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Részletek a 8. oldalon.

Az ajánlat 2016.06.15-től a 2016.06.26-ig, de legfeljebb a készlet erejéig  a békéscsabai, a debreceni, a kecskeméti, a miskolci, a nyíregyházi, szegedi, a szolnoki Media Markt áruházakban érvényes. Webáruházi vásárlás, megrendelés esetén nem elérhető. 
Áraink az áfát tartalmazzák, csak háztartásban használatos mennyiségeket szolgálunk ki. Megjelenési hibáért felelősséget nem vállalunk. A fotó szimbolikus. Az ajánlat más akcióval és Cetelem hitelkártya akcióval nem összevonható, részletekről 

érdeklődjön áruházainkban.

BABYLISS G700E 2IN1 
EPILÁTOR
• Wet & dry használat: 
   száraz és nedves bőrön 
   is használható
• V-Capture technológia: 
   V-alakban történő 
   csipesz záródás
Cikkszám: 1149283

60 csipeszből álló 
eltávolítható fej

REMINGTON XR1340F 
HYPERFLEX 
KÖRKÉSES BOROTVA
• HyperFlex technológia
• PrecisionUltra vágórendszer 
• ActiveContour XL  
   kontúrkövető fejek 
Cikkszám: 1195406

Kipattintható
pajeszvágó

Érvényes:
2016.06.15. és 06.26. között!

KALANDOZÁSOK  

TENGERÉN!A HÁZTARTÁSI KISGÉPEK 



Az ajánlat 2016.06.15-től a 2016.06.26-ig, de legfeljebb a készlet erejéig  a békéscsabai, a debreceni, a kecskeméti, a miskolci, a nyíregyházi, szegedi, a szolnoki Media Markt áruházakban érvényes. Webáruházi vásárlás, 
megrendelés esetén nem elérhető. Áraink az áfát tartalmazzák, csak háztartásban használatos mennyiségeket szolgálunk ki. Megjelenési hibáért felelősséget nem vállalunk. A fotó szimbolikus. Az ajánlat más akcióval 

és Cetelem hitelkártya akcióval nem összevonható, részletekről érdeklődjön áruházainkban.
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REMINGTON CR4000 REVEAL 
PEDIKŰR KÉSZLET
• forgó fej: gyengéden távolítja el 
   a bőrkeményedést
• nem karcol
• könnyű használat
• azonnal látható eredmény
Cikkszám: 1195411

Durva- és normál 
szemcsés fej

BRAUN SE5180 
EPILÁTOR
• 40 csipeszes technológia
• akár 4 héten át tartó selymesen
   sima bőrt hagy maga után
Cikkszám: 1122456

SoftLift Tips® szőrszál
megemelő rendszer

/készlet

WAHL 9865-116 LADY CARE 
TRIMMER
• 2 pozíciós szemöldök fésű
• kíméletes arcszőrzet eltávolítás
• bikinivonal kíméletes trimmelése
• trimmelő fej 
Cikkszám: 1169564

Vágási szélesség: 
30 mm

Formázófésűvel
ellátott borotva fej

PHILIPS BRE630/00 
EPILÁTOR
• láb-, test- és arcszőrtelenítő
• 5 tartozék
• vezeték nélküli és újratölthető
• S alakú markolatkialakítás
Cikkszám: 1194554

REMINGTON IPL6250 I-LIGHT 
TARTÓS SZŐRTELENÍTŐ
• Infinity izzó
• tartós eredmény akár 3 használat 
   után
• ProPulse technológia
• testkezelő fej: 3 cm²
Cikkszám: 1166912

Beépített bőrszín 
szenzor

HOMEDICS DUO
TARTÓS SZŐRTELENÍTŐ
• Dual technológia a gyors és hatékony 
   szőrtelenítés érdekében (AFT+IPL)
• 50 000 villanás, cserélhető kezelőfej
• arcon is használható
Cikkszám: 1151129

Rövid
kezelési idő

Ajánlataink hölgyeknek!

PHILIPS SC1995/00 LUMEA
VEZETÉKES TARTÓS SZŐRTELENÍTŐ
• fényspektrum: 530 nm
• fényfluxus: 2,5 - 5 J/cm2
• beépített UV-szűrő
• véletlen villanás megakadályozása
Cikkszám: 1182695

5 fényenergia-beállítás



Az ajánlat 2016.06.15-től a 2016.06.26-ig, de legfeljebb a készlet erejéig  a békéscsabai, a debreceni, a kecskeméti, a miskolci, a nyíregyházi, szegedi, a szolnoki Media Markt áruházakban érvényes. Webáruházi vásárlás, 
megrendelés esetén nem elérhető. Áraink az áfát tartalmazzák, csak háztartásban használatos mennyiségeket szolgálunk ki. Megjelenési hibáért felelősséget nem vállalunk. A fotó szimbolikus. Az ajánlat más akcióval 

és Cetelem hitelkártya akcióval nem összevonható, részletekről érdeklődjön áruházainkban.
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WAHL 9855-1216
GROOMSMAN PRO 
TRIMMER
• 6 pozícióban állítható 
   szakállvágás: 3 - 16 mm
• 3 egyéni szakáll beállítás: 
   borosta, közepes és teljes
Cikkszám: 1169565

/készlet

Hálózati és vezeték 
nélküli használat

BRAUN BT5010 
SZAKÁLLVÁGÓ
• élethosszig tartó éles kések
• Click & Lock funkció
• precíziós fésű 1 - 10 mm-ig 
   állítható
• 24 hónap garancia
Cikkszám: 1197553

Akkumulátor 
üzemideje: 50 perc

BABYLISS E955E PRO 45 
INTENSIVE 
HAJ-, SZAKÁLLVÁGÓ
• Pro Intensive Technológia
• extra nagy 45 mm-es
   rozsdamentes acél pengék
• mozgó penge: 1,5 mm vékony
• magas teljesítményű
   professzionális 3,6 V DC motor
Cikkszám: 1088342

Akkumulátoros vagy 
hálózati működés

PHILIPS S5420/06 5000ES AQUATECH 
KÖRKÉSES BOROTVA
• MultiPrecision pengerendszer
• bőrvédő rendszer
• Aquatec nedves és száraz használathoz
• 5 perces gyorstöltés 
Cikkszám: 1182703

5 irányba mozgó, 
rugalmas fejek

BRAUN BGK7050
3IN1 FÉRFI SZŐRTELENÍTŐ
• Close-Grip technológiával rendelkező csipeszek az 
   akár 0,5 mm hosszúságú szőrszálakat is eltávolítják
• Wet&Dry funkció
• automatikus biztonsági üzemmód
Cikkszám: 1197560

Borotváló- és
trimmelő fej

Ajánlataink férfiaknak!

REMINGTON PG6045
ARCSZŐRZET FORMÁZÓ KÉSZLET
• USB töltési lehetőség
• töltést jelző LED
• csúszásgátló markolat
• mosható fejek
• töltőállvány
Cikkszám: 1142504

Titán bevonatú
penge

/készlet

REMINGTON BHT2000A
TESTSZŐRZET IGAZÍTÓ
• levehető vezetőfésű a precíz 
   formázáshoz
• precíziós zoom hosszúságbeállító
   technika 
• Easy View - az ablakon keresztül 
   látni a hosszúság beállítást
• töltés jelző LED
Cikkszám: 1136764

Vágási hosszúság:
3 - 12 mm



Az ajánlat 2016.06.15-től a 2016.06.26-ig, de legfeljebb a készlet erejéig  a békéscsabai, a debreceni, a kecskeméti, a miskolci, a nyíregyházi, szegedi, a szolnoki Media Markt áruházakban érvényes. Webáruházi vásárlás, 
megrendelés esetén nem elérhető. Áraink az áfát tartalmazzák, csak háztartásban használatos mennyiségeket szolgálunk ki. Megjelenési hibáért felelősséget nem vállalunk. A fotó szimbolikus. Az ajánlat más akcióval 

és Cetelem hitelkártya akcióval nem összevonható, részletekről érdeklődjön áruházainkban.
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Rendszerező
tok

WAHL 9962-1816 
UTAZÓ CSOMAG
• orr - és fülszőrvágó
• 6 pozícióban 
   állítható vezetőfésű
• olló, csipesz, 
   körömcsipesz,
   körömreszelő
Cikkszám: 1169562

/készlet

SENCOR V50 SCM 1024 
HÁLÓZATI ADAPTER 12V-OS HŰTŐTÁSKÁHOZ
Cikkszám: 1050765

ASPICO G40
JÉGAKKU
• 2 db
• gél töltésű 
Cikkszám: 1094002

Szivargyújtó
csatlakozó

ASPICO
ELEKTROMOS
HŰTŐTÁSKA 22L
Cikkszám: 1195278

Szállításhoz
tárolózsák

BABYLISS 525DE
UTAZÓ HAJSZÁRÍTÓ
• teljesítmény: 1200 W
• styling fúvóka
Cikkszám: 1182310

LCD kijelző

MOMERT 6002
DIGITÁLIS CSOMAGMÉRLEG
• kapacitás: 50 kg
• osztás: 0,1 kg
• tára funkció
• mért érték rögzítése
Cikkszám: 1141471

SCARLETT SC 021 
VÍZFORRALÓ
• fogyasztás: 600 W
• víztartály: 0,5 l
• hordozható kivitel
Cikkszám: 1063865

/készlet

24 hónap
gyártó garancia

SCARLETT SC 1135 
ÚTI VASALÓ
• max. teljesítmény: 800 W
• talp anyaga: rozsdamentes acél
• víztartály kapacitása: 70 ml
Cikkszám: 1004447

Könnyen
hordozható

IMETEC 1857 BELLISIMA MINI 
HAJVASALÓ
• hőmérséklet: max 200°C
• kerámialap
• mini kivitel
• 24 hónap garancia
Cikkszám: 1083455

Ajánlataink utazáshoz!



Az ajánlat 2016.06.15-től a 2016.06.26-ig, de legfeljebb a készlet erejéig  a békéscsabai, a debreceni, a kecskeméti, a miskolci, a nyíregyházi, szegedi, a szolnoki Media Markt áruházakban érvényes. Webáruházi vásárlás, 
megrendelés esetén nem elérhető. Áraink az áfát tartalmazzák, csak háztartásban használatos mennyiségeket szolgálunk ki. Megjelenési hibáért felelősséget nem vállalunk. A fotó szimbolikus. Az ajánlat más akcióval 

és Cetelem hitelkártya akcióval nem összevonható, részletekről érdeklődjön áruházainkban.
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CODIAC E8300303108
NESPRESSO 
KAPSZULATARTÓ
• 20 darab kapszula 
   elhelyezésére
Cikkszám: 1186556

SCANPART 2790000013 VISTA 
NESPRESSO KÁVÉTARTÓ
• 40 darab kapszula 
   elhelyezésére
Cikkszám: 1037525

SCANPART 2790000658
VÍZKŐTELENÍTŐ
• kapszulás kávéfőzőkhöz 
• ízsemleges
• 0,25 literes kiszerelés
Cikkszám: 1180615

VERGNANO E’SPRESSO 
KAPSZULÁK
• különböző ízekben
• 10 darab/doboz
Cikkszám: 1108324, 1108321, 
1108320, 1108322, 1108323

/doboz

CREMESSO KÁVÉKAPSZULÁK
• különböző ízekben
• 16 darab/doboz
Cikkszám: 1066381, 1066379, 1066382, 1080929, 1066380

DE-LONGHI NESPRESSO EN170.S PRODIGIO
KAPSZULÁS KÁVÉFŐZŐ
• teljesítmény: 1150-1260 Watt
• 19 bar nyomású szivattyú
• Bluetooth-on keresztül számos funkció 
• könnyen vezérelhető mobiltelefonnal 
• felfűtési idő: 30 másodperc
• programozható, automatikus kikapcsolás
Cikkszám: 1194905

Bluetooth 

CREMESSO COMPACT ONE 
KAPSZULÁS KÁVÉFŐZŐ
• teljesítmény 1455 W
• 15 másodperces felfűtési idő
• 19 bar szivattyú nyomás
• automatikus kikapcsolás
• víztartály űrtartalma: 1,1 l
• automata kapszulakiadás
Cikkszám: 1131644, 1131645

Automata
kapszula kiadás

CODIAC

Kapszulás kávéfőző ajánlataink!

A kávéfőzőknél a csésze csak illusztráció.

A kapszulák csak illusztráció./doboz



Az ajánlat 2016.06.15-től a 2016.06.26-ig, de legfeljebb a készlet erejéig  a békéscsabai, a debreceni, a kecskeméti, a miskolci, a nyíregyházi, szegedi, a szolnoki Media Markt áruházakban érvényes. Webáruházi vásárlás, 
megrendelés esetén nem elérhető. Áraink az áfát tartalmazzák, csak háztartásban használatos mennyiségeket szolgálunk ki. Megjelenési hibáért felelősséget nem vállalunk. A fotó szimbolikus. Az ajánlat más akcióval 

és Cetelem hitelkártya akcióval nem összevonható, részletekről érdeklődjön áruházainkban.
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PHILIPS HD8914/09 INCANTO 
ROZSDAMENTES AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ + 
1 KG KÁVÉ + VÍZKŐTELENÍTŐ
• teljesítmény 1850 W
• 15 bar szivattyúnyomás
• automata tejhabosító
• állítható kávé erősség
Cikkszám: 1176936

Tejtartály 

DE-LONGHI BEAN TO CUP 
COFFEE MAKER ETAM 29.51
AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ
• teljesítmény 1450 W
• kávétartály kapacitása 170 g
• víztartály kapacitása 1,3 l
• gőznyomás 15 bar
• vízkőmentesítő
Cikkszám: 1163249

Automatikus
tisztítás

PELLINI ROSSO 
SZEMES KÁVÉ 1 KG (PIROS)
• erőteljes, intenzíven testes aromájú kávékeverék
• automata kávéfőző gépekhez is
• aromazáró védőcsomagolás
• gyártó: Pellini Caffe Italy
Cikkszám: 1053254

/kg

VERGNANO GRAN AROMA 
SZEMES KÁVÉ 1 KG
• 70% arabica – 30% robuszta kávékeverék
• aromazáró védőcsomagolás
• ízében és aromájában marcipán, dió és 
   csokoládéjegyeket fedezhetünk fel
Cikkszám: 1108332

/kg

/kg

DALLMAYR ESPRESSO INTENSO
SZEMES KÁVÉ 1 KG
• intenzív eszpresszó
• erős arabica és robuszta kávékeverék 
• alacsony savtartalmú 
Cikkszám: 1185447

/kg

KIMBO
SZEMES KÁVÉ 1 KG
• 60% robusta, 
   40% arabica kávékeverék
• intenzív aromájú
• finom eszpresszóhoz és
   krémes cappuccinohoz, 
Cikkszám: 1074027

/szett

MONIN 
KÁVÉ SZETT DÍSZDOBOZBAN 
• 3x250 ml
• csomag tartalma:
  vanília, makadámia dió,
  karamell szirup
Cikkszám: 1086376

Automata kávéfőző ajánlataink!

A kávéfőzőknél a csésze csak illusztráció.

PHILIPS CA 6700
VÍZKŐMENTESÍTŐ FOLYADÉK
Cikkszám: 1092379

/db



Az ajánlat 2016.06.15-től a 2016.06.26-ig, de legfeljebb a készlet erejéig  a békéscsabai, a debreceni, a kecskeméti, a miskolci, a nyíregyházi, szegedi, a szolnoki Media Markt áruházakban érvényes. Webáruházi vásárlás, 
megrendelés esetén nem elérhető. Áraink az áfát tartalmazzák, csak háztartásban használatos mennyiségeket szolgálunk ki. Megjelenési hibáért felelősséget nem vállalunk. A fotó szimbolikus. Az ajánlat más akcióval 

és Cetelem hitelkártya akcióval nem összevonható, részletekről érdeklődjön áruházainkban.
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Ajánlataink a konyhába!

3,5 literes tál 

MOMERT 2240 
FORGÓTÁLAS KÉZIMIXER
• teljesítmény: 300 W
• 5 sebességfokozat
• turbo fokozat
• forgó tál
• kilökésgátló biztonsági rendszer
• zajszint: 78 dB
Cikkszám: 1132893

GORENJE M 705 WS 
TÁLAS MIXER
• beépített mérleg
• maximális terhelhetőség: 5 kg
• fokozatok száma: 5
• Turbo fokozat
• keverőtál mérete 2,4 l
Cikkszám: 1063593

Beépített mérleg 

KENWOOD KITCHEN MACHINE KM242
ROBOTGÉP
• teljesítmény 900W
• tál kapacitása 4,3 l
• változtatható sebesség + 
   pulzáló
• tartozékai mosogatógépben 
   moshatóak
Cikkszám: 1141998

Turmix feltét

/készlet

BOSCH MUM 48 R 1
ROBOTGÉP
• max. teljesítmény: 600 W
• keverőtál kapacitása: 3,9 l 
• multi-motion-drive meghajtórendszer
• 3 különböző pozícióba állítható multifunkciós meghajtókar
• csúszásmentes talp
Cikkszám: 1086722

Rozsdamentes
keverőtál

ELECTROLUX EKM4000 ASSISTENT 
ROBOTGÉP
• teljesítmény 1000 W
• fokozatok száma 10
• prémium dizájn
• fém kivitel
• fehér LED-fény
• kéken világító gomb
Cikkszám: 1130146

5,5 literes
keverőtál

KENWOOD KMX61 PIROS (AX950+AX643)
ROBOTGÉP
• max. teljesítmény: 500 W
• sebesség (max.): 6 + pulzáló funkció 
• keverőtál kapacitása: 5 l 
• tartozékok: dagasztó-, keverőkar,
   szeletelő-, reszelő-, aprító-, ételdaráló
   feltét, habverő
• burkolat anyaga: alumínium
Cikkszám: 1122858

Húsdaráló
feltét

KITCHEN AID 5 KSM 150PS EOB
ROBOTGÉP+MVSA ZÖLDSÉGSZELETELŐ
• teljesítmény 300 W
• alapanyag öntöttvas
• direkt hajtású motor
• tartozékok: habverő, krémkeverő, 
   dagasztókar, 5 literes üst, műanyag
   védőkarima, bolygómozgású keverő-
   dagasztófej
Cikkszám: 1006329

Bolygó mozgású
keverő



mediamarkt.hu

Ajánlataink vasaláshoz!

E-HULLADÉK ÁTVÉTEL
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a hulladékká vált 
elektromos, elektronikus berendezés (e-hulladék) 
a kommunális hulladéktól elkülönítetten 
gyűjtendő, települési hulladékként nem 
ártalmatlanítható! Az általunk forgalomba hozott, 
vagy azzal jellegében és funkciójában megegyező, 
használt vagy hulladékká vált elektromos, 
elektronikus berendezést kérésre átvesszük Öntől 
az Áruházainkban, vagy házhoz szállításakora 
nálunk vásárolt új termék birtokbaadásának 
helyszínén! Az átvétel díjmentes, illetve ezen 
felül még kormányrendeletben (197/2014) 
meghatározott összegű árengedményt is 
biztosítunk új termék vásárlása esetén, a 
vásárlás napján és helyszínén átadott e-hulladék 
után. Az e-hulladékok kezelésével kapcsolatos 
tudnivalókról, továbbá az átvétel és az 
árengedmény részleteiről áruházainkban vagy 
honlapunkon tájékozódhat:
www.mediamarkt.hu/e-hulladek

Békéscsaba 
5600 Békéscsaba • Andrássy út 37-43. • Tel.: (66) 620-900 
Nyitva tartás:
h.-szo.: 09.00 - 20.00, v: 10.00 - 18.00

Miskolc - Szinvapark 
3533 Miskolc • Király út 1/a. • Tel.: (46) 524-900 
Nyitva tartás:
h.-szo.: 09.00 - 20.00, v: 10.00 - 19.00

Szolnok
5000 Szolnok • Felső Szandai rét 1. • Tel.: (56) 503-900 
Nyitva tartás:
h.-szo.: 09.00 - 20.00, v: 09.00 - 18.00

Debrecen 
4024 Debrecen • Fórum, Csapó u. 30. • Tel.: (52) 506-900 
Nyitva tartás:
h.-szo.: 09.00 - 20.00, v: 10.00 - 18.00 

Nyíregyháza 
4400 Nyíregyháza • László u. 12. • Tel.: (42) 590-900 
Nyitva tartás:
h.-szo.: 09.00 - 20.00, v: 09.00 - 18.00

Kecskemét
6000 Kecskemét • Dunaföldvári út 2. • Tel.: (76) 512-900 
Nyitva tartás:
h.-szo.: 09.00 - 20.00, v: 09.00 - 19.00

Szeged - Árkád 
6724 Szeged • Londoni krt. 3. • Tel.: (62) 624-900 
Nyitva tartás:
h.-szo.: 09.00 - 20.00, v: 10.00 - 18.00

A feltüntetett ajánlatok kizárólag a békéscsabai, debreceni, kecskeméti, miskolci, 
nyíregyházi, szegedi és szolnoki Media Markt áruházakban érvényesek.

Az ajánlat 2016.06.15-től a 2016.06.26-ig, de legfeljebb a készlet erejéig  a békéscsabai, a debreceni, a kecskeméti, a miskolci, a nyíregyházi, szegedi, a szolnoki Media Markt áruházakban érvényes. Webáruházi vásárlás, megrendelés 
esetén nem elérhető. Áraink az áfát tartalmazzák, csak háztartásban használatos mennyiségeket szolgálunk ki. Megjelenési hibáért felelősséget nem vállalunk. A fotó szimbolikus. Az ajánlat más akcióval és Cetelem hitelkártya akcióval 

nem összevonható, részletekről érdeklődjön áruházainkban.

Keressen minket a fenti csatornák
bármelyikén:

tájékozódjon, rendeljen, vásároljon,
foglaljon, vigye el vagy szállíttassa házhoz!

Így vásárolhat tőlünk:

MINDENHOL MEGBÍZHATÓ:
18 ÉVE MAGYARORSZÁGON.

MEGTARTJUK , AMIT ÍGÉRÜNK!

Megéri nálunk vásárolni:

Munkatársaink mindenhol
segítenek Önnek:

EGY MÁRKA - EGY ÍGÉRET!

• 22 áruházunkban országszerte.
• Interneten, a www.mediamarkt.hu címen
   a hét minden napján, éjjel – nappal.

• Széles termékválaszték, innovatív és egyedi
   termékek olcsón.
• Áruhitel rejtett költségek nélkül,
   hiteltörlesztési tanácsadás áruházainkban.
• Termékét házhoz szállítjuk. Áruházainkban vásárolt  
   termékét beszereljük, régi  készülékét elszállítjuk.
• Elromlott termékét megjavítjuk.
• Ajándékkártyák, élménydobozok, élménykártyák.
• Pótalkatrész 850 000 féle műszaki
   termékhez, ha a régi eltört, elromlott.

• Szaktanácsadóinkra az áruházakban és
   online is számíthat.
• Termékeinket megvásárolhatja
   22 áruházunkban és online 0 - 24.
• Termékeinket átveheti áruházainkban,
   otthonában vagy 2500 átvételi ponton.
• Szavatossággal és jótállással kapcsolatos
   ügyintézés az áruházakban és online is.
• Kiállított termékeinket megnézheti és kipróbálhatja.

PHILIPS GC9630/20 + GC 240
GŐZÁLLOMÁS + VASALÓDESZKA
• teljesítmény 2400 W
• akár 6,7 bar nyomás
• biztonsági automatikus kikapcsolás
• farmeranyagtól kezdve a selyemig bármit 
   vasalhat hőmérséklet átállítása nélkül
Cikkszám: 1172063

BOSCH TDA 503011 P
GŐZŐLŐS VASALÓ
• teljesítményfelvétel: max. 3000 W
• extra gőz: 200 g/perc
• tartós gőzmennyiség: 45 g/perc
• fokozatnélküli hőmérséklet-választás
Cikkszám: 1115633

BOSCH TDA 2630 
GŐZÖLŐS VASALÓ
• teljesítmény 2000W
• Palladium-glissée talp
• csepegésgátló funkció
• tartós gőzmennyiség: 25 gramm/perc
• extra gőz: 90 gramm/perc
• függőleges gőzölés 
Cikkszám: 1039503

RUSSELL HOBBS 20562-56/RH 
STEAMGLIDE PRO 
GŐZŐLŐS VASALÓ
• teljesítmény 2600 W
• vízkapacitás 300 ml
• gőzlöket 140 g/perc
• gőznyomás 40 g/perc
• öntisztító funkció
• puha tapintású fogantyú és 
   hőmérséklet-szabályzó
Cikkszám: 1124089

Energiatakarékos 
üzemmód

Függőleges
gőzölés

Kerámia
vasalótalp

Automatikus
kikapcsolás 


