, programidőkijelzés és
programozható időzítés, forraló automatika, JetStart turbófelfűtés,
bekapcsolt állapot és főzésvége jelzés,gyermekzár, élcsiszolt, szegély
nélküli kivitel

4 lánggyűrűs WOK
WOK égő

79.900 Ft
AKT 797 IX
Inox, ORIGAMI 73 cm-es gázlap, 5 gázrózsa/4 soros WOK égő,
automata szikragyújtás, öntöttvas rács, termosztát, opcionális
ORIGAMI kiegészítők (kőgrill, öntöttvas bordásgrill, toaster,
keményfa vágódeszka), 56 cm-es kivágási szélesség

A 4 lángkörnek köszönhetően, egy extrém
nagy teljesítményű, egységes hőképű zónát
kapunk. Így, a hirtelen sütés és nagy méretű
edényekkel történő főzés mellett, nagy segítséget jelent az olyan érzékeny, kislángon
készítendő ételekhez, mint a húsleves, vagy a
lekvár. Ráadásként, az
öntöttvas WOK tartó
minden kerek aljú
edény használatát is
lehetővé teszi.

Crisp funkció

104.900 Ft
AMW 498 IX
Inox ujjlenyomatmentes felület, 60 cm széles, álló- és felsőszekrénybe egyaránt építhető mikró, 22 liter űrtartalom, gombos ajtónyitás, 750 W, pároló funkció (pároló edény tartozék), automata
CRISP funkció, Quarcz GRILL, digitális kijelző, elektronikus vezérlés,
3D melegítés, JET Start, JET Defrost, 25cm tányér, gyermekzár,
38x60x32 cm

79.900 Ft
AMW 496 NB (fekete)
AMW 496 WH (fehér)
60 cm széles, álló- és felsőszekrénybe egyaránt építhető mikró,
22 liter űrtartalom, gombos ajtónyitás, 750 W, digitális kijelző,
elektronikus vezérlés, 3D melegítés, JET Start, JET Defrost, 25cm
tányér, gyermekzár, 38x60x32 cm, fehér karakterszín a kijelzőn

64.900 Ft
AKT 424/NB
Üveglapon gázrózsák, ORIGAMI 60 cm-es gázlap, 4 gázrózsa, automata szikragyújtás, öntöttvas edénytartók, termosztát, csiszolt
szegélyű, peremmentes kivitel, opcionális ORIGAMI tartozékok
(kőgrill, öntött vas bordásgrill, toaster, keményfa vágódeszka)

79.900 Ft
AMW 496 IX
Inox ujjlenyomatmentes felület, 60 cm széles, felső és álló szekrénybe egyaránt rögzíthető mikró, 22 liter űrtartalom, 750 W,
digitális kijelző, elektronikus vezérlés, 3D melegítés, gyermekzár,
JET Start, JET Defrost, 25cm tányér, 38x60x32 cm

TELJESKÖRŰ GARANCIA!
A Whirlpool minden beépíthető konyhagépre külön megkötés nélküli, teljeskörű, gyári garanciát biztosít.
Az akció visszavonásig érvényes!

104.900 Ft
AKZ 433 IX
Inox, split, digitális vezérlésű, MF8+3 multifunkciós, elektromos
sütő, hőszenzoros vezérlés, dupla sütősín, katalítikus hát- és oldallapok, Gemini II. kijelző, dupla sütősín, süllyesztett gombok, MAXI
Grill, hőlégkeverés és aktív hőlégbefúvás, automata programok,
melegentartás, gyorssütés és pizza funkció, könnyen tisztítható,
hűs tapintású, hűtött, tripla, teleüveg sütőajtó, „A” energiaosztály,
tangenciális ventillátoros belső hűtés, belső világítás, FLAT design

74.900 Ft
AKT 821/BA
Önálló érintőszenzoros kerámialap, új vezérlés, 4 főzőzóna (2
dupla zónás-, bővíthető főzőfelület), digitális időprogramozás
és kijelzés, 4 digitális teljesítménykijelző, zónánkénti maradékhő
kijelzés, gyermekzár, élcsiszolt kivitel

64.900 Ft
AKT 813 NE
Önálló érintőszenzoros kerámialap, új vezérlés, 4 főzőzóna
(1 bővíthető), 4 digitális teljesítménykijelző, digitális időprogramozás, zónánkénti maradékhő kijelzés, gyermekzár, szegély
nélküli kivitel

79.900 Ft
AKP 211/IX
Inox, digitális, MF5 multifunkcionális, elektromos sütő, alsó-,
felsősütés, Maxi Grill, dupla sütősín, hőlégkeverés, dupla, hűtött,
reflexiós, teleüveg sütőajtó, 55 l sütőtér, „JOBIM” időkijelzés és
programozás, A energiaosztály, tangenciális ventillátoros aktív
belső hűtés, belső világítás, FLAT design

54.900 Ft
AKR 551 JA (jázmin)
Antracit 60 cm széles fali dekor sátras elszívó,max. elszívó teljesítmény: net. 352 m3/h, fém-zsírszűrő, bronz dekorelem, beépített
dupla világítás, 85-110 x 60 x 50 cm, COUNTRY rusztikus design

64.900 Ft
AKP 230/IX/02
Inox, MF5 multifunkcionális, elektromos sütő,alsó-, felsősütés,
Maxi Grill, hőlégkeverés, dupla, hűtött, reflexiós, teleüveg sütőajtó, „A” energiaosztály, MAXI Grill, timer, tangenciális ventillátoros
aktív belső hűtés, belső világítás, FLAT design

54.900 Ft
AKR 551 NA (fekete)
Antracit 60 cm széles fali dekor sátras elszívó,max. elszívó teljesítmény: net. 352 m3/h, fém-zsírszűrő, bronz dekorelem, beépített
dupla világítás, 85-110 x 60 x 50 cm, COUNTRY rusztikus design

WOK égő

59.900 Ft
AKT 699 IX
4 gázégő, 60 cm-es inox felületen, 3 normál + 1 négy lángkörös,
nagyteljesítményű WOK égő tartozék WOK tartóval, automata
szikragyújtás, elöl elhelyezett kezelőgombok, profi öntöttvas
edénytartó, megvásárolható ORIGAMI kiegészítők (kőgrill, öntöttvas bordásgrill, toaster, keményfa vágódeszka)

69.900 Ft
AMW 491 IX
Inox, 60 cm széles, álló- és felsőszekrénybe egyaránt építhető
mikró, 22 liter űrtartalom, pároló funkció (pároló edény tartozék),
750 W, digitális kijelző, elektronikus vezérlés, 3D melegítés, JET
Start, JET Defrost, 25cm tányér, gyermekzár, 38x60x32 cm

49.900 Ft
AKR 362 IX
Inox gázlap, 3 gázrózsa + 1 két koronás gyorségő, automata szikragyújtás, telerúd edénytartó rács, elöl elhelyezett, ezüst kezelő
gombok, Origami design

37.900 Ft
AKM 268 IX
4 gázégő, 60 cm-es inox felületen, oldalt elhelyezett ezüst kezelőgombok, automata szikragyújtás, telerúd edénytartó rács NEW
DYNAMIC design

54.900 Ft
AKM 528 JA (jázmin)
Antracit gázlap, 4 gázrózsa, automata szikragyújtás, telerúd
edénytartó rács, elöl elhelyezett, bronz kezelő gombok, COUNTRY
rusztikus design

114.900 Ft
AKP 288 JA (jázmin)
Antracit MF8 multifunkciós elektromos sütő, hőlégbefúvás, analóg programóra (start/stop), bronz szálcsiszolt gombok és fogantyú, 3-rétegű teleüveg sütőajtó, sütővilágítás, hűtőventilátor, „A”
energiaosztály, 53 liter, COUNTRY rusztikus design

54.900 Ft
AKM 528 NA (fekete)
Antracit gázlap, 4 gázrózsa, automata szikragyújtás, telerúd
edénytartó rács, elöl elhelyezett, bronz kezelő gombok, COUNTRY
rusztikus design

114.900 Ft
AKP 288 NA (fekete)
Antracit MF8 multifunkciós elektromos sütő, hőlégbefúvás, analóg programóra (start/stop), bronz szálcsiszolt gombok és fogantyú, 3-rétegű teleüveg sütőajtó, sütővilágítás, hűtőventilátor, „A”
energiaosztály, 53 liter, COUNTRY rusztikus design

TIPP:

Katalitikus hát- és oldalfalak

Az elterjedt termosztátos hőszabályozás - lehet
digitális kijelzésű is - mechanikusan kapcsol ki
és be, egy adott intervallumon belül, ami a sütő
természetes hőtehetetlenségével együtt, óhatatlanul túlfűtést - túlhűtést, az ételek jelentős
része számára nem kívánt hőingadozást jelent.
A hőszenzoros vezérlésnél ezzel szemben egy
beépített hőszonda jeleit a vezérlő számítógép értelmezi, így képes a várható hatásokat
előre kalkulálva hamarabb beavatkozni, vagy
akár részterheléssel fűteni, garantálva a
beállított hőfok
pontos, stabil
tartását, így a
kívánt
sütési
eredményt.

A Whirlpool örömmel mutatja be innovatív beépíthető sütőinek elegáns, új termékcsaládját, mely a hagyományos sütés, a modern, kifinomult, legújabb technológiák tökéletes kombinációja. Ezek a sütők ötvözik a fejlett
kezelőfelületet és a 6. ÉRZÉK technológiát a nagy teljesítményű légkeveréses rendszerrel, így nem kell előmelegítenie a sütőt.

Hőszenzoros vezérlés
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NO FROST technológia

Ez a különlegesen hatékony technológia teljesen kiküszöböli a leolvasztás szükségességét. A lefagyasztott ételek nem ragadnak össze,
a címkék olvashatók maradnak, és a felhalmozódó jég nem vesz el
tárolóhelyet. A NO FROST hűtött levegőt keringtet a tárolóterületek
körül, ami csökkenti a nedvességtartalmat és megakadályozza a jég
kialakulását. A NO FROST hűtők egységes hőmérsékletszabályozása
segít az ételt hosszabb ideig frissen tartani.

AKR686IX - 60 cm

Hőkezelt üvegpolcok

Extra erős üvegpolcok, amelyek könnyen kivehetők a tisztításhoz,
és pillanatok alatt a megfelelő magasságba állíthatók.

AKR648IX

99.900 Ft

AKR643IX/NB/WH

39.900 Ft

37.900 Ft

2 motoros
WH

NB

TIPP:

A Whirlpool új beépített hűtőszekrényei a legkülönbözőbb méretekben kaphatók, hogy kiválaszthassa azt, amelyik a rendelkezésre álló helynek leginkább megfelel. Innovatív, testre szabott tárolási megoldásokat
nyújtanak a legkülönbözőbb ételek és italok számára, és emellett fejlett hűtési technológiát alkalmaznak, hogy az étel minél tovább friss maradjon.

Csendes működés
Nemesacél előlap
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AKR981IX - 90 cm

99.900 Ft

AKR 981 IX
Inox, 90 cm széles dekor elszívó, üvegpalást, 1150/630 m3/h* teljesítmény, elektronikus vezérlés, háttér világítós „switch” gombok,
fémzsírszűrő, dupla halogén világítás

„A+” energiaosztály
NoFrost rendszer
6. Érzék vezérlés

199.900 Ft
ART 459/A+/NF
6. Érzékes, NoFrost kivitelű, 3 fagyasztófiókos **** beépíthető
kombi hűtő, 198 + 63 liter hasznos térfogat, elektronikus vezérlés,
mágnesszeleppel irányított két független hűtőkör, dupla digitális
kijelző, „A+” energiaosztály, üvegpolcok, 38 dB zajszint, beépítési
méretek: 177,6x56x55,5 cm

„A+” energiaosztály
Csak 35dB zajszint
Fokonkénti digitális vezérlés

179.900 Ft
ARG746/A+/5
265+32 l (net), beépíthető, automata hűtő fagyasztórekesszel,
****, „A+” energiaosztály, antibakteriális filter, gyorsfagyasztó
gomb, elektronikus vezérlés, belső ventilláció, csak 35 dB zajszint,
beépítési méretek: 177,4x56x55,5 cm

119.900 Ft
AKR 966 IX
Inox, 90 cm széles, fali dekor elszívó, csak 6 cm magas palást front,
max. elszívó teljesítmény: net. 630 m3/h, elektronikus vezérlés,
háttér világítós „switch” gombok, fém zsírszűrő, dupla halogén
világítás 715-1165 x 898 x 500 mm

„A+” energiaosztály
2 kompresszoros kivitel

159.900 Ft
ART 483/6
Beépíthető kombinált hűtő • 201/72 literes űrtartalom • 3 átlátszó fagyasztófiók • 15 óra visszamelegedési idő • Megfordítható
ajtónyitási irány

„A+” energiaosztály
Belső keringető ventilátor
Hasznos belső űrtartalom: 320l

174.900 Ft
ARZ 009/A+/6
Beépíthető hűtőszekrény • A+ energiaosztály • 7 fokozatú termosztát • üveg polcok • 320 literes hűtőtér • belső ventillátor •
antibakteriális szűrő • megfordítható ajtónyitási irány

AKR606IX

AKR641GY

AKR 648 IX
Inox, 60 cm széles sátras elszívó, 760/412 m3/h* elszívó teljesítmény, fémzsírszűrő, dupla világítás
AKR 606 IX
Inox, 60 cm széles, aláépíthető illetve álkürtőbe építhető elszívó
elszívó, max. telj.: net. 650/380 m3/h* , 13,9 x 52,4 x 28,9 cm

AKR 643 GY (GY - inox, NB - fekete, WH - fehér)
60 cm-es, Inox, (fehér, fekete), 2-motoros kivitel, 650/380 m3*
teljesítmény, dupla világítás, fém zsírszűrő
AKR 641 GY
60 cm-es, Inox, teleszkópos kihúzható elszívó, 460/250 m3/h*
teljesítmény, dupla világítás, fém zsírszűrő

29.900 Ft

„A+” energiaosztály
Biztonsági üvegpolcok

124.900 Ft
ART 453/A+/1
Beépíthető kombinált hűtő • termosztátóos hőmérséklet szabályozás • 201/72 literes hűtőtér • 15 óra visszamelegedési idő •
Megfordítható ajtónyitási irány

„A+” energiaosztály
Csak 36dB zajszint

104.900 Ft
ARG 737/A+/5
Beépíthető, automata hűtő, fagyasztóval,****, bruttó 207/ nettó
202 liter, nettó 18 liter fagyasztó, „A+” energiaosztály, üvegpolcok, 0.58 kW napi fogyasztás, beépítési méretek: 122x54x55 cm

A+ energia osztály

„A” energiaosztály
Pult alá építhető

A+ energia osztály
Pult alá építhető

79.900 Ft

109.900 Ft

99.900 Ft

ARG 341/1/A+
147 l (nettó), beépíthető automata hűtő, ’A+’ energiaosztály,
üvegpolcok, állítható polcok száma 3, ajtórekeszek száma 3, 2
zöldségtartó, tojástartó, 38 dB zajszint, energiafogyasztás:153
kWh/év, beépítési méretek: 87,4x56x55 cm

ARG 913/A+
Pult alá építhető hűtő, **** fagyasztórekesszel, 111 + 18 liter
hasznos térfogat, üvegpolcok, 39 dB zajszint, 0.6 kW napi fogyasztás, külön oldalfalat nem igénylő kivitel, igényes, dupla
csuklópántos ajtórögzítés, beépítési méretek: 82x60x55 cm

ARZ 005/A+
146 l (net), pult alá építhető, automata hűtő, „A+” energiaosztály, üvegpolcok, állítható polcok száma 3+ 3 ajtórekesz, 2 db
zöldségtartó, tojástartó, 37 dB zajszint, energiafogyasztás 153
kWh/év, (külön oldalfalat nem igényel), antibakteriális védelem,
beépítési méretek: 82x60x55 cm

29.900 Ft

„A” energiaosztály
Biztonsági üvegpolcok

114.900 Ft
ART 471/6
Beépíthető kombinált hűtő • A energiaosztály • termosztátóos
hőmérséklet szabályozás • biztonsági üvegpolcok • 201/72 literes
hűtőtér • 15 óra visszamelegedési idő • Megfordítható ajtónyitási
irány • 3 átlátszó fagyasztófiók

„A+” energiaosztály
Automata leolvasztás

99.900 Ft
ARG 736/A/4
Beépíthető automata leolvasztású hűtő, 219 liter hasznos térfogat, „A+” energiaosztály, üvegpolcok, 35 dB zajszint, 0.35 kW
napi fogyasztás, beépítési méretek: 122x54x55 cm

Microban® Baktériumölő rendszer

Aktív, a keringető ventillátor elé szerelt antibakteriális kazetta - a megszokott megoldásokkal
szemben - nem csak a baktériumok lerakódását csökkenti, a légkeringetés segítségével a
hűtőtér levegőjét is mentesíti.

Overnight - Szupercsendes éjszakai program

Az új éjszakai program szupercsendes, mindössze 39 dBA, ami a
moduláris víznyomás rendszernek köszönhető.

PowerClean
Extra gőztisztító funkció
6. Érzék szenzortechnika

179.900 Ft
ADG 8400 IX
Inox kezelőpaneles mosogatógép • 60 cm széles • A/A/A •
12 teríték • 6 program • 1-24 órás indításkésleltetés • 6. Érzék
szenzortechnika • digitális kijelző • 11 literes vízfelhasználás •
elektronikus só- és öblítőhiány kijelzés • Elektronikus vízlágyító
rendszer • 44 dB(A)

PowerClean
Extra gőztisztító funkció
6. Érzék szenzortechnika
„Overnight” - Szupercsendes
éjszakai program (39 dB)
Multizónás mosogatás

159.900 Ft
ADG 9590
Teljesen integrálható, 12 terítékes mosogatógép • A/A/A • digitális kijelző • 1-24 órás indításkésleltetés • maradékhő kijelzés •
PowerClean • 6. Érzék szenzortechnika • 6 program • 11 literes vízfelhasználás • Szupercsendses éjszakai program • Működésjelző
fény a padlón • 44 dB(A)

Európa kedvenc mosogatógépei
Az európai fogyasztóvédelmi magazinok szövetsége
immár harmadik
éve ítéli a Whirlpoolnak az „Európa
kedvenc mosogatógép gyártója”
kitüntetést, ezzel honorálva azt a 24 tesztgyőzelmet, amit a szövetség magazinjai által,
ez időszakban végzett, független mosogatógép
tesztek során ért el. Ez egyben azt jelenti, hogy a
Whirlpool 6.SenseMAX elektronikával szerelt
készülékei nyerték a legtöbb nagyszabású öszszehasonlítást az elmúlt három év folyamán.

Automata szenzor program
Antibakteriális program
Féltöltetes mosogatás

144.900 Ft
ADG 689/3 IX
Inox, A/A/A, 6. Érzék funkció, 7+1 AutoSensor, 10 teríték, ÚJ
digitális kijelző, indításkésleltetés 1-24 h, maradékidő kijelzés,
állítható magasságú és kivehető felsőkosár, Optikai szenzorok,
zajszint csak 48 dB, vízfogyasztás 12 liter, 45 cm széles

6. Érzék mosogatógépek

Mosogatás közben intelligens szenzorok figyelik a szennyezettség
mértékét, és a hőmérsékletet ennek megfelelően állítják be. A program csak akkor ér véget, ha az edények már tökéletesen tiszták. Csak
válassza ki a szennyezettségnek megfelelő hőmérséklettartományt,
és a mosogatógép minden körülmények között tudja, mit kell tennie. Ráadásul mindig csak annyi energiát és vizet és időt használ fel,
amennyire feltétlenül szükség van.

6. érzék Autoszenzor funkció
Extra gőztisztító funkció
Féltöltetes mosogatás

139.900 Ft
ADG 8196 IX (NB - fekete, WH - fehér)
Inox, A/A/A, 6 program, 12 teríték, digitális kijelző, automata
vízlágyítás, elektronikus vízkifolyás elleni védelem, Sani Rinse
(fertőtlenítő öblítés) opció, Indításkésleltetés 1-24 h, maradékidő
kijelzés, „Autoclean” öntisztító szűrőrendszer, állítható magasságú
felsőkosár, 48 dB zajszint, vízfogyasztás:11 l

A+ energiaosztály
Extra gőztisztító funkció
6. Érzék

149.900 Ft
ADG 6999 FD
Teljesen integrálható, 12 terítékes mosogatógép • A+/A/A • digitális kijelző • 1-24 órás indításkésleltetés • maradékhő kijelzés
• 6. Érzék szenzortechnika, egyedülálló gőzfunkcióval • 6 program
• 11 literes vízfelhasználás • Szupercsendses éjszakai program •
44 dB(A)

6.ÉRZÉK MAX AZ IGAZI AUTOMATIKA
A többszörösen továbbfejlesztett 6.érzék automatika legújabb generációja
optikai szenzorai és egyéb érzékelői
segítségével a teljes, 40-70 OC fokos
tartományban, tud önállóan dönteni,
mindig az edények
jellegének, szenynyezettségének és
mennyiségének legmegfelelőbb programot kialakítva.

Indításkésleltetés 1-24h
digitális kijelző
maradékidő kijelző

109.900 Ft
ADG 750IX
Inox színű, A/A/A, 7 program , 9 teríték, digitális kijelző,LCD kijelző,
indításkésleltetés 1-24 h, elektronikus vezérlés, kondenzációs szárítás, Sani Rinse (Baktériumölő) opció, VízStop teljes vízvédelemi
rendszer, maradékidő kijelzés, állítható magasságú és kivehető
felsőkosár, elektronikus só- és öblítőhiány-kijelzés, elektronikus
vízlágyítás, Optikai szenzorok, zajszint csak 52 dB, vízfogyasztás 12
liter, 45 cm széles

Antibakteriális program
Autoclean öntisztító szűrőrendszer
Féltöltetes mosogatás

119.900 Ft
ADG 8740 IX
Inox, A/A/A, 6 program, 12 teríték, automata vízlágyítás, (fertőtlenítő öblítés) opció, Indításkésleltetés 3-6-9 h, állítható magasságú felsőkosár, 48 dB zajszint, vízfogyasztás:12 l

Automata szűrőtisztítás
Könnyen variálható felső kosár

109.900 Ft
ADG 6600 IX
Inox kezelőpaneles mosogatógép • 60 cm széles • A/A/A • 16 teríték • 5 program • 2/4/8 órás indításkésleltetés • 15 literes vízfelhasználás • elektronikus só- és öblítőhiány kijelzés • Elektronikus
vízlágyító rendszer • 51 dB(A)

Sani Rinse - antibakteriális program

124.900 Ft
ADG 6900 FD
Teljesen integrálható, 12 terítékes mosogatógép • A/A/A • 2/4/8
órás indításkésleltetés • 5 program • 12 literes vízfelhasználás •
állítható magasságú felsőkosár • Sani RInse - antibakteriális program • 48 dB(A) zajszint

104.900 Ft
ADG 6500
Teljesen integrálható, 12 terítékes mosogatógép • A/A/A • digitális
kijelző • 5 program • 15 literes vízfelhasználás •öntisztító szűrőrendszer • 1/2 töltet program • 49 dB(A)

PowerClean
A Whirlpool most először a gőz fokozott tisztító erejét is kihasználja a mosogatógépben.
A gőz hihetetlenül hatékonyan oldja fel a
rászáradt szennyeződéseket, így az edények
tökéletesen tiszták lesznek, és nincs szükség
kézi előöblítésre. Eltávolítja az edényekről
a baktériumokat is, így növeli a higiéniát.

Féladagos mosogatás
Auto sensor program
Indításkésleltetés 1-24h
Antibakteriális program

139.900 Ft
ADG 789
45 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép, 7+1 automata
szenzorprogram (50-65 C), 10 teríték, elektronikus vezérlés, digitális
kijelző, kondenzációs szárítás, elektronikus só- és öblítőhiány kijelző,
maradékhő kijelzés, elektronikus vízlágyítás, optikai szenzorok, állítható, kivehető felső kosár, 48 dB zajszint, 12 literes vízfelhasználás

Az újonnan kifejlesztett PowerClean funkciónak köszönhetően nincs többé áztatás, súrolás,
kézi előmosogatás. A PowerClean az alsó kosár
hátuljánál található, 32 nagynyomású vízsugár
fúvókát jelent, melynek segítségével könnyedén
eltávolítja a ráégett szennyeződéseket a lábasokról és edényekről.

Indításkésleltetés 1-24h
digitális kijelző
49 dB zajszint

124.900 Ft
ADG 185
A/A/A, 7 program, 9 teríték, 5 hőfok,digitális időkijelző, kondenzációs szárítás, VízStop teljes vízkifolyás ell. védelem, állítható magasságú és kivehető felsőkosár, 1-24 órás indítákésleltetés, elektronikus
só- és öblítőhiány kijelzés, zajszint: csak 49 dB, vízfogyasztás: 13
liter, 45 cm széles

A Whirlpool mosogatógépek a lehetőségek széles skáláját kínálják, így telepakolva ugyanolyan jól működnek, mint amikor nagyon kevés a mosogatnivaló, és a kialakításnak és letisztult formatervezésnek köszönhetően pedig kiválóan illeszkednek
konyhájába. Bármelyik modellt is választja, mindegyik készülék számos higiéniát fokozó, energiát, időt és munkát megtakarító funkcióval bír.

Egyetlen érintéssel működő funkció, amely a mosogatási ciklusban
az utolsó öblítést úgy módosítja, hogy a baktériumok akár 99,99
százaléka megsemmisül. Ez rendkívül higiénikus mosogatást biztosít, anélkül, hogy fertőtlenítőt kellene használnia.

TIPP:

Antibakteriális program
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AN

CIA

AN

CIA

ÉV

3

CIA

ÉV

A főzőlapok csak akkor kapcsolnak be, ha ferromágneses fémedénynyel érintkeznek. Ezenfelül biztonsági kikapcsoló mechanizmussal,
maradékhő-kijelzővel is rendelkeznek.

3 rétegű, nem melegedő üvegajtó.

A Fagor sütőcsaládja az Európai Unió legszigorúbb konyhabiztonsági
előírásainak is megfelel.

ÉV
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A
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R

A
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G
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A

A
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G

G

R

Indukciós főzőlapok
G

Minden Fagor háztartásigép
3 vagy 5 év garanciával.
Extra garancia részletei az
üzletekben és a www.fagor.hu
oldalon.
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CIA

ÉV

AN

CIA

ÉV

74.900 Ft
2VFT-211 AX
önállóan beépíthető üvegkerámia főzőlap • 4 biztonsági hőfokszabályozó • 9 teljesítményfokozat • gyermekzár •1-99 perces
időkapcsoló • digitális kontroll zóna • 4 High Light főzőzóna, ebből
1 dupla, 1 oválisan bővíthető • inox keret

+

+

R

AN

3

CIA

ÉV

R

A

ÉV

R

VF-SLIDE 60 S
- Időprogramozás mind a 4 zónánál
önállóan beépíthető üvegkerámia főzőlap · 1 dupla High
Light zóna · 3 HighLight zóna · SLIDER digitális kezelőpanel
gyorsmelegítő funkció · 24 órás óra · maradékhő kijelzés · csiszolt
élek · gyermekzár

+

3

CIA

ÉV

G

AN

3

CIA

89.900 Ft

A

R

A

ÉV

AN

A

+

R

6H-185AX
- teleszkópos sütősín
- inox, fehér vagy fekete színben
multifunkciós sütő • 8 programos • digitális programóra •
könnyen tisztítható Top Slide zománc • hűtött párakiáramlás • „A”
energiaosztály • mély és lapos tepsi • inox

G

ÉV

G

3

CIA

CIA

I-200 TAX
- Félindukciós főzőlap
2 indukciós zóna, 1 dupla és 1 normál High Light főzőzóna • Touch
Control vezérlés • 9 teljesítmény fokozat • maradékhő kijelzés • 2
időzítő kapcsoló 1-99 percig • 4 biztonsági hőfokszabályozó maradékhő kijelzés • inox szegély • gyermekzár

G

A

AN

AN

109.900 Ft

IFT-14 S
Indukciós főzőlap • 4 indukciós Plus főzőzóna • digitális vezérlés •
9 teljesítményfokozat + Plus • programozható főzőzóna 1-99 perc
• gyermekzár • maradékhő kijelzés • csiszolt élek

R

R

A

ÉV

99.900 Ft

6H-185AN
- teleszkópos sütősín
- inox, fehér vagy fekete színben
multifunkciós sütő • 8 programos • digitális programóra •
könnyen tisztítható Top Slide zománc • hűtött párakiáramlás • „A”
energiaosztály • mély és lapos tepsi

G

3

CIA

A

AN

99.900 Ft

6H-196AX
- 8 sütési funkció
- inox, fehér vagy fekete színben
- teleszkópos sütősín
multifunkciós sütő • (inox) rejtett kapcsológombok háttérvilágítással • digitális programóra • könnyen tisztítható • Top Slide
zománc • „A” energiaosztály • mély és lapos tepsi

G

R

99.900 Ft

G

AN

3

CIA

ÉV

2LF-065IT

109.900 Ft

134.900 Ft

109.900 Ft

2LF-017IX
60 cm-es, inox kezelőpaneles beépíthető mosogatógép • 12
teríték digitális kijelző • 7 mosási program • 5 hőmérséklet
Duo-zóna (és fél-töltet is) • Aqua-stop • 14 liter vízfogyasztás
„AAA” hatékonyság. • könnyen állítható felső kosár • 46 dBA
zajszint

99.900 Ft

2LF-065IT
- Duo-zóna (és fél-töltet is), 47 dBA
60 cm-es, teljesen beépíthető mosogatógép • 12 teríték • 6
mosási program • 4 hőmérséklet • „AAA” hatékonyság • 14 liter
vízfogyasztás • Aqua-stop • könnyen állítható felső kosár
LF-063IT
választható fél töltet a felső kosárban • 13 liter vízfogyasztás • 52
dB(A) zajszint • a többi funkció megegyezik

CIA

ÉV

R

AN

CIA

ÉV

R

A

AN

G

R

A

ÉV

G

CIA

A

AN

1LF-015IN
60 cm-es, kezelőpaneles mosogatógép • 7 mosogatóprogram •
fejlett változó fogyasztás • Duó Zóna • Szuperkönnyű felsőkosár •
11 literes fogyasztás • Eco Sensor • Aqua Stop

LF-063IT

+
G

A

R

134.900 Ft

2LF-011IX
60 cm-es, kezelőpaneles mosogatógép • 12 teríték •
5 program • 13 literes vízfelhasználás • 3/6/9 óra
indításkésleltetés • „AAA” hatékonyság • inox

+
G

TIPP:

109.900 Ft

HP-7460AX
- pirolítikus tisztítás
7 program • süllyeszthető kezelőszerv • touch control vezérlés •
digitális programóra • elektronikus hőmérséklet szabályozás • ECo
és Turbo pirolítikus tisztítás • füstelnyelő szűrő • tripla üvegezésű
szétszerelhető ajtó • gyermekzár • Inox

A

14

239.900 Ft
159.900 Ft

G

A Fagor Innovation háztartási gépei a legjobb energiatakarékossági minősítést kapták. A titok nyitja az optimális áramfogyasztást lehetővé tévő intelligens energiafelhasználás. Mosó- és mosogatógépeinket
takarékos vízfelhasználásuknak köszönhetően a legmagasabb szintű, „A+” hatékonysági osztályba sorolták.

HP-7460AX + IFT-14S

AN

CIA

ÉV

F-3712IT

139.900 Ft

3F-3610IT

129.900 Ft

189.900 Ft
ES-30 IT
- 9 literes vízfogyasztás
- 39 dB(A) zajszint
- A+ energiaosztály
60 cm-es, teljesen beépíthető mosogatógép · 13 teríték
7 program · digitális kijelző · Touch Control vezérlés · 0,95 kWh
fogyasztás · toronyba vagy pult alá is beépíthető

F-3712IT
7 kg töltet kapacitás
1200 fordulat/perc centrifugálás • A energiaosztály • Turbo Time
Plus • Hideg mosás 50 perc alatt • intenzív mosás, extra öblítés és
vasaláskönnyítés • gyűrődésgátló • 16 program
3F-3610 IT
beépíthető mosógép • elektronikus vezérlés • LCD kijelző • 49 liter
vízfogyasztás • vízvisszaforgató rendszer • 6 kg mosása akár 60
perc alatt • „A+” energiaosztály • „A” mosóhatás • 1000 ford./perc

54.900 Ft
3MFT-2AX
domino üvegkerámia főzőlap • 1 normál HighLight főzőzóna •
1 dupla HighLight főzőzóna • digitális vezérlés • 9 teljesítmény
fokozat • biztonsági termosztát • 1 digitális óra a főzőzóna programozásához • inox keret

69.900 Ft
3MF-2IAX
domino indukciós főzőlap • 1 indukciós Booster zóna • 1 indukciós
Plus zóna • 12 teljesítmény fokozat • Booster funkció • 3,6 kW
maximális teljesítmény • programozható főzőzónák • gyermekzár
• inox keret

Duó Zóna

15 perces expressz mosogatási program

Ökoszenzor

Hygienizer program

Figyeli a víz szennyezettségének mértékét. A még tiszta vizet újra
felhasználja, így akár 25% vizet is megtakaríthat, nem is beszélve az
időről és az energiáról.

52.900 Ft

R

AN

R

AN

ÉV

2CHIE-4GLS
önállóan beépíthető gázfőzőlap edzett üvegfelületen • lekerekített szélek • 4 gázégő égésbiztosítóval • elektromos szikragyújtás
zománcozott edénytartók • fekete

ÉV

MWB-23 AEGX

VT-6

39.900 Ft

59.900 Ft

69.900 Ft

R

A

AN

89.900 Ft
6CFI-5GLST
önállóan beépíthető gázfőzőlap edzett üvegfelületen • 4 normál
+ 1 WOK égő • elektromos szikragyújtás • öntöttvas edénytartók •
csiszolt szélek • 70 cm széles

3

CIA

ÉV

3

CIA

ÉV

R

A

A

AN

VT-12
12 palackos borhűtő • termoelektronikus hűtés • zajtalan működés
• digitális kijelző • Touch Control vezérlés •LED-es belső világítás.
VT-6
6 palackos borhűtő • a többi funkció megegyezik.

G

G

R

29.900 Ft

AN

3

CIA

ÉV

9CFV62X

59.900 Ft

4CC-130EX

22.900 Ft

44.900 Ft
MC-2LSX
Dominó gázfőzőlap • 2 gázégő • edzett üvegfelület • teljesen biztonságos gázelzárás • különálló, zománcozott rácsok • beépített
elektronikus gyújtásvezérlés • ”Stratos” szegély • gáz összteljesítmény: 4,6 kW

AF3-647X

35.900 Ft

4CC-130EX
kihúzható páraelszívó • 1 motor • légszállítás: 330/210 m3/h •
mechanikus vezérlés • 3 sebességi fokozat • könnyen tisztítható
fémszűrő rendszer • 60 cm széles • inox
AF3-647X
2 motor • légszállítás: 590/405 m3/h • a többi funkció megegyezik
a 4CC-130EX funkcióival

38.900 Ft
6CDC-60X
60 cm-es dekoratív fali páraelszívó • 650/485 m3/h • 3 teljesítményfokozat • könnyen tisztítható modul fémszűrő rendszer

9CFV92IX

99.900 Ft

9CFV62X fali, 60 cm széles
9CFV92IX sziget, 90 cm széles
Hajlított üveg design • 900 m3/h (IEC61591) elszívási teljesítmény
• megvilágított nyomógombok • halogén világítás • 3 fokozat •
inox

TIPP:

A

ÉV

CHI-4 GLS
önállóan beépíthető gázfőzőlap edzett üvegfelületen · levékonyított szélek · 4 gázégő égésbiztosítóval · elektromos szikragyújtás ·
öntvény főzőrácsok

G

G

CIA

ÉV

HID-4 GLSX
önállóan beépíthető gázfőzőlap • 4 gázégő égésbiztosítóval • elöl
elhelyezett ezüst kezelőgombok • elektromos szikragyújtás • zománcozott főzőrácsok • inox

VT-12

AN

3

CIA

3

CIA

59.900 Ft

R

ÉV

37.900 Ft

MWB-17 AEGX

MWB-17 AEGX/ MWB-23 AEGX
- A csomag tartalmazza a beépítőkeretet!
17 literes/700W (MWB-17 EGX), 1000W (grill) és 23 literes/
800W (MWB-23 EGX), 1200W (grill) változatban • beépíthető
mikrosütő • rozsdamentes belső tér • 5 fokozat • időkapcsoló
digitális vezérlés • ultragyors kvarc grill • inox

3

CIA

5H-126X
- 6 sütési funkció
- Katalitikus oldalfalak
önállóan beépíthető multifunkciós sütő • 6 program • digitális
programóra • könnyen tisztítható Top Slide zománc • hűtött
párakiáramlás • „A” energiaosztály • inox

A

ÉV

3

CIA

AN

69.900 Ft

G

3

CIA

AN

R

A

AN

R

A

R

ÉV

ÉV

6H-175X
- 6 sütési funkció
- Pull System sütősín
multifunkciós sütő • 6 program • digitális programóra • könnyen
tisztítható Top Slide zománc • hűtött párakiáramlás • „A”
energiaosztály • inox

G

3

CIA

ÉV

ID-4 LSB
önállóan beépíthető gázfőzőlap edzett üvegfelületen • lekerekített
szélek • 4 gázégő égésbiztosítóval • elektromos szikragyújtás zománcozott edénytartók • fehér

A

A

AN

3

CIA

3

CIA

75.900 Ft

54.900 Ft

G

G

R

AN

AN

G

67.900 Ft
2V-32 TAX
önállóan beépíthető üvegkerámia főzőlap • 1 Dupla High-Light
és 3 normál High Light főzőzóna • Touch Control vezérlés •
4 biztonsági hőfokszabályozó • maradékhő kijelzés • inox keret 9
teljesítmény fokozat • gyermekzár

R

R

A

ÉV

ÉV

G

CIA

A

A

AN

3

CIA

6H-175B
- 6 sütési funkció
- Pull System sütősín
multifunkciós sütő • digitális programóra • könnyen tisztítható Top
Slide zománc • hűtött párakiáramlás • „A” energiaosztály • Fehér •
feketében is elérhető

G

G

R

AN

75.900 Ft

79.900 Ft
6H-186X
- teleszkópos sütősín
Inox multifunkciós sütő • 8 sütési funkció • digitális programóra
hűtött párakiáramlás • A energiaosztály • mély és lapos tepsi •
könnyen tisztítható zománc

R

A

ÉV

Különösen ajánlott egészségügyi vagy babaápolási termékek mosogatásához, magas hőmérsékletű mosogatás és öblítés a maximális
higiénia érdekében.

G

3

CIA

A

A

AN

G

G

R

Ha kevés a mosatlan edény, illetve gyorsan sok poharat vagy kistányért akarunk elmosogatni, akkor ezzel a programmal azok gyorsan
elmoshatóak a felső kosárban.

A legfontosabb számunkra, hogy ez a vezetõ helyzet a vásárlóink elégedettségének a gyümölcse legyen, sõt innovatív és technológiailag újszerû termékeinkkel és szolgáltatásainkkal mi
elébe megyünk az elvárásoknak.

A Duó Zóna funkciónak köszönhetően háromféle üzemmód közül
lehet választani: mosogatás csak az alsó, intenzív üzemű kosárban,
csak a felső, kímélő üzemű kosárban vagy mindkettőben egyszerre.
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Hőlégbefúvás

Stop&Go - Pillanat állj.

Slider érintőgombok

Booster

Az ételek gyors és többszintű sütése. Egyenletes hőmérséklet eloszlás a sütőben.
Pontosabb, egyszerűbb teljesítményszabályozás ujjmozgatással és
érintéssel.

Facette

Csiszolt kerámialap, keret nélküli széllel.

129.900 Ft

99.900 Ft

indukciós főzőlapok!

HA855
- 9 sütési funkció, 3 teleszkópos tálcavezető
önállóan beépíthető multifunkciós sütő • digitális programozható
óra • érintő és push pull gombok • dupla üvegű sütőajtó • rozsdamentes acél előlap (ujjlenyomat kevésbé látszik rajta) • könnyen
tisztítható sütőtér • hőlégbefúvás • A energiaosztály

HE-735X
HE-720
- 9 sütési funkció
reflex, fehér és fekete színben
- teleszkópos sütősín
önállóan beépíthető multifunkciós sütő • könnyen tisztítható
sütőtér • dupla üvegű sütőajtó • teleszkópos sütősín • digitális
programóra • inox • „A” energiaosztály • Hűs tapintású sütőajtó

Egy érintéssel megszakítja a főzési folyamatot és max. 10 percig melegen tartja az ételt. Majd egy gombnyomással folytatja.
További teljesítménynövelés indukciós főzőlapokhoz a gyorsabb
forralás érdekében.

Push Pull gombok

A süllyeszthető gombok elnevezése.

79.900 Ft
HE-715
- Hőlégbefúvás
- Teleszkópos sütősín
önállóan beépíthető multifunkciós sütő • 5 sütési funkció + olvasztás • digitális programóra • rozsdamentes acél előlap (ujjlenyomat nem látszik) • dupla üvegű sütőajtó • könnyen tisztítható
sütőtér „Crystal Clean” • „A” energiaosztály

Gyors, olcsó főzés =

TIPP:

HE-615
- Rozsdamentes acél előlap (az ujjlenyomat nem látszik rajta)
önállóan beépíthető multifunkciós sütő • 5 sütési funkció • időkapcsoló • dupla üvegű sütőajtó • könnyen tisztítható sütőtér
„Crystal Clean”

k!

Slider érintőgombo

149.900 Ft
GKST 80 I4 FB Booster Slider
- Indukciós
80 cm széles kivitel • Slider vezérlés • 4 indukciós főzőfelület •
érintőgombok • Stop & Go (pillanat állj) funkció • programozható
főzési idő • maradékhő kijelzés • gyermekzár • hűtőventillátor •
biztonsági kikapcsolás

99.900 Ft
GKST 60 I4 Easy FB
- Indukciós
4 indukciós főzőfelület • érintőgombok • Stop & Go (pillanat állj)
funkció • programozható főzési idő • maradékhő kijelzés • gyermekzár • hűtőventillátor • biztonsági kikapcsolás

149.900 Ft

59.900 Ft
EH 60 4G TR
- Bézs és Sötétszürke színben
önállóan beépíthető gázfőzőlap • 4 gázégő • öntöttvas rács • égésbiztosító • elektromos szikragyújtás • WOK égő

99.900 Ft
HR 550
- Bézs és Sötétszürke színben
- Teleszkópos sütősín
önállóan beépíthető multifunkciós sütő • 56 literes sütőtér • 5 sütési
funkció • teleszkópos sütősín • könnyen tisztítható sütőtér • az ajtó
teljes belső felülete üveg • „A” energiaosztály

59.900 Ft
HFLUX60 4G
- 4 gázégő edzett üveg felületen
zománcozott égőfejek és rácsok • elektromos szikragyújtás • égésbiztosító • beépített kezelőgombok • fekete

59.900 Ft
TMW 18 BI
- Beépíthető mikrosütő
beépíthető mikrosütő • 18 literes rozsdamentes acél sütőtér •
mechanikus vezérlés • időzítés (60 perc) • automatikus kiolvasztás
(idő szerint) • süllyesztett forgótányér • rozsdamentes acél előlap
(az ujjlenyomat kevésbé látszik meg rajta)

89.900 Ft

HPE 735
- Pirolitikus öntisztító rendszer
9 sütési funkció • teleszkópos tálcavezető • önállóan beépíthető
multifunkciós sütő • push pull gombok • digitális programozható óra • könnyen tisztítható sütőtér (ujjlenyomat kevésbé látszik
rajta) • 4 rétegű üvegajtó • A energiaosztály • hőlégbefúvás •
pirolitikus üzemben automatikus ajtózár

GKST 60 DB Select Facette
- Stop&Go (pillanat állj funkció)
4 High Light főzőfelület • Érintőgombok (Touch Control) • Maradékhő kijelző • Programozható főzési idő • Stop & Go funkció
(pillanat állj) • Gyermekzár

HLX 60 4G + HE-715

GKST 60 BASIC FB + HE-715

HLX 60 4G

GKST 60 BASIC FB

HLX 60 4G
önállóan beépíthető gázfőzőlap • beépített kezelőgombok •
elektromos szikragyújtás • égésbiztosítás • zománcozott égőfejek
és rácsok • inox

GKST 60 Basic FB
önállóan beépíthető üvegkerámia főzőlap • 4 High Light főzőfelület • Touch Control (érintőgombok) • maradékhő kijelző • gyermekzár • 6400W maximális teljesítmény

109.600 Ft
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64.900 Ft

39.900 Ft

49.900 Ft
MWE 20 FI
20l, rozsdamentes acél sütőtér • digitális kijelző 8 közvetlen elérésű program • Quick start (+30másodperc) • elektronikus vezérlés
• rozsdamentes acél előlap az ujjlenyomat kevésbé látszik meg
rajta • időzítés 0-95 perc • automatikus kiolvasztás (súly vagy idő
szerint) • forgótányér • grill funkció

137.900 Ft
66.900 Ft

99.900 Ft
DW 7 57 FI
12 terítékes / 9 program • energiatakarékos program • féltöltésű
program • LED kijelző • „3 in 1” funkció • választható kezdési idő
(1-24 óra) • vízfelhasználás: 16 liter • zajszint: 45 dBA • A/A/A
energiaosztály

Teleszkópos sütősín

Megkönnyíti a tepsi kiemelését, alacsonyabb zajszintet és súrlódásmentes mozgatást biztosítva.

Halogén világítás

Elegáns megjelenés, hatékonyabb munkafeltételek a nagyobb fényerő következtében.

Kvarc Grill

Gyorsabb, egyenletesebb grillezés energia-megtakarítás mellett.

Konyhamalac (TR50)

A Teka konyhamalac segítségével Ön könnyen és gyorsan száműzheti az ételmaradékokat háztartásából. A szerves hulladék a mosogató lefolyórendszerén keresztül távozik konyhájából, így nyoma
sem marad a baktériumoknak és a rossz szagnak. A konyhamalac
nagymértékben megkönnyíti a háztartási munkát, mivel megkíméli
Önt a szemétkihordástól, valamint elkerülhető a szemeteszsák
kiszakadásából adódó folyadék kiszivárgás.

59.900 Ft

CNL 1 9000HP

74.900 Ft
32.900 Ft

CNL 3000HP

CNL 1 2002

CNL1 9000HP
90 cm-es kihúzható páraelszívó • High Power növelt teljesítményű
motor • kihúzható rozsdamentes acél előlap (ujjlenyomat kevésbé
látszik rajta) • halogén világítás • kétmotoros • 3 sebességfokozat
• fémszűrők • légszállítás:* 590/695/1200m3
CNL3000HP
60 cm-es • a többi funkció megegyezik.

CNL 1 1001
- inox (X) és fehér (W) kivitelben
60 cm-es, szekrénybe építhető kihúzható páraelszívó • 3 sebességfokozat légszállítás: 595/425/254 m3/h* • fém szűrők • egymotoros • cserélhető előlap • világítás
CNL 1 2002
légszállítás: 847/605/367 m3/h* • kétmotoros • a többi funkció
megegyezik.

42.900 Ft

inox
vagy

fehér

23.900 Ft

35.900 Ft

34.900 Ft

TL1-62
- inox (X) és fehér (W) kivitelben
60 cm-es, szekrénybe építhető kihúzható páraelszívó • 2 sebességfokozat • légszállítás: 756/540/380 m3/h* • fém szűrők • egy
motor dupla ventillátorral • világítás
DJE60 (halogén lámpával)

64.900 Ft

DG2 ISLA

159.900 Ft

DG3 60

GFH 55
55 cm-es, kürtőbe építhető páraelszívó • 3 sebességfokozat •
nyomógombok fém zsírszűrő • légszállítás 756/540/380 m3/h*
• inox • halogén lámpák

NC2 60

69.900 Ft

FEKETE,
FEHÉR és
INOX
színben!

DEP60

74.900 Ft

27.900 Ft

DG3 90

NC2 90

DJ90

DEP90 Inox színben

DG3 60/DG3 90/DG2 Isla
- 60 cm-es, 90 cm-es és sziget kivitelben
üveglapos páraelszívó • falra szerelhető • nyomógombos kapcsoló
digitális kijelzővel • fém szűrők • kétturbinás motor • 3 sebességfokozat + 1 intenzív • 2 x 20W halogén világítás • légszállítás:
1200/820/620m3/h*

NC2 60/NC2 90
- 60 cm és 90 cm-es kivitelben
90cm dekoratív elszívó • falra szerelhető • nyomógombos kapcsoló digitális kijelzővel • üveg ernyő • fém szűrők • kétturbinás motor
• 3 sebességfokozat • 2x20W halogén világítás • légszállítás:
700/500/360m3/h*

DJE60/DJ90
- 60 cm és 90 cm-es kivitelben
kürtős páraelszívó • nyomógombos kapcsolók • 3 sebességfokozat • légszállítás: 700/475/437 m3/h* • inox

DEP60/DEP90
- 60 cm és 90 cm-es kivitelben
dekoratív páraelszívó • falra szerelhető • nyomógombos kivitel • 3 sebességfokozat • világítás • fém szűrők • légszállítás:
700/475/360m3/h*

79.900 Ft

79.900 Ft

Aquata EOB - Króm

69.900 Ft

Aquata EO - Króm

26.900 Ft

39.900 Ft

Mont - Króm

15.900 Ft

19.900 Ft

AS
Aquata EOB - Gránit

29.900 Ft

Aquata EOB
kihúzható zuhanyfejes csaptelep

Aquata EO - Gránit

BG

Mont - Gránit

23.900 Ft

24.900 Ft

45.900 Ft

Mont
kihúzható zuhanyfejes csaptelep

Aquata EO
egykaros álló csaptelep

UNIVERSO 1C1E

49.900 Ft

TB

AS

TB

BG

SZ

AS
DW7 61 S - 60 cm-es

89.900 Ft

DW7 44 s - 45 cm-es

89.900 Ft

DW7 61S, DW7 44S
60 cm széles, 12 terítékes (45 cm-es 9 teríték) mosogatógép • 30
perces gyorsprogram • energiatakarékos program • „3in1” funkció
• 4 hőmérséklet • 2-8 órás indításkésleltetés • vízlágyító adagolás
• belső AquaStop • rejtett fűtőszál • só- és öblítőhiány kijelzés •
rozsdamentes tartály • 16 literes vízfelhasználás • 49 dBA zajszint
• A-A-A energiaosztály • inox kezelőpanel

CARA 45 TG

49.900 Ft

BG
TB

CARA 45 TG
1 medence, 1 csepptálca • 795x500mm • alapanyag: gránit • min.
szekrény méret: 450 mm • dugóemelővel • a szifon (8265) külön
rendelhető: 1.990 Ft
Universo 1C1E
1 medence, 1 csepptálca • megfordítható • méret: 780 x 475 mm
medenceméret: 350 x 395 x 200 mm • dugóemelővel • a mosogatószekrény (modul) szélessége.: 45 cm • a szifont tartozékként
szállítjuk!

SZ

Centroval
1 medence • Ø 510 mm • alapanyag: gránit • dugóemelővel •
csaptelep furattal • medence méret: Ø390x184 mm • min. szekrény méret: 450 mm • a szifon (8265) külön rendelhető: 1.990 Ft

UNIVERSO 1 1/2C1E

43.900 Ft

TB

AS

TB

BG

SZ

Achátszürke

Topázbézs

Homokbézs

Szürke

AS
BG

CARA 60 TG

59.900 Ft

TB

SZ

CARA 60 TG
1 ½ medence, 1 csepptálca • 1000x500mm • alapanyag: gránit
min. szekrény méret: 600 mm • dugóemelővel • a szifon (8265)
külön rendelhető: 1.990 Ft
Universo 1 1/2C 1E
1 ½ medence, 1 csepptálca • megfordítható • méret: 1000 x 500
mm • medenceméret: 350 x 395 x 200 mm • dugóemelővel • a
mosogatószekrény (modul) szélessége.: 60 cm • a szifont tartozékként szállítjuk!

49.900 Ft

AS

Universo 2C
2 medence • megfordítható • méret: 900 x 500 mm • medenceméret: 350x394x220 és 410x394x220 • a mosogatószekrény
(modul) szélessége.: 90 cm • a szifont tartozékként szállítjuk!

gránit mosogatótálcák!

fehér

CNL 1 1001

Könnyű tisztíthatóság =

vagy

TIPP:

inox
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Teleszkópos sütősín-párok

A Hotpoint-Ariston mindig figyel a környezetvédelemre. Ennek a célnak megcáfolhatatlan bizonytéka az a tény, hogy a felhasznált anyagok
különleges minőségének és a legfejlettebb technikák alkalmazásának
köszönhetően a Hotpoint-Ariston sütők megkapták az A energiaosztály
jelzést: a legmagasabb európai elismerést, amely a nyújtott szolgáltatások hatékonyságát jelöli a csökkentett fogyasztáshoz viszonyítva.

Két újdonság teszi még praktikusabbá a Hotpoint-Ariston új sütőinek használatát. Egyrészről az új teleszkópos sütősín-párok, melyek
könnyen eltávolíthatóak és moshatóak mosogatógépben, segítik a
sütés hatékonyabb ellenőrzését. Másrészről a Hotpoint-Ariston az
új zsírfogó serpenyővel megduplázta a belső tepsi kapacitását a
nagyobb és a megfelelően átsütött fogásokra gondolva.

FHS 538IX/HA

79.900 Ft

114.900 Ft

99.900 Ft

ARISTON FT 8501IX/HA (titán-ezüst)
Önállóan beépíthető multifunkciós sütő • 7 sütési funkció • analóg
óra • ’A’ energiaosztály

79.900 Ft
KRC 641 D B
60 cm széles kerámiafőzőlap • érintőkapcsoló • 4 maradékhő
kijelző • beállítható főzési idő • 1 dupla főzőzóna • 9 hőfokozat •
Csiszolt szegély

59.900 Ft

PH 640MST (AN) R /HA
- Antik fehér (OW) és antracit (AN) színben
60 cm széles gázfőzőlap • 4 gázégő, ebből 1 WOK • égésbiztosító •
zománcozott gázégők • egykezes szikragyújtás • kezelőszervek elöl

59.900 Ft

PH 640MST (IX)/HA
60 cm széles gázfőzőlap • 4 gázégő, ebből 1 WOK • égésbiztosító
• zománcozott gázégők • egykezes szikragyújtás • kezelőszervek
elöl • inox

124.900 Ft

ARISTON FT 8501AN/HA (antracit)
ARISTON FT 8501OW/HA (antik fehér)
Önállóan beépíthető multifunkciós sütő • 7 sütési funkció • analóg
óra • ’A’ energiaosztály

59.900 Ft

A fotó illusztráció!

A Hotpoint-Ariston filozófiája egyszerű: a mindennapi élet részévé válni azáltal, hogy gondoskodik Önről. Egyszerűségükben és kifinomultságukban utolérhetetlen stílusú háztartási gépeket kínálunk Önnek, így téve otthonát
tetszetőssé, elegánssá és barátságossá. Teljes biztonsággal, és csendesen működő minőségi termékeink szolgáltatásai minden igényét kielégítík, így kínálva magasabb életminőséget.

TIPP:
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A energiaosztály

LFT 3214/HA
14 terítékes teljesen integrált • AAA • 42dBA, 13 liter vízfogyasztás
• digitális kijelző • automata hőmérséklet szabályozás 40-70oC,
3,6,9 órás késleltetés • Aquastop • Dual Space kosarak • 11 program pl. 4in1 • Jóéjt opció • Féltöltet • Öblítő/Sóhiány kijelző • Baba
ciklus • Eco • Gyors ’27 • Ultraintenzív

PH 640MST (OW) R /HA
- Antik fehér (OW) és antracit (AN) színben
60 cm széles gázfőzőlap • 4 gázégő, ebből 1 WOK • égésbiztosító •
zománcozott gázégők • egykezes szikragyújtás • kezelőszervek elöl

99.900 Ft
LFT 116/HA
12 terítékes teljesen integrált • AAA • 51 dBA • 16 liter vízfogyasztás • automata hőmérséklet szabályozás 40-70oC • Aquastop • 6
program pl. Eco, Intenzív, Gyors ’35 prg

104.900 Ft
ARISTON FT 8501OS/HA (kő mintás)
Önállóan beépíthető multifunkciós sütő • 7 sütési funkció • analóg
óra • ’A’ energiaosztály

119.900 Ft
ARISTON FT 8501RAME/HA (rame)
ARISTON FT 8501BRONZO/HA (bronz)
Önállóan beépíthető multifunkciós sütő • 7 sütési funkció • analóg
óra • ’A’ energiaosztály

64.900 Ft
PH 640MST (OS)/HA
60 cm széles gázfőzőlap • 4 gázégő, ebből 1 WOK • égésbiztosító
• zománcozott gázégők • egykezes szikragyújtás • kezelőszervek
elöl • kő mintás

79.900 Ft
LST 114/HA
10 teríték • integrált • 4 program • 3 hőmérséklet • Water Detector
túlfolyásgátló rendszer • AAA hatékonyság • Vízfogyasztás 10 liter

FHS 538BK/HA

89.900 Ft

ARISTON FHS 538IX/HA (inox)
ARISTON FHS 538BK/HA (fekete)
Önállóan beépíthető multifunkciós sütő • 5 sütési funkció • digitális programóra • teleszkópos sín • mély tepsi • ’A’ energiaosztály

64.900 Ft
TD 640 S (BK) IX/HA
60 cm széles gázfőzőlap • 4 gázégő • égésbiztosító • zománcozott
gázégők • egykezes szikragyújtás • fekete üveg

49.900 Ft
PH 640MS (IX)/HA
60 cm széles gázfőzőlap • 4 gázégő • égésbiztosító • zománcozott
gázégők • egykezes szikragyújtás • kezelőszervek elöl • inox

29.900 Ft
AH S2 FM IX/HA
60 cm széles teleszkópos elszívó • 2 motor • 3 fokozat • 510 m3/h
teljesítmény • inox • szűrővel a termékcsomagolásban!

Rotary Switch forgókapcsoló

Cappuccino egyszerűen

Egyszerű elforgatással és megnyomással lehet navigálni az üzemeltetési és programozási lépések teljes spektrumában. Akár a kávé
erősségét, akár a vízmennyiséget állítja be, a forgókapcsoló mindent
egyetlen kézmozdulatot igénylő műveletté egyszerűsít.

A Connector System csatlakoztatási rendszer révén egyszerűen alkalmazható a víz-fúvóka, a gőz-fúvóka, valamint a Cappuccino fej.

Professzionális cappuccino-habosító

500.000 Ft

470.000 Ft

Impressa S9 One Touch Ezüst
I.P.B.A.S. előáztatási rendszer • aktív kávébab-szintfigyelés •
energiatakarékos üzemmód • kétszintes, állítható magasságú
kávéadagoló • Rotary Switch forgókapcsoló • professzionális cappucino-habosító • csésze-megvilágítás • csúcsminőségű burkolat
• Cappuccino készítés egy gombnyomással • magyar menü

220.000 Ft

390.000 Ft

Impressa J9 ezüst
Előáztatásos kávéfőzési mód • gyorskazán • gyorsgőzölési funkció
• claris vízlágyító használata • svájci gyártmány • 7 nyelvű menürendszer (német/francia/angol/spanyol/portugál/ holland)
• adagszámláló • forró vízgőzcső • profi cappuccino készítő fej
• állítható kávéerősség: 4 fokozat • szabályozható kávédaráló:
6 fokozat

235.000 Ft

Impressa C5 Fekete
kávé- és tejes specialitások • egyszerű gombnyomásos használat
könnyen érthető szimbólumos kijelzés • kompakt kivitel • állítható
magasságú kávékifolyó • Click and Drink funkció

285.000 Ft

Impressa C9 One Touch Ezüst-fekete
egyszerre több kávéleadási funkció • kávéhiány kijelző • csészemegvilágítás • energiatakarékos üzemmód • előáztatásos
kávéfőzési mód • automatikus tejhabkészítés • forrótej adagolás
• profi Cappuccino készítő fej • programozható ki- bekapcsolás •
Cappuccino készítés egy gombnyomással • magyar menü

220.000 Ft

ENA 7 Fehér / Fekete / Piros
- Aroma Boost
egyszerre több kávéleadási funkció • kávéhiány kijelző • előáztatásos kávéfőzési mód • gyorsgőzölési funkció • automatikus tejhab
készítés • Easy Cappuccino fej • szabályozható kávédaráló • programozható kikapcsolás • Csak 23,8 cm széles! • magyar menü

Impressa F50 Ezüst-fekete
Easy-auto-cappuccino habosító • Rotary Switch forgókapcsoló •
csésze-megvilágítás • piros kijelző • aromavédő fedél • I.P.B.A.S.
előáztatási rendszer • CLARIS plus szűrőpatron • magyar menü

200.000 Ft

ENA 5
egyszerre több kávéleadási funkció • kávéhiány kijelző • előáztatásos kávéfőzési mód • gyorsgőzölési funkció • automatikus tejhab
készítés • Easy Cappuccino fej • szabályozható kávédaráló • programozható kikapcsolás • Csak 23,8 cm széles! • magyar menü
Színválaszték: kávébogyó piros, égszín kék, kávélevél zöld, kávévirág fehér, krém, espresso barna, ristretto fekete.

ENA 3 Fekete / Fehér
egyszerre több kávéleadási funkció • kávéhiány kijelző • előáztatásos kávéfőzési mód • gyorsgőzölési funkció • automatikus tejhab
készítés • szabályozható kávédaráló • programozható kikapcsolás
• Csak 23,8 cm széles! • magyar menü

Kávé a svájci tökéletességgel

Végre megérkezett a teljesen új cremesso patronrendszer, 19 bar-os kávékészülékek és válogatott eszpresszó aromák a legjobb Barista minőségben.

Zongorafekete

56.990 Ft

Rozsdavörös

Krémfehér

56.990 Ft

Cremesso Compact Automatic
Teljesítmény: 1000 Watt • Víztartály max. 1,1 l • Nyomás: 19 bar
A másik géphez, a kompakt kézi kávégéphez hasonlóan a kompakt automata a megbízható kivitelezés és a kiváló anyagminőségnek
köszönhetően meggyőző. Ezen túlmenően az automata gép külön kiöntő programmal a kis és a nagy csészék számára. A gép rozsdavörös
és zongorafekete színben kapható.

1.490 Ft
Krémes kávé
16 kávé-kapszula • enyhe és kiegyensúlyozott

1.490 Ft
Ristretto
16 kávé-kapszula • erős és tüzes

Rubintvörös

41.990 Ft

Cremesso Compact Manual
Teljesítmény: 1000 Watt • Víztartály max. 1,1 l • Nyomás: 19 bar
Azoknak, akik preferálják a minél kevésbé elektronizált kávékészítést, ugyanakkor ragaszkodnak a kiváló kezelhetőséghez, meg kell ismerkedniük a kompakt kézi kávégéppel. A kompakt kézi kávégépből a kapszula automatikusan eltávolítható, manuálisan választható a
vízmennyiség és a csészeméret. A kapszulás gép rubintvörös és krémfehér színben kapható.

1.490 Ft
Koffeinmentes
16 kávé-kapszula

41.990 Ft

1.490 Ft
Leggero
16 kávé-kapszula • lágy és kerek

1.490 Ft
Espresso
16 kávé-kapszula • erős és aromadús

TIPP:

A kávékifolyó magasságát folyamatosan állítani lehet, hogy pontosan igazodjon bármilyen csészemérethez.

A Jura Impressa teljesen automata kávéfőző gépek magas nyomású készülékek (15 bar), melyek igazi krémgazdag presszókávé készítését teszik lehetővé. A készülékek max. 16 g kávé egyszeri ledarálására is képesek,
így akár két presszókávét is lefőzhet egy gombnyomásra. Kezelhetősége egyszerű a hét nyelvű kijelzőnek és a beépített intelligens elektronikának köszönhetően.

A cappuccino-habosító közvetlenül a tejtartályból szívja fel a tejet,
majd felmelegíti és habosítja. Önnek csak meg kell nyomnia egy
gombot, és máris egy újabb remekművel koronázhatja meg eddigi
kávékészítési sikereit.

Állítható magasságú kávékifolyó
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„Lift & Look” funkció

Quantanium tapadásmentes felület

Pirítás közben könnyen kiemelhető a toast és ellenőrizhető a pirítás
erőssége, anélkül, hogy megszakítjuk a pirítást.

„Cool Zone“ technológia

www.catler.hu

Hideg zónát képez a fritőz alján, mellyel megakadályozza, hogy leégjen az étel, így az olaj 2x hosszabb ideig használható.

„High Lift“ funkció

Segítségével magasabbra emelhető a kenyér.

+

DÁS KS4010
ÁA

Az összes készülék elegáns megjelenésére jellemző az egyszerű vonalvezetés, és az exkluzív alapanyagok kiválasztása, melyben főszerepet játszik a nemesacél. A CATLER kimondottan a modern konyhákba teremtették, ahol
a modern trendek és technológiák érvényesülnek – ezek a készülékek beprogramozás után szinte önállóan működnek. De fontos a gyártó számára, hogy biztonságos és egyszerűen tisztítható készülékeket gyártson.

TIPP:

PULSE gomb

A „PULSE“ funkciót akkor használja, ha rövid ideig szeretne aprítani,
pl. diót darálni.

3 év

2 év

3 év

3 év

garancia

garancia

garancia

garancia

R
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LEG

YHAI MÉ
KON
R

A grill lapok egyedi felszíni kiképzése, a Quantanium lehetővé
teszi a fém konyhai eszközök használatát is. A Quantanium tapadásmentes felület nem csak az egészséges étkezést garantálja
zsiradék nélkül, hanem a könnyű tisztíthatóságot is.

16.990 Ft

69.990 Ft
GR 8010 Kontaktgrill
Egyedi kiképzésének köszönhetően nem csak kontaktgrillként
használhatja, hanem nyitott grillként is • Az alsó grill lap sima,
a felső grill lap bordázott • A grill lapok Quantanium felülettel
vannak kiképezve • A felső grill lap magassága állítható • Állítható
hőmérséklet • 15-perces időzítő • Kivehető csepegtető tálca a zsiradéknak • 2200 W teljesítmény • Nemesacél kivitel

79.990 Ft

KS 4010 Konyhai mérleg
Digitális mérleg • Extra nagy, hátsó megvilágítású LCD kijelző
• Érintőképernyős vezérlőpult • 4 érzékelő a pontos mérés érdekében • automatikus kikapcsolás • Mérési tartomány max.:
5kg • Gyenge elem szint és túlterhelés esetén figyelmeztetés •
Választható egységek (g / ml) • Rozsdamentes acél kivitel

137.990 Ft

BL8010 Asztali mixer
Széles kések a jégaprításhoz • LCD kijelző jelzi az eltelt aprítási
időt • Kivilágított nyomógombok • 5 állítható sebesség és PULSE gomb • Beprogramozott funkciók: jégaprítás, smoothie • 1,5
literes üvegedény • A felülről nyitható fedél segítségével aprítás
közben adhatja hozzá az alapanyagokat • 1100 W teljesítmény •
Nemesacél kivitel

JE 8011 Gyümölcsfacsaró
84 mm széles töltőnyílás • Nemesacél mikro szűrő éles titán késsel • A biztonsági kapcsoló nem engedi bekapcsolni, amíg nincs
megfelelően összeszerelve • 5 sebesség • Kikapcsoló gomb • 1,2
literes tartály praktikus habelkülönítővel • Gyümölcshús tartály •
Minden leszerelhető rész tisztítható mosogatógépben is • 1380 W
teljesítmény • Nemesacél és fémötvözet kivitel

3 év

3 év

2 év

2 év

garancia

garancia

garancia

garancia

57.990 Ft

29.990 Ft

TS 8011 Kenyérpirító
4 szelet pirítós készítésére alkalmas • Motorizált be- és kiemelő
szerkezet • Pirítás 1-től 5 -ös fokozatig • LED kijelző pirítási idő
visszaszámlálóval • Automatikus forgatórendszer az egyenletes
pirításért • Olvasztó funkció • „A Bit More” funkció segítségével
még egy kicsit piríthat a kenyérszeleten • „Crumpet“ funkció
„Lift&Look” rendszer • Teljesítmény: 2200 W

22.990 Ft

TS 8010 Kenyérpirító
4 kenyérszelet pirítására • elektronikus időkapcsoló - 9 fokozat
• LCD kijelző, jelzi a fennmaradt pirítási időt • Egyenletes pirítást
szabályzó rendszer • „High Lift“ funkció • Félbevágott zsemle,
bagett intenzívebb sütésének beállítása • Kivehető morzsatálca •
Teljesítményfelvétel 1700 W • Nemesacél kivitel

57.990 Ft

TS 4010 Kenyérpirító
2 kenyérszelet pirítására • elektronikus időkapcsoló - 9 fokozat
• LCD kijelző, jelzi a fennmaradt pirítási időt • Egyenletes pirítást
szabályozó rendszer • „High Lift“ funkció • Félbevágott zsemle,
bagett intenzívebb sütésének beállítása • Kivehető morzsatálca •
Teljesítményfelvétel 970 W • Nemesacél kivitel

JE 4010 Gyümölcsfacsaró
84 mm széles töltőnyílás • Nemesacél mikro szűrő éles titán késsel
a hatékonyabb gyümölcsfacsarásért • 5 sebességi fokozat a különböző gyümölcsökre és zöldségekre • LCD kijelző fokozatjelzővel
• 1,2 l literes tartály praktikus habelkülönítővel • Gyümölcshús
tartály • Minden leszerelhető rész tisztítható mosogatógépben •
Teljesítmény 1200 W • Nemesacél kivitel

3 év

2 év

3 év

2 év

garancia

garancia

garancia

garancia

34.990 Ft

22.990 Ft

KE8010 Vízforraló
Űrtartalom 1,7l • 360°-ban elfordítható alj • Hangjelzés a beállított hőfok elérésekor • 5-féle hőmérséklet beállítási lehetőség
– 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95°C és 100 °C különböző kávék és teák
elkészítéséhez • Automatikus kikapcsolás, illetve túlmelegedés
elleni védelem, víz nélküli bekapcsoláskor • KEEP WARM funkció •
Rejtett fűtőelem 2200 W teljesítmény• Nemesacél kivitel

69.990 Ft

KE 4010 Vízforraló
Űrtartalom 1,7l • 360°-ban elfordítható alj • Kivehető szűrő •
Nyomógombos fedél • Világító vízszintjelző és ki/be kapcsoló
gomb • Forráspont hangjelzése • Automatikus kikapcsolás, illetve
túlmelegedés elleni védelem, víz nélküli bekapcsoláskor • Teljesítményfelvétel 2200 W • Nemesacél kivitel

19.990 Ft

CP8010 Citrusprés
Prés a különböző méretű citrusfélék facsarására • A biztonsági
rendszer nem engedi bekapcsolni, ha nem megfelelően van öszszeszerelve • A szabadalmaztatott lehajtókar biztosítja a maximális gyümölcslé mennyiséget • Minden leszerelhető rész tisztítható
mosogatógépben • Porlerakódás elleni fedél • 110 W teljesítmény
• Nemesacél kivitel

DF 4010 Fritőz
Olajmennyiség 3 l • Kivehető belső sütőedény és kosár • Állítható
hőfokszabályozó: 150 - 190 °C • „Cool Zone“ technológia • Betekintő ablak • A belső sütő részen kívül minden alkatrész mosogatógépben tisztítható • Teljesítmény 2200 W • Nemesacél kivitel

3 év

3 év

3 év

2 év

garancia

garancia

garancia

garancia

169.990 Ft
ES 8012 Kávéfőző
15-baros szivattyú • Integrált szemes kávé daráló • Csészemelegítő lap • Gőzfunkció kontrollfény • Hőfok-szabályzó elektronikus
rendszer • Programozható gombok • Kivehető 2,2 literes víztartály
• PROGRAM gomb (intelligens programozási funkció, amellyel
beprogramozhatja a vízadagolást kívánság szerint) • Thermoblock
melegítőrendszer•1100 W teljesítmény • Nemesacél kivitel

89.990 Ft
ES 8011 Kávéfőző
15 bar nyomás • Gőzfunkció kontrollfény • Hőfok-szabályzó
elektronikus rendszer • Forróvíz-csap • Programozható gombok
vízadagoláshoz 1 vagy 2 csészéhez • Kivehető 2,2 literes víztartály • Víztartály figyelőüveg kivilágított vízjelzéssel•Tökéletesített
kétfenekű szűrő (szita) rendszer • PROGRAM gomb •1100 W teljesítmény • Nemesacél kivitel

44.990 Ft
GR 8011 Kontaktgrill
Az alsó és felső grill lap bordázott • A grill lapok speciális tapadásmentes Quantanium felülettel kiképezve • A felső grill lap
magassága állítható,Állítható hőmérséklet • Kivehető csepegtető
tálca a zsiradéknak • 2200 W teljesítmény • Nemesacél kivitel •
Extra funkció: a felső és az alsó lap is cserélhető • Extra tartozék: a
termék mellé + 1 sima lap is mellékelve van

34.990 Ft
GR 4010 Kontaktgrill
Az alsó és felső grill lap bordázott • A grill lapok speciális tapadásmentes Quantanium felülettel kiképezve • A felső grill lap magassága állítható • Állítható hőmérséklet • Kivehető csepegtető tálca a
zsiradéknak • 2200 W teljesítmény • Nemesacél kivitel

JET RED–SILVER (piros-ezüst)
JET TITAN–SILVER (titán-ezüst)
Házi szódavíz készítő készülék • Nincs benne akkumulátor, nem
fogyaszt villamos energiát • CO2 patron, mellyel akár 80 liter
szénsavas vizet lehet előállítani • Különleges nyomásálló műanyag palack a szénsavas víz készítéséhez és tárolásához (0,9 l)
• CO2-intenzitása szabályozható

44.990 Ft
PENGUIN
Házi szódavíz készítő készülék • Nincs benne akkumulátor, nem
fogyaszt villamos energiát • CO2 patron, mellyel akár 80 liter szénsavas vizet lehet előállítani • Különleges nyomásálló üveg palack a
szénsavas víz készítéséhez és tárolásához (0,7 l) • CO2-intenzitása
szabályozható

1.490 Ft
Tonic
Erdei gyümölcs
Citrom - lime
750 ml szörp • A „SodaStream” kifejezetten a szénsavas vízhez
fejlesztette • Hígítási arány 1:23

2.

Csavarja fel a palackot a
gépre.

(kb. 60-80 l szóda elkészítéséhez elegendő)

• 1 szénsavasító palack*

(*Kivéve: PENGUIN szódagép, 2 x elegáns üveg palack)

3.

Nyomja meg párszor a
szénsavasító gombot.

4.

PURE GREY (szürke)
Házi szódavíz készítő készülék • Nincs benne akkumulátor, nem
fogyaszt villamos energiát • CO2 patron, mellyel akár 80 liter
szénsavas vizet lehet előállítani • Különleges nyomásálló műanyag palack a szénsavas víz készítéséhez és tárolásához (0,9 l)
• CO2-intenzitása szabályozható

19.990 Ft

Töltse meg a szénsavasító
palackot csapvízzel a
jelölésig.

21.990 Ft
GENESIS WHITE (fehér)
GENESIS TITAN–SILVER (titán-ezüst)
Házi szódavíz készítő készülék • Nincs benne akkumulátor, nem
fogyaszt villamos energiát • CO2 patron, mellyel akár 80 liter
szénsavas vizet lehet előállítani • Különleges nyomásálló műanyag palack a szénsavas víz készítéséhez és tárolásához (0,9 l)
• CO2-intenzitása szabályozható

2.790 Ft
Duo Pack
GREY/Duo Pack
COLA/Duo Pack
Tartaléküveg • Különleges nyomásálló műanyag palack csomag •
Űrtartalom: 0,9 liter • A csomag 2 Darab palackot tartalmaz

1.490 Ft
CLEAR Vörösáfonya-málna
CLEAR Kiwi-körte
CLEAR Mangó-alma
CLEAR Maracuja-mangó
500 ml szörp • A „SodaStream” kifejezetten a szénsavas vízhez fejlesztette • Édesítőszert és mesterséges ízfokozót nem tartalmaz.
Alacsony cukortartalommal. • Hígítási arány 1:19

Amennyiben
ízesíteni
is szeretné, töltse bele a
palackba a szörpöt, és
óvatosan forgassa össze

24.990 Ft
GENESIS CHILLY/RED
Házi szódavíz készítő készülék • Nincs benne akkumulátor, nem
fogyaszt villamos energiát • CO2 patron, mellyel akár 80 liter
szénsavas vizet lehet előállítani • Különleges nyomásálló műanyag palack a szénsavas víz készítéséhez és tárolásához (0,9 l)
• CO2-intenzitása szabályozható

7.990 Ft
CO2 Patron
CO2 patron, amelynek befogadóképessége legfeljebb 60-80 liter
szénsavas víz előállítására elegendő.
Az üres patronokat a SodaStream cserepontoknál lehet töltött
patronokat cserélni.

1.290 Ft
Szörp több ízben
Cola, Cola Zero, Cola Light, Barackos jegestea, Citrom - lime,
Citrom - lime Light, Narancs, Narancs Light, Grapefruit, Erdei gyümölcs, Tonic, Gyömbér, Izotóniás, Grapefruit, Energiaital
500 ml szörp • A „SodaStream” kifejezetten a szénsavas vízhez
fejlesztette • Hígítási arány 1:23

9.990 Ft
COOL WHITE
Házi szódavíz készítő készülék • Nincs benne akkumulátor, nem
fogyaszt villamos energiát • CO2 patron, mellyel akár 80 liter
szénsavas vizet lehet előállítani • Különleges nyomásálló műanyag palack a szénsavas víz készítéséhez és tárolásához (0,9 l)
• CO2-intenzitása szabályozható

27.490 Ft
PURE GREY (szürke)
PURE WHITE (fehér)
Házi szódavíz készítő készülék • Nincs benne akkumulátor, nem
fogyaszt villamos energiát • CO2 patron, mellyel akár 80 liter
szénsavas vizet lehet előállítani • Különleges nyomásálló műanyag palack a szénsavas víz készítéséhez és tárolásához (0,9 l)
• CO2-intenzitása szabályozható

1.490 Ft
Goodness Citrom - lime
Goodness Narancs
Goodness Grapefruit
750 ml szörp • A „SodaStream” kifejezetten a szénsavas vízhez
fejlesztette • Édesítőszert, mesterséges ízfokozót és tartósítószert
nem tartalmaz • Alacsony cukortartalommal

1.290 Ft
FLORIDA - Grapefruit
MEXIKÓI - Lime
VALENCIA - Narancs
375 ml szörp • A „SodaStream” kifejezetten a szénsavas vízhez
fejlesztette • Hígítási arány 1:23

Használja a SodaStream termékek széles ízkínálatát. Nincs cipekedés, tárolás. Nem szennyezi a környezetét, illetve nem kell újrahasznosítással bajlódnia. Takarítson meg pénzt nap mint nap.

27.490 Ft

1.

TIPP:

R Á AD Á S 2

+

db szörp

Minden készülék csomag
tartalmazza következőket:
• Szódagép
• CO2 patron
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ULTRAGRANIT mosogatótálcák

A kvarc és a gránit kristályok kifejezetten magas koncentrációja (több,
mint 80%) teszi ezt a terméket igen ellenállóvá a karcolásokkal szemben a természetes kőhöz hasonlatos esztétikus külsőt nyújtva.

ULTRAMETAL mosogatótálcák

Ezeket az új típusú mosogatótálcákat könnyű tisztítani és illenek a
rozsdamentes konyhai háztartási készülékekhez. Nagyban ellenállnak a karcolásoknak, a kémiai anyagoknak és a hőnek, valamint
könnyen tisztíthatók és nagyon higiénikusak.

95 44 94

28.900 Ft

95 44 94

39.900 Ft

Tizek
Egykaros, álló csaptelep, hengeres, elfordítható kifolyócsővel.

A Pladosról...

A Plados a világ vezető gyártói közé tartozik kompozit összetételű
konyhai mosogatótálcák gyártása terén. Fiatal és dinamikus vállalatunk
stabil pozíciót szerzett a kompozit mosogatótálcák nemzetközi piacán
tapasztalható versenyhelyzetben azáltal, hogy rendkívül megbízható
minőségű, kiváló termékeket gyárt, melyek forgalomba hozatalukat
követően mindenütt elismerést és egyöntetű sikereket érnek el.

95 94 55

16.900 Ft

Tizmixext
Egykaros, álló csaptelep, kihúzható zuhanyfejjel és dupla
vízsugárral.

26.900 Ft

Quarmix
Egykaros, álló csaptelep, elfordítható kifolyócsővel.

Plados gránit mosogatótálcák

95 94 55

Quarmixext
Egykaros, álló csaptelep, kihúzható zuhany és kifolyó fejjel.

év garanciával!

95

95

95

95

94

94

94

94

55

55

55

55

52.900 Ft

55.900 Ft

Spazio SP0791
méret: 790x500x200 mm • 92 mm-es lefolyó • megfordítható
kivágási méret: 770x480 mm • szekrény méret: 400 mm
a medence mélysége: 200 mm • a lefolyót és a szifont tartozékként
szállítjuk • A csaptelep illusztráció!

57.900 Ft

Spazio SP0792
méret: 790x500x200 mm • 92 mm-es lefolyó • megfordítható
kivágási méret: 770x480 mm • szekrény méret: 800 mm
a medence mélysége: 200 mm • a lefolyót és a szifont tartozékként
szállítjuk • A csaptelep illusztráció!

41.900 Ft

Spazio SP0991
méret: 990x500x200 mm • 92 mm-es lefolyó • megfordítható
kivágási méret: 970x480 mm • szekrény méret: 600 mm
a medencék mélysége: 200 mm és 145 mm • a lefolyót és a
szifont tartozékként szállítjuk • A csaptelep illusztráció!

Atlantic PL5101
méret: 510x200 mm • 92 mm-es lefolyó • csaptelepfurattal
kivágási méret: 490 mm • szekrény méret: 510 mm
a medence mélysége: 220 mm • a lefolyót és a szifont tartozékként szállítjuk • A csaptelep illusztráció!

95

95

95

95

44

44

44

44

23 cm mély

94 23 cm mély

94 23 cm mély

94 21 cm mély

94

Ultragranit (94,95)

Ultragranit (94,95)

Ultragranit (94,95)

Ultragranit (94,95)

Ultrametal (44)

Ultrametal (44)

Ultrametal (44)

Ultrametal (44)

Corax CX0861
méret: 860x500x230 mm • 92 mm-es lefolyó • megfordítható
kivágási méret: 840x480 mm • szekrény méret: 450 mm
a medence mélysége: 230 mm • a lefolyót és a szifont tartozékként
szállítjuk • A csaptelep illusztráció!

Corax CX0862
méret: 860x500x230 mm • 92 mm-es lefolyó • megfordítható
kivágási méret: 840x480 mm • szekrény méret: 900 mm
a medence mélysége: 230 mm • a lefolyót és a szifont tartozékként
szállítjuk • A csaptelep illusztráció!

Corax CX0991
méret: 990x500x230 mm • 92 mm-es lefolyó • megfordítható
kivágási méret: 970x480 mm • szekrény méret: 600 mm
a medencék mélysége: 230 mm és 160 mm • a lefolyót és a
szifont tartozékként szállítjuk • A csaptelep illusztráció!

Corax CX0981
méret: 980x510x210 mm • 92 mm-es lefolyó
kivágási méret: a csatolt sablon alapján • szekrény méret: 500
mm • a medence mélysége: 210 mm • a lefolyót és a szifont
tartozékként szállítjuk • A csaptelep illusztráció!

60.900 Ft

63.900 Ft

63.900 Ft

67.900 Ft

65.900 Ft

69.900 Ft

62.900 Ft
69.900 Ft

Gránit-színminták:

94 - Homokbézs

55 - Szahara

95 - Ében fekete

44 - Fekete

Ultragranit

Ultragranit

TIPP:

A kombinált színű csaptelepekkel, valamint az ULTRAMETAL mosogatótálcákkal harmóniát teremthet a metál, vagy inox készülékekkel, felszerelési
tárgyakkal, különleges eleganciát adva konyhájának.

22 cm mély
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Ultragranit

Ultrametal

RODI - Mosogatótálcák és Ötletek

SKYPPER
méret: 600x500 mm • 115 mm-es lefolyó • szekrény méret: 600 mm
• kivágási méret: 576x476 mm • 150 mm mély

15.100 Ft
SEVILLA BB
méret: 860x435 mm • 115 mm-es lefolyó • szekrény méret: 900 mm
• kivágási méret: 836x411 mm • 140 mm mély

12.000 Ft
NEW SEVILLA FLAT
méret: 860x435 mm • 115 mm-es lefolyó • szekrény méret: 400 mm
• kivágási méret: 836x411 mm • 145 mm mély

15.300 Ft

16.100 Ft

Pousar 80x60
teletetős mosogatótálca • méret: 800x600 • 60 mm-es lefolyó •
hajlítás: 3 oldal lefelé

24.800 Ft

ONSET 90x60
teletetős mosogatótálca • méret: 900x600 • 60 mm-es lefolyó •
hajlítás: 3 oldal lefelé • 15 cm mély

13.500 Ft

OKIO LINE 100 FLAT
méret: 1000x500 mm • 115 mm-es lefolyó • szekrény méret: 600
mm • kivágási méret: 976x476 mm • 170 mm mély

ECO 40600
Egykaros álló csaptelep, íves kifolyócsővel • króm kivitel.

Rome Flat

16.600 Ft

Rovigo Flat

12.500 Ft

ROME FLAT
méret: 800x500 mm • 115 mm-es lefolyó • szekrény méret: 400
mm • kivágási méret: 776X476 mm • 160 mm mély
ROVIGO FLAT
méret: 780x435 mm • 115 mm-es lefolyó • szekrény méret: 400 mm
kivágási méret: 756x411 mm • 145 mm mély

17.200 Ft
DUETO
méret: 847x444 mm • 115 mm-es lefolyó • kivágási méret:
823x420 mm • szekrény méret: 900 mm • 145 mm mély

14.000 Ft
ROVIGO DUE
méret: 780x435 mm • 115 mm-es lefolyó • szekrény méret: 800 mm
kivágási méret: 756x411 mm • 145 mm mély

14.800 Ft
SEMI-DUETO
méret: 847x444 mm • 115 mm-es lefolyó • kivágási méret:
823x420 mm • szekrény méret: 450 mm • 145 mm mély

Polírozott!

16.200 Ft
SEVILLA FLAT
méret: 860x435 mm • 115 mm-es lefolyó • kivágási méret:
836x411 mm • szekrény méret: 400 mm • 145 mm mély

28.600 Ft
KRONOS
méret: 1026x500 mm • 115 mm-es lefolyó • kivágási méret:
sablon szerint • szekrény méret: 450 mm • csaptelepfurattal •
155 mm mély

A Rodi mosogatótálcákhoz megadott szekrényméretek csaplyuk nélküli szereléshez értendőek.

21.600 Ft

14.600 Ft

RIGA FLAT
méret: 1200x500 mm • 115 mm-es lefolyó • szekrény méret: 800 mm
kivágási méret: 1176x476 mm • 160 mm mély

13.500 Ft

ECO 40800
Egykaros, álló csaptelep, kihúzható zuhanyfejjel • króm kivitel.

11.600 Ft

PIO REDONDO
méret: 510 mm • 115 mm-es lefolyó • kivágási méret: 490 mm •
szekrény méret: 600 mm • csaptelepfurattal • 175 mm mély

Soap Dispenser

5.800 Ft

Metal Polish

3.400 Ft

METAL POLISH
Mosogatótálca tisztító paszta, inox mosogatótálcákhoz.
SOAP DISPENSER
Mosószeradagoló

ECO 40900
Egykaros, álló csaptelep, egyenes kifolyócsővel • króm kivitel.

TIPP:

19.600 Ft

Mosogatótálcáját tisztítsa RODI Metal Polish pasztával, hogy megőrizze azt újszerű állapotában. A mosogatószer adagolóval (SOAP DISPENSER) kényelmesen és takarékosan mosogathat, elkerülve a felesleges és túlzott
vegyszerhasználatot, kímélve ezzel is a környezetünket. Az adagoló esztétikailag is illeszkedik a RODI mosogatótálcákhoz.

A fotó illusztráció!

A technológia, az innováció, a minőség és a design szorosan összefüggő fogalmak. Ezek jelennek meg a RODI tálcák széles választékában,
kimagasló használhatóságában. Mindezt igazolja, hogy a RODI - SINKS & IDEAS, S.A. sikeresen megszerezte az NP EN ISO 9001:2000 • NP
EN ISO 9001:2008 minősítéseket, mely mind a mosogatótálcák, mind a felszerelések (csaptelep, rozsdamentes kosár, stb.) tekintetében
garantálja a termékek magas minőségét.
A RODI - SINKS & IDEAS, S.A elkötelezett híve a biztonságos és egészséges körülmények biztosításának a gyártás összes munkafázisában.
Ezen elkötelezettség megnyilvánulása, hogy a vállalat megszerezte a OHSAS 18001:2007 minősítést, mely garancia a gyártási veszélyek
lehető legalacsonyabb szinten tartására.
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Kivezetett üzemmód

EuroMarkt

Ebben az üzemmódban, az elszívott levegő - a zsírszűrő filteren áthaladva - egy csőrendszeren keresztül a szabadba vagy kéménybe
kerül. Fontos, hogy ennél a változatnál, biztosítsuk a megfelelő friss
levegő beáramlását is, mert csak így működnek megfelelő hatékonysággal a készülékek, nem beszélve arról, hogy nem elég az
elhasznált levegőt elszívni, annak megfelelő utánpótlása is fontos.

Keringetéses üzemmód

Ha a készüléket ebben az üzemmódban üzemeltetjük, a levegő a
zsírszűrőkön áthaladva, egy aktív-szénfilteren is keresztül halad,
mely némileg megszűri a kellemetlen szagokat, gőzöket, majd a
megtisztított levegő visszakerül a konyha levegőjébe. Ebben az esetben a kapacitás a szénszűrő állapotától (elhasználódás) függően kb.
60-80% -ra csökken. Ez az üzemeltetési mód csak akkor ajánlott, ha
a kivezetésre nincs lehetőség.

60 cm-es

TIPP:

A páraelszívó legfontosabb jellemzője a szívóteljesítmény. Mindig a konyha méretének megfelelő készüléket válasszunk. Fontos megjegyezni, hogy a páraelszívók használatakor a friss levegő pótlásáról is gondoskodni kell.
Nem szabad páraelszívót működtetni gázkészülékkel együtt, csukott thermo ablakos helyiségben.

51.900 Ft

24

19.900 Ft

90 cm-es

19.900 Ft

Telescope 50
- inox és fehér színben
50 cm-es kihúzható páraelszívó • 202/193 m3/h* • alumínium
szűrő • 2x40W világítás • 54 dB(A) • egymotoros

54.900 Ft

Telescope 60
- inox és fehér színben
60 cm-es kihúzható páraelszívó • 301/275 m3/h* • kétmotoros •
alumínium szűrő • 2x40W világítás • 54 dB(A)

60 cm-es

Island
90 cm-es sziget páraelszívó • 479/464 m3/h* • alumínium szűrő •
4x20W halogén világítás • 56 dB(A) • inox

60 cm-es

26.900 Ft

60 cm-es

44.900 Ft

90 cm-es

90 cm-es

Trapeze
- 60 és 90 cm-es kivitelben
trapéz páraelszívó • 373/363 m3/h* • alumínium szűrő •
2x40W világítás • 54 dB(A) • inox

Country
- 60 és 90 cm-es kivitelben
rusztikus páraelszívó • 301/275 m3/h* • kétmotoros • 2x40W
világítás • 54 dB(A) • festhető fehér felsőrész • pácolható natúr
tölgy farész

29.900 Ft

Crystal
- 60 és 90 cm-es kivitelben
üveglapos páraelszívó • 479/464 m3/h* • alumínium szűrő •
2x20W halogén világítás • 56 dB(A) • inox

109.900 Ft

55.900 Ft

34.900 Ft

64.900 Ft
Arch
90 cm-es íves páraelszívó • 773/664 m3/h* • alumínium szűrő •
2x20W halogén világítás • 56 dB(A) • inox

90 cm-es

39.900 Ft

Round
- 60 és 90 cm-es kivitelben
félköríves páraelszívó • 448/395 m3/h* • alumínium szűrő • 2x40W
világítás • 56 dB(A) • inox
* Légszállítási adatok: szabad kivezetés/UNE EN 61591.

Kihagyhatatlan ajánlat!

!

60
cm
54.900 Ft
LG MS 1983 ALBT mikrohullámú sütő
- Az ár tartalmazza a beépítőkeretet!
19 literes sütőtér • 800 W mikrohullámú teljesítmény • antibakteriális belső • 245 mm átmérőjű forgótányér • többhullámú
rendszer digitális vezérlés • LED-kijelző • gyermekzár • óra •
beépítő keret: MK-1960 SF (tartozék)

19.900 Ft
Vortex V3190 kürtős páraelszívó
1 motor • légszállítás: 600 m3/h • 2x20W világítás • 200W teljesítmény • 54 dB(A) zajszint • 2 sebesség • mosható alumínium
szűrők • rozsdamentes burkolat
Az elszívó korlátozott darabszámban kapható!

Forgalmazó:
Hód-In Kft.
H-6800 Hódmezővásárhely
Erzsébeti út 8.
Telefon: +36/62-533-976 • +36/20-230-1955
Fax: +36/62-533-569
Internet: http://www.hodin.hu

A képen szereplő termékek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. A modellek és technikai paraméterei előzetes jelzés nélkül megváltozhatnak. Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A szórólapon szereplő adatok tájékoztató jellegűek, azok a gyártó információi alapján, annak jóváhagyásával szerepelnek. A részletekért forduljon eladójához. A szórólapban
szereplő árak magyar forintban értendőek és az ÁFA-t tartalmazzák!

Az Ön márkakereskedő partnere:

