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WHIRLPOOL AKP 472/IX 
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ
• nagyteljesítményű grill
• beállítható hőmérséklet  
   tartomány (50-250°)
• digitális kijelző
Cikkszám: 1122019

A

4 zónás  
kerámia főzőlap

A KONYHÁDBA!Beépülünk 

ÉRVÉNYES:

2016.11.11. és 

2017.01.31. között.

/készlet

Teleszkópos sütősín

WHIRLPOOL AKT 8090/NE 
BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAP
• érintőszenzoros vezérlés
• maradékhő kijelzés
• szegély nélküli kivitel
Cikkszám: 1139639

WHIRLPOOL WIE 2B19 
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP
• 6 program
• elektronikus só- és  
   öblítőszerhiány kijelzés
• 49 dB zajszint
Cikkszám: 1200875

13 terítékes

+A

4 év
garancia

Egyes modelljeink csak vevőrendelés esetén elérhetőek.

Az ajánlat 2016.11.11-től 2017.01.31-ig, de legfeljebb a készlet erejéig érvényes. Áraink az áfát tartalmazzák. Csak háztartásban használatos mennyiségeket szolgálunk ki. Nyomtatási hibáért felelősséget nem vállalunk.  
A fotó szimbolikus. Az ajánlat más akcióval és Cetelem hitelkártya kedvezménnyel és kupon kedvezménnyel nem összevonható, részletekről érdeklődjön áruházainkban.



Egyes modelljeink csak vevőrendelés esetén elérhetőek.

Az ajánlat 2016.11.11-től 2017.01.31-ig, de legfeljebb a készlet erejéig érvényes. Áraink az áfát tartalmazzák. Csak háztartásban használatos mennyiségeket szolgálunk ki. Nyomtatási hibáért felelősséget nem vállalunk.  
A fotó szimbolikus. Az ajánlat más akcióval és Cetelem hitelkártya kedvezménnyel és kupon kedvezménnyel nem összevonható, részletekről érdeklődjön áruházainkban.
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4+2 év garancia regisztrációval.

WHIRLPOOL AKP 244 IX 
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ
• 56 literes sütőtér
• 8 funkciós sütő
• digitális kijelző
Cikkszám: 1088602

A

Nagyteljesítményű grill WHIRLPOOL AKP 745 
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ
• teleszkópos sütősín
• süllyeszthető kezelőgombok
Cikkszám: 1164666, 1164665, 
1164664

A

SmartCleanTM (hidrolitikus)  
sütőtisztítás

WHIRLPOOL AKZ 6270 IX
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ
• 6. Érzék automata sütőprogramok
• ABSOLUTE D1 piktogramos kijelző
• finoman csukódó sütőajtó
Cikkszám: 1164673

Pirolitikus öntisztítás

WHIRLPOOL AKZ 6230
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ
• katalitikus panelek
• teleszkópos sütősín (1 szintes)
• Ready2Cook funkció
• 65 liter
Cikkszám: 1164669, 1164670, 
1164671, 1164672

6. Érzék automata  
sütőprogramok, 16 funkció

+A +A

WHIRLPOOL AKZM 8480 
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ
• pirolitikus öntisztítás
• 6. Érzék automata  
   sütőprogramok
• hűtőventilátor
Cikkszám: 1184412, 1195867, 
1195868, 1195869

+A

73 literes sütőtér

KAPHATÓ MÉG:
szatén színben:       169 999 Ft

WHIRLPOOL AMW 1401 / IX
BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ
• 5 teljesítményfokozat
• gyors kiolvasztás
• 20 literes térfogat
Cikkszám: 1133751

1000 W mikrohullám  
teljesítmény, Crisp grill

WHIRLPOOL AMW 730
BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ
• 31 liter űrtartalom
• 6. Érzék funkciók
• beprogramozott automatikus receptek
Cikkszám: 1164694, 1164696, 1164697,  
1164695

/db

Mikrohullám, grill és grill 
kombi működési módok

4 év
garancia

/db /db

/db



Egyes modelljeink csak vevőrendelés esetén elérhetőek.

Az ajánlat 2016.11.11-től 2017.01.31-ig, de legfeljebb a készlet erejéig érvényes. Áraink az áfát tartalmazzák. Csak háztartásban használatos mennyiségeket szolgálunk ki. Nyomtatási hibáért felelősséget nem vállalunk.  
A fotó szimbolikus. Az ajánlat más akcióval és Cetelem hitelkártya kedvezménnyel és kupon kedvezménnyel nem összevonható, részletekről érdeklődjön áruházainkban.
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4+2 év garancia regisztrációval.

WHIRLPOOL AKT 6414/NB 
BEÉPÍTHETŐ GÁZ FŐZŐLAP
• automata szikragyújtás
• csiszolt szegélyű
• szélesség: 59 cm
Cikkszám: 1161953 

Önálló öntöttvas edénytartók

WHIRLPOOL GOA 6425  
BEÉPÍTHETŐ GÁZ FŐZŐLAP 
• öntöttvas edénytartó a teljes felületen
• fekete edzett üveg gázlap
• automata szikragyújtás
Cikkszám: 1160463, 1184418, 1160464

3 gázégő  
+ 1 speciális WOK égő

WHIRLPOOL ACM 920/BF  
BEÉPÍTHETŐ INDUKCIÓS FŐZŐLAP 
• EcoBooster funkció: energiatakarékos  
   vízforralás és forrásban tartás
• 4 indukciós főzőzóna
• digitális kijelző
Cikkszám: 1164680

Flexi Cook 2  
összekapcsolható zóna

WHIRLPOOL ACM 928/BA  
BEÉPÍTHETŐ INDUKCIÓS FŐZŐLAP 
• 6. érzék szenzor funkció
• maradékhő kijelzés
• gyermekzár
Cikkszám: 1164682

Dupla Flexi Cook 2 x 2 
összekapcsolható zóna

WHIRLPOOL ACM 808/BA/S 
BEÉPÍTHETŐ INDUKCIÓS FŐZŐLAP 
• EcoBooster: energiatakarékos  
   vízforralás és forrásban tartás
• 4 indukciós főzőzóna
Cikkszám: 1105322

Flexi Cook 2  
összekapcsolható zóna WHIRLPOOL ACM 836/BA  

BEÉPÍTHETŐ INDUKCIÓS FŐZŐLAP  
• érintőszenzoros és  
   csúszóérintős (slider) kezelés
• 4 oldalon élcsiszolt kivitel
Cikkszám: 1164678

WHIRLPOOL ACM 938/BA  
BEÉPÍTHETŐ INDUKCIÓS FŐZŐLAP 
• Power Management funkció  
  - beállítható a maximális 
teljesítményfelvétel
• 6. Érzék szenzorfunkció
Cikkszám: 1164684

WHIRLPOOL ACM 877/BA/IXL 
BEÉPÍTHETŐ INDUKCIÓS FŐZŐLAP
• programozható időzítés (timer)  
   mind a 4 zónához (max. 99 perc)
• FlexiCook funkció a baloldali  
   két zónára
Cikkszám: 1184417

/db

WHIRLPOOL AKT 8190/BA  
BEÉPÍTHETŐ KERÁMIA FŐZŐLAP 
• önálló érintőszenzor vezérlésű  
   kerámialap
• dupla - ovál zónabővítési lehetőség
• digitális teljesítménykijelző
Cikkszám: 1139640

Programozható időzítés

Booster funkció mind 
a négy zónához

4 év
garancia

Olvasztás és  
melegentartás funkciók

6. Érzék szenzorfunkciók



Egyes modelljeink csak vevőrendelés esetén elérhetőek.

Az ajánlat 2016.11.11-től 2017.01.31-ig, de legfeljebb a készlet erejéig érvényes. Áraink az áfát tartalmazzák. Csak háztartásban használatos mennyiségeket szolgálunk ki. Nyomtatási hibáért felelősséget nem vállalunk.  
A fotó szimbolikus. Az ajánlat más akcióval és Cetelem hitelkártya kedvezménnyel és kupon kedvezménnyel nem összevonható, részletekről érdeklődjön áruházainkban.
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4+2 év garancia regisztrációval.

WHIRLPOOL WBC 3B19 B 
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP
• 11 literes vízfogyasztás
• fekete panel
• 5 program
• 49 dB zajszint
Cikkszám: 1200836

13 terítékes

+A

WHIRLPOOL WBC 3C26 PF X
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP
• 14 terítékes
• 46 dB zajszint
• PowerClean+
Cikkszám: 1200838

3. evőeszközfiók

Energia-
osztály

++A

WHIRLPOOL WBO 3T332 P X 
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP 
• 6. Érzék szenzorprogram
• PowerClean Pro  
   nagynyomású tisztítás
• aktív szárítás
Cikkszám: 1200874

9 liter vízfogyasztás 

WHIRLPOOL WEIC 3C26 F
BEÉPÍTHETŐ MOSÓGÉP 
• 6. Érzék szenzorprogram
• 9,5 literes vízfogyasztás
• 3. evőeszközfiók
• 46 dB zajszint
Cikkszám: 1200878

14 terítékes

Energia-
osztály

++A

Energia-
osztály

+++A

WHIRLPOOL ADG 522 IX 
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP 
• 3. evőeszköztartó
• 6. Érzék szenzorprogram
• Waterstop vízvédelem
Cikkszám: 1195879

Extra csendes: 43 dB 

Energia-
osztály

++A

WHIRLPOOL WCIO3032PE  
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP 
• 14 terítékes
• 9 literes vízfogyasztás
• Turbo Dry aktív szárítási rendszer
Cikkszám: 1200882

WHIRLPOOL ADG 221 
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP 
• 10 terítékes
• féltöltet
Cikkszám: 1178636

+A

Keskeny (45 cm-es) kivitel

4 év
garancia

Energia-
osztály

+++A

6. Érzék PowerClean 
szenzorfunkció



Egyes modelljeink csak vevőrendelés esetén elérhetőek.

Az ajánlat 2016.11.11-től 2017.01.31-ig, de legfeljebb a készlet erejéig érvényes. Áraink az áfát tartalmazzák. Csak háztartásban használatos mennyiségeket szolgálunk ki. Nyomtatási hibáért felelősséget nem vállalunk.  
A fotó szimbolikus. Az ajánlat más akcióval és Cetelem hitelkártya kedvezménnyel és kupon kedvezménnyel nem összevonható, részletekről érdeklődjön áruházainkban.
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4+2 év garancia regisztrációval.

WHIRLPOOL AKR 037 G BL 
PÁRAELSZÍVÓ 
• 2 x 1 W LED világítás
• max. elszívó teljesítmény: 658 m³/h
• szín: fekete
• szélesség: 60 cm
Cikkszám: 1184421

Energia-
osztályB

3 sebességfokozat

WHIRLPOOL AKR 039 G BL
PÁRAELSZÍVÓ 
• max. elszívó teljesítmény: 709 m³/h
• szín: fekete
• szélesség: 80 cm
Cikkszám: 1184422

Energia-
osztályB

Ferdesíkú elszívó

WHIRLPOOL AKR 749
PÁRAELSZÍVÓ 
• 1 motor
• max. elszívó teljesítmény: 371 m³/h
Cikkszám: 1156299, 1145460, 1161780

Kihúzható elszívó

KAPHATÓ MÉG:
Inox színben:                          37 999 Ft /db

WHIRLPOOL ART 6501/A+
BEÉPÍTHETŐ HŰTŐSZEKRÉNY 
• Frostless rendszer
• 35 dB zajszint
• termosztátos hőmérséklet  
  szabályozás
Cikkszám: 1140476

195/80 liter hűtő 
fagyasztó kapacitás

+A

WHIRLPOOL ART 6610/A++ 
BEÉPÍTHETŐ KOMBINÁLT  
HŰTŐSZEKRÉNY 
• 6. Érzék funkció ventilátor  
   antibakteriális szűrővel
• Frostless technológia
• automatikus hűtőtérlevolasztás
• magasság: 177 cm, szélesség:  
   54 cm, mélység: 54,5 cm
Cikkszám: 1158063

Energia-
osztály

++A

195/80 liter hűtő/ 
fagyasztó kapacitás

WHIRLPOOL ART 9811/A++ SF 
BEÉPÍTHETŐ KOMBINÁLT  
HŰTŐSZEKRÉNY 
• 228/80 liter hűtő/fagyasztó  
   kapacitás
• 6. Érzék Fresh Control funkció
• Stop Frost  
   (kivehető és elmosható jéggyűjtő)
• gyorshűtés funkció
• magasság: 194 cm, szélesség:  
   56 cm,  mélység: 56 cm
Cikkszám: 1148057

Energia-
osztály

++A

194 cm magas



Egyes modelljeink csak vevőrendelés esetén elérhetőek.

Az ajánlat 2016.11.11-től 2017.01.31-ig, de legfeljebb a készlet erejéig érvényes. Áraink az áfát tartalmazzák. Csak háztartásban használatos mennyiségeket szolgálunk ki. Nyomtatási hibáért felelősséget nem vállalunk.  
A fotó szimbolikus. Az ajánlat más akcióval és Cetelem hitelkártya kedvezménnyel és kupon kedvezménnyel nem összevonható, részletekről érdeklődjön áruházainkban.
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Multifunkciós sütő 
körfűtőszállal

ZANUSSI ZOB442X 
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ
• digitális kijelző
Cikkszám: 1098974

Hőlégkeverés

+A

ZANUSSI ZGG 62414 XA 
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ
• szikragyújtás
• Zománcozott edénytartó rács
• Pureflame gázégő
Cikkszám: 1093305

4 gáz főzőfelület

ZANUSSI ZOB35722XV 
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ
• teleszkópos sütősín
• programozható digitális kijelző
Cikkszám: 1185180

A

ZANUSSI ZEV 6240 FBA 
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ
• maradékhő kijelzés
• automata kikapcsolás
Cikkszám: 1093302

Érintővezérlés

ZANUSSI ZOC 25601 XK 
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ
• kiolvasztás funkció
• időzítő funkció
Cikkszám: 1171068

ZANUSSI ZEI6840FBA  
BEÉPÍTHETŐ INDUKCIÓS FŐZŐLAP
• 7 szegmenses kijelző
• érintőszenzoros kezelés
Cikkszám: 1161856

Katalitikus

Indukciós zónák booster 
(gyorsfelfűtés) funkcióval

ZANUSSI ZOB 33701CR  
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ
• “Aqua Cleaning” tisztító rendszer
• 3 sütési szint
• grill funkció
Cikkszám: 1129126

ZANUSSI ZGG 66414 CA  
BEÉPÍTHETŐ GÁZ FŐZŐLAP
• automatikus gyújtás
• Pureflame gázégő
Cikkszám: 1093307

Rusztikus

Speciális kialakítású 
edénytartó

A

ZANUSSI BEÉPÍTHETŐ KÉSZÜLÉKEK

A

ZANUSSI ZDV12002FA   
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP 
• 9,5 liter vízfogyasztás
• 9 terítékes
• szélesség: 45 cm
Cikkszám: 1154881

A

Fuzzy Logic: a töltethez igazítja 
a víz- és energiafelhasználást ZANUSSI ZUA12420SA  

BEÉPÍTHETŐ HŰTŐSZEKRÉNY 
• Nagyon csendes,  
   csupán 37 dB
• 97/17 liter hűtő/fagyasztó 
   kapacitás
• automatikus leolvasztás  
   a hűtőtérben
• magasság: 82 cm, szélesség:  
  56 cm, mélység: 55 cm
Cikkszám: 1093319

+A

ZANUSSI ZBB28441SA  
BEÉPÍTHETŐ KOMBINÁLT  
HŰTŐSZEKRÉNY 
• 4 teljes szélességű üvegpolc
• Low Frost rendszer
• magasság: 177 cm,  
   szélesség: 54 cm, mélység: 55 cm
Cikkszám: 1120319

+A

202/75 liter hűtő/ 
fagyasztó kapacitás



Egyes modelljeink csak vevőrendelés esetén elérhetőek.

Az ajánlat 2016.11.11-től 2017.01.31-ig, de legfeljebb a készlet erejéig érvényes. Áraink az áfát tartalmazzák. Csak háztartásban használatos mennyiségeket szolgálunk ki. Nyomtatási hibáért felelősséget nem vállalunk.  
A fotó szimbolikus. Az ajánlat más akcióval és Cetelem hitelkártya kedvezménnyel és kupon kedvezménnyel nem összevonható, részletekről érdeklődjön áruházainkban.
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ELECTROLUX BEÉPÍTHETŐ KÉSZÜLÉKEK
ELECTROLUX EZB 3400AOX   
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ
• elektronikus hőfokszabályzó
• időtartam kijelzés, program  
   vége, percszámláló
• könnyen tisztítható üvegfelületű ajtó
Cikkszám: 1143982

A

ELECTROLUX EZA5420AOX  
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ
• süllyesztett gombok
• teleszkópos sütősín
• hűtő ventilátor, kiolvasztás funkció
Cikkszám: 1191932

A

Katalitikus öntisztítás

ELECTROLUX EHH 6240ISK 
BEÉPÍTHETŐ INDUKCIÓS 
FŐZŐLAP
• Booster funkció
• gyerekzár
Cikkszám: 1155131

Maradékhő kijelzés

ELECTROLUX EOC5750AOX 
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ
•  pirolitikus tisztítóprogram
•  teleszkópos sütősín
•  súlyérzékelő sütési programok
Cikkszám: 1205270

+A

Beprogramozott receptek

Extra csendes: 36 dB 

ELECTROLUX ENN2800ACW 
BEÉPÍTHETŐ KOMBINÁLT 
HŰTŐSZEKRÉNY
• 202/75 liter hűtő/fagyasztó 
   kapacitás
• LED világítás
• magasság: 178 cm, szélesség:
   56 cm, mélység: 56 cm 
Cikkszám: 1171085

A

ELECTROLUX EHI6340FOK   
BEÉPÍTHETŐ INDUKCIÓS 
FŐZŐLAP 
• Bridge funkció
• csiszolt peremes kivitel
Cikkszám: 1195290

2+2 (Flex) zónával

ELECTROLUX EGH 6242 BOX  
BEÉPÍTHETŐ GÁZ FŐZŐLAP
• 4 égőfej
• 2 zománcozott edénytartó
Cikkszám: 1171076Egykezes szikragyújtás

ELECTROLUX EHF 6241 FOK  
BEÉPÍTHETŐ KERÁMIA 
FŐZŐLAP 
• bővíthető főzőzóna
• Könnyen tisztítható     
  üvegkerámia felület
• hangjelzés
Cikkszám: 1093349

ELECTROLUX EOB 3454 AOX  
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ
• teleszkópos sütősín
• pizza funkció
• hőlégkeverés, grill funkció
Cikkszám: 1171073

A

PlusSteam: gőz funkció

ELECTROLUX ESL5201LO  
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP
•  13 terítékes
• LED kijelző
• vízvédelmi rendszer
Cikkszám: 1154859

+A

30 perces rövid program

13 terítékes

ELECTROLUX  ESI5201LOX  
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP
• 30 perces rövidprogram
• 3 órával késleltethető programindítás 
Cikkszám: 1154854

+A



Egyes modelljeink csak vevőrendelés esetén elérhetőek.

Az ajánlat 2016.11.11-től 2017.01.31-ig, de legfeljebb a készlet erejéig érvényes. Áraink az áfát tartalmazzák. Csak háztartásban használatos mennyiségeket szolgálunk ki. Nyomtatási hibáért felelősséget nem vállalunk.  
A fotó szimbolikus. Az ajánlat más akcióval és Cetelem hitelkártya kedvezménnyel és kupon kedvezménnyel nem összevonható, részletekről érdeklődjön áruházainkban.
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AEG BEÉPÍTHETŐ KÉSZÜLÉKEK

AEG BE300350NM 
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ 
• UniSight™ kijelző
• Isofront PLUS - alig melegedő sütőajtó
• ThermiC°Air légkeveréses rendszer
Cikkszám: 1206355

A

2 bővíthető főzőzónaMultifunkciós sütő 
PlusSteam opcióval

AEG HK3654070XB
ÖNÁLLÓ KERÁMIA FŐZŐLAP
• gyerekzár
• gyors felfűtés
• Stop&Go funkció
Cikkszám: 1110752

AEG BP501352HM 
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ 
• pirolitikus tisztítás
• Isofront Top - alig melegedő sütőajtó
• 3 sütési szint
Cikkszám: 1195360

A

Félindukciós főzőlapGőz funkció

AEG HK 634150 XB
BEÉPÍTHETŐ KERÁMIA FŐZŐLAP
• automata kikapcsolás
• megvilágított kijelző
Cikkszám: 1063345

A

AEG BE 731442 HM
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ
• SoftMotion™ - lágyan nyíló és záródó ajtó
• súlyérzékelő sütési programok
• SmartCleanBase tisztítás
Cikkszám: 1171087

Katalitikus bevonat

AEG HK 634200 XB 
BEÉPÍTHETŐ INDUKCIÓS FŐZŐLAP
• programozható időzítő
• OptiFit Frame™ - új XL-es  
    méretű keret
• Power Booster funkció
Cikkszám: 1063346

+A

Gyors és pontos  
hőmérséklet-beállítás

AEG BS731472HM 
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ
• 25 programozott recept
• gyors felfűtés funkció
• súlyérzékelő sütési programok
Cikkszám: 1195362

AEG HK894400FG 
BEÉPÍTHETŐ INDUKCIÓS FŐZŐLAP 
• Power Booster funkció
• MaxiSight™ - színes TFT kijelző
• percszámláló
Cikkszám: 1141898

ProFry érzékelő az optimális 
hőmérséklet-szabályzásért

ProCombi -  
kombinált gőzsütés

AEG MCD 2664 EM
BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ 
• rozsdamentes, ujjlenyomatmentes  
   bevonattal, belül is rozsdamentes
• digitális kijelző mikrokapcsolókkal
Cikkszám: 1077121

AEG SCT-71800  
BEÉPÍTHETŐ KOMBINÁLT HŰTŐSZEKRÉNY
• 200/63 liter hűtő/ fagyasztó kapacitás
• LED világítás
• magasság: 178 cm, szélesség: 56 cm,  
   mélység: 56 cm
Cikkszám: 1133753

+A

Jegesedésmentes 
NoFrost technológia 

Automata receptek
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BOSCH BEÉPÍTHETŐ KÉSZÜLÉKEK

BOSCH HBN 539 E 7   
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ
• multifunkciós sütő
• elektronikus óra
• gyorsfelfűtés és kiolvasztó funkció
Cikkszám: 1145399

A

BOSCH PKE611D17E 
BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAP
• 17 főzőfokozat
• keret nélküli kivitel
• 4 szupergyors  
   HighSpeed főzőzóna 
Cikkszám: 1115962

Touch-Select vezérlés

Katalitikus öntisztítás

BOSCH HBG 43 T 360 R    
BEÉPÍTHETŐ KATALITIKUS SÜTŐ
• 3 szintű teleszkópos sütősín 
   Stop funkcióval
• multifunciós sütő
• ColorGlass fekete üveg előlap
Cikkszám: 1168961

A

BOSCH PIA 645 B 18 E 
BEÉPÍTHETŐ INDUKCIÓS FŐZŐLAP
• 4 indukciós főzőzóna
• 17 fokozat
• Power-Boost funkció
Cikkszám: 1117497

EcoClean öntisztítás

Gyors és takarékos 
indukciós technológia

BOSCH SMI 53 L 35 EU     
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP
• 12 terítékes  
• töltöttség szenzor 
• automata program
• Aquastop - 
   24 órás elektromos  
   vízvédelmi rendszer
Cikkszám: 1137987

Energia-
osztály

++A

VarioSpeed:  
felére redukálja 

a mosogatási időt

BOSCH SMV 58 L 70 EU   
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP
• 13 terítékes 
• VarioSpeed Plus
• 3. evőeszköztartó fiók
Cikkszám: 1163404

Energia-
osztály

++A

Féltöltet mosási 
lehetőség

BOSCH SPI 50 E 95 EU  
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP
• 9 terítékes 
• AquaMix, üvegvédelmi rendszer
• Vario kosárrendszer
• VarioSpeed opció
Cikkszám: 1192365

Energia-
osztály

+A
Öntisztító szűrő

BOSCH HMT 84 M 654   
BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ
• nagyméretű, digitális kijelző 
• 25 liter űrtartalom
• 900 W teljesítmény
Cikkszám: 1140887

BOSCH DFM 064 W 50  
PÁRAELSZÍVÓ
• maximum elszívóképesség: 400 m³/h
• automatikus ki/bekapcsolás
• 2 x 20 W halogén izzó
Cikkszám: 1196534

BOSCH KIV 87 VS 30  
BEÉPÍTHETŐ KOMBINÁLT HŰTŐSZEKRÉNY
• elektronikus hőmérséklet szabályozás
• BigBox fagyasztórekesz
• LED-világítás
• magasság: 177 cm, szélesség: 54 cm,  
   mélység: 54 cm
Cikkszám: 1196517

Energia-
osztály

++A

209/63 liter  
hűtő/fagyasztó kapacitás

BOSCH HBN 439 E 4  
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ
• katalitikus öntisztítás
• teleüveg sütőajtó
Cikkszám: 1186833

A

BOSCH PKE 645 D 17 E 
BEÉPÍTHETŐ KERÁMIA FŐZŐLAP
• 17 fokozat
• Top Control digitális kijelzés
Cikkszám: 1117494

Nagy méretű sütőtér (67 l)

4 szupergyors  
High Speed főzőzóna

TouchControl  
érintőszenzoros kezelés

Kivezetéses /  
keringetéses üzemmód 
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 SIEMENS BEÉPÍTHETŐ KÉSZÜLÉKEK

SIEMENS HB 42 AR 555 E
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ 
• 61 liter sütőtér
• elektronikus óra
• ecoClean bevonat
Cikkszám: 1198243

7 funkció

4 főzőzóna,  
egy kétkörös zóna

A

SIEMENS ET 651 B F17 E
BEÉPÍTHETŐ KERÁMIA FŐZŐLAP
• időzítő és visszaszámláló funkció
• csiszolt szélű kivitel
• maradékhő kijelzés
Cikkszám: 1140929

SIEMENS HB 64 AR 655 F
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ 
• 5 funkciós sütő
• sütőtér térfogata: 57 l
• érintőgombos digitális kijelző
Cikkszám: 1198247

Pirolitikus öntisztítás

A

SIEMENS EH 611 BE 18 E 
BEÉPÍTHETŐ INDUKCIÓS FŐZŐLAP
• digitális kijelző
• időzített kikapcsolás
• edényfelismerés
Cikkszám: 1185206

4 indukciós főzőzóna

SIEMENS HB 675 G0S 1
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ 
• 2,8” TFT szöveges kijelző  
   touchControl érintőgombokkal
• 10 automata program
• 13 sütési funkció
Cikkszám: 1166605

Pirolitikus öntisztítás SIEMENS EX 675 LEC 1 E
BEÉPÍTHETŐ INDUKCIÓS FŐZŐLAP
• egy automatikus flexInduction  
   és két normál indukciós főzőzóna
• PowerBoost funkció
• edényfelismerés
Cikkszám: 1196543

Energia-
osztály

+A
FryingSensor Plus 5  

hőmérséklet beállítással

SIEMENS SN 55 L 581 EU 
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP
• XXL ezüst színű mosogatókosarak
• Vario evőeszköztartó fiók  
   a harmadik szinten
• késleltetett indítás
Cikkszám: 1150802

Energia-
osztály

++A

13 terítékes

SIEMENS SN 65 L 086 EU 
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP
• alacsony vízfogyasztás:  
   akár mindössze 7,5 liter
• iQdrive csendes motor
Cikkszám: 1163407

Energia-
osztály

++A

TurboSpeed  
20 perces program

SIEMENS BF 634 LGS 1
BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ 
• 2,8” színes, szöveges TFT kijelző  
  touchControl érintőgombokkal
• térfogat: 21 liter
• 7 automata program 
Cikkszám: 1166611

900 W teljesítmény

SIEMENS KI 86 NAF 30 
BEÉPÍTHETŐ KOMBINÁLT  
HŰTŐSZEKRÉNY
• LED világítás
• változtatható páratartalmú  
   HydroFresh Box
• magasság: 177 cm,  
  szélesség: 56 cm, mélység: 56 cm
Cikkszám: 1196535

Energia-
osztály

++A No Frost
Jegesedés mentes

188/67 liter  
hűtő/fagyasztó kapacitás
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GORENJE BO635E11X 
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ
• 9 funkciós sütő
• érintőképernyős LED programóra
• GentleClose lassú ajtózáródás
Cikkszám: 1165981

A

AquaClean öntisztítás

GORENJE BEÉPÍTHETŐ KÉSZÜLÉKEK 4 ÉV GARANCIÁVAL

3 év
garancia

GORENJE EC 610 SC 
BEÉPÍTHETŐ KERÁMIA FŐZŐLAP
• csiszolt szélek
• mechanikus - tekerőgombos  
  vezérlés
Cikkszám: 1165995

GORENJE BO 635 E20X 
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ
• süllyeszthető kezelőgombok
• AquaClean öntisztítás 
• kiolvasztás funkció
• beállítható sütési időtartam
Cikkszám: 1165982

A

Teleszkópos tálcavezető GORENJE ECT 610 SC  
BEÉPÍTHETŐ KERÁMIA FŐZŐLAP
• maradékhő kijelzés
• túlforrás elleni védelem 
• csiszolt szélek 
• gyermekvédelem
Cikkszám: 1165996

Touch Control vezérlés

GORENJE BO 637 E21XG 
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ
• AquaClean öntisztítás
• teleszkópos tálcavezető
• fekete üveg előlap
Cikkszám: 1165984

A

Légkeverés
GORENJE IT 614 SC 
BEÉPÍTHETŐ INDUKCIÓS FŐZŐLAP
• érintőkijelzős vezérlés
• Power Boost funkció mind a 4 főzőzónán
• időzítés funkció
• gyerekzár
Cikkszám: 1161096

4 indukciós zóna

GORENJE BO 647 A20XG 
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ
• Gentle close - lassú ajtózáródás
• érintőképernyős, növelt digitális kijelző
• LED megvilágítású push/pull gombok
• háromrétegű üvegajtó
Cikkszám: 1165985

AquaClean öntisztítás funkció GORENJE ISC 635 CSC 
BBEÉPÍTHETŐ INDUKCIÓS FŐZŐLAP
• 2 összekapcsolható Flex zóna
• PowerBoost teljesítménynövelő  
   minden zónán
• programozható főzési idő
• elöl csiszolt szél
Cikkszám: 1205419

Körkörös csúszkás vezérlés

GORENJE BM 300 X
BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ
• digitális kijelző
• 800 W teljesítmény
• 20 liter űrtartalom
• ujjlenyomatmentes kivitel
Cikkszám: 1158651

Súly szerinti kiolvasztás GORENJE WHC 623 E14X 
BBEÉPÍTHETŐ INDUKCIÓS FŐZŐLAP
• 3 sebességfokozat
• kimenő légáram maximális 
   teljesítménye: 408 m³/óra
Cikkszám: 1194416

LED világítás
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GORENJE BEÉPÍTHETŐ KÉSZÜLÉKEK 3+1 ÉV GARANCIÁVAL

221/61 liter  
hűtő/fagyasztó kapacitás

GORENJE RKI 4181 AW 
BEÉPÍTHETŐ KOMBINÁLT HŰTŐSZEKRÉNY
• FreshZone frissentartó rekesz
• automata leolvasztás
• magasság: 174 cm,  
   szélesség: 54 cm, mélység: 54 cm
Cikkszám: 1092956

Energia-
osztály

+A

GORENJE GV 61010 
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP
• 11 liter vízfogyasztás
• 5 program
• program végén hangjelzés
Cikkszám: 1215371

12 terítékes

GORENJE GV 64161 
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP
• 3 fiókos kivitel
• automata program
• Total Dry – automata ajtónyitással
• vízfogyasztás: 9,5 liter
Cikkszám: 1215371

16 terítékes kivitel

Energia-
osztály

+++A

Energia-
osztály

++A

GORENJE GI 61010 X
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP
• 6 program
• rozsdamentes acél kijelző
• 12 terítékes
Cikkszám: 1216705

Maradékhővel történő szárítás

GORENJE GV 64160
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP
• 13 terítékes
• Total Dry – automata ajtónyitással
• Time saver – program rövidítési lehetőség
Cikkszám: 1216704

Automata program

Energia-
osztály

++A Energia-
osztály

++A

GORENJE GV 51010 
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP
• 9 terítékes
• 9 liter vízfogyasztás
• rozsdamentes acél kamra
• 45 cm széles kivitel
Cikkszám: 1216707

5 program

Energia-
osztály

++A

GORENJE GI51010X 
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP
• szélesség: 45 cm
• 9 terítékes
• 5 mosogatási hőmérséklet
Cikkszám: 1216708

Késleltetés
Energia-
osztály

++A
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BEKO BIE 22100 X 
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ
• Booster funkció
• könnyen tisztítható teljes üvegajtó
• 6 funkciós sütő
Cikkszám: 1193753

A

Hőlégkeverés

BEKO BEÉPÍTHETŐ KÉSZÜLÉKEK 5 ÉV GARANCIÁVAL

BEKO HIZG 64120 SX B 
EÉPÍTHETŐ GÁZ FŐZŐLAP
• szikragyújtás
• zománcozott edénytartórács
Cikkszám: 1092738

BEKO BIE 22300 X 
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ
• digitális kijelző és programozás
Cikkszám: 1199240

A

6 funkció
BEKO HIC 64402 T 
BEÉPÍTHETŐ KERÁMIALAP
• érintőszenzoros vezérlés
• 9 főzési szint zónánként
• túlmelegedés elleni védelem
Cikkszám: 1142421

4 gázégő

4 kerámia főzőzóna

BEKO BIM 35300 XMS  
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ
• katalitikus belső tér
• teleszkópos sütősín
• finoman záródó ajtó (Soft closing)
Cikkszám: 1193754

A

Extra nagy  
sütőtér: 82 liter

BEKO HII 64400 AT 
BEÉPÍTHETŐ INDUKCIÓS FŐZŐLAP
• gyors felfűtési funkció
• maradékhő kijelzés
• elektronikus gyerekzár
Cikkszám: 1142424

4 indukciós zóna

BEKO DIS 15010
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP
• 5 program
• állítható magasságú felső kosár
• túlfolyás elleni védelem  
   (WaterSafe, Aquastop)
Cikkszám: 1199241

Energia-
osztály

+A

10 terítékes BEKO CBI-7702  
BEÉPÍTHETŐ KOMBINÁLT HŰTŐSZEKRÉNY
• üvegpolcok
• 4 ajtórekesz
• magasság: 178 cm
Cikkszám: 1208262

189/55 liter 
hűtő/fagyasztó kapacitás

Energia-
osztály

+A
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HASZNOS INFORMÁCIÓK
Sütő

Pirolitikus tisztítás
Nem kell vegyszerekre költenie, és károsítania szervezetét velük. Ezen kívül 
kényelmes, és nem igényel fizikai erőkifejtést a pirolitikus program használata. 
Amikor Ön a pirolitikus tisztítás funkciót választja, a sütő 475 °C hőmérsékletre 
kapcsol, mely az ételmaradékokat és szennyeződéseket hamuvá égetik, melyet 
aztán egy nedves ruha segítségével tisztára törölhet. A különleges szűrő 
megakadályozza a szagok szivárgását a sütőből.

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. Mivel a sütő 250 ˚C-ra melegedik fel a tisztítási procedúra alatt, így 
javasolt eltávolítani minden egyéb kiegészítőt a sütőből a tisztítás ideje alatt.

AquaClean
Az AquaClean módszer nagyszerű segítség, amikor a sütő tisztítására kerül a sor. 
Mindössze annyi a teendőnk, hogy fél liter vizet öntünk az egyik sütőtálcába és 
elindítjuk a programot. 30 perc elteltével szemmel látható a különbség a sütőkamra 
falán és a tálcákon: a zsírfoltok és egyéb szennyeződések fellazulnak, amelyeket 
egy törlőronggyal könnyedén eltávolíthatunk.

Hústű
A hússzondával vagy hústűvel végzett sütés során mérni tudjuk az étel 
maghőmérsékletét is. Egy speciális hangjelzés jelzi, amint kész az étel. Ez a módszer 
különösen akkor hasznos, ha nagyméretű húsokat akarunk sütni.

Finoman záródó ajtók 
A sütők finoman záródó zsanérokkal vannak felszerelve 
a zajtalan ajtócsukódás érdekében: csak egy a számos 
kis, de annál jelentősebb részlet közül, melyek egy igazi 
élménnyé varázsolják készülékeink használatát.

Teleszkópos sütősínek
A könnyen mozgatható sütősínek rendkívül nagy 
segítséget nyújtanak a sütési állapot ellenőrzésében, 
valamint megkönnyítik a grillrácsok és sütő- tálcák 
behelyezését és kivételét is. 

Ujjlenyomatmentes inox
A készülékeken alkalmazott rozsdamentes acél 
a legújabb technológiával készült, így a zsír, 
az ujjlenyomat és a por könnyen eltávolítható 
róla. A speciális kezelésnek köszönhetően a 
készülék karcmentes marad és a rozsdamentes 
felület nem öregszik, így mindig megőrzi szép 
állapotát. Továbbá megkönnyíti készülékei 
mindennapi használatát, mert egyszerűvé 
teszi tisztításukat.

Hőlégbefúvás
A sütő hátsó fala mögött elhelyezkedő ventilátor átnyomja a levegőt a fűtőelemeken és négy irányból a sütőtérbe juttatja. Az étel gyorsan 
(általában nincs szükség előmelegítésre) és egyenletesen készül a sütő minden részében. Különböző ételek készíthetők egy időben, 
anélkül, hogy az ízek és illatok keverednének egymással.Továbbá megkönnyíti készülékei mindennapi használatát, mert egyszerűvé teszi 
tisztításukat.

Mosogató
PowerDry
A PowerDry egy olyan különleges technológia, mely kiemelkedően hatékonyan 
szárít, nem lepik el gőzfelhők a konyhát, amikor kinyitja a mosogatógépet. Búcsút 
mondhat a tűzforró, vizes tányéroknak és a vízcseppes műanyag edényeknek! 

Okos automata program
Egyedülálló szenzortechnológián alapuló 40 - 70°C program, amely ideális a 
közepesen és erősen szennyezett tányérok, edények, evőeszközök mosogatására. 
A program alkalmazkodik a mosogatnivaló szennyezettségi szintjéhez, és ehhez 
igazítja a víz- és energiafogyasztást.

Gyors
Tökéletes, ha éppen siet, mivel ez a 
gyors program körülbelül 30 perc alatt 
elmosogatja az enyhén szennyezett 
edényeket. 

Eco
Ez a teljes mosogatási és szárítási program minimális szinten tartja az áram- 
és vízfogyasztást, amikor átlagos szennyezettségű edényekkel telerakott 
gépet használ.

Gőzprogram
Különösen kíméletes és erőforrás-
takarékos program, mely a 
legmakacsabb szennyeződéseknél 
is hatásos.

Kímélő üvegprogram
Kíméletes program, amely ideális az olyan kényes mosogatnivalóhoz, 
mint a talpas poharak, valamint az enyhén szennyezett reggeliző és 
kávézó edények.

Főzőlap
Indukciós technológia
Az indukciós technológia az elektromágneses mezőnek 
köszönhetően közvetlenül az edényt és nem a főzőlapot 
melegíti fel, így az indukciós főzőlap a legjobb megoldás 
az energiahatékonyságot és a főzés gyorsaságát tekintve. 
Az indukciós főzőlapok nemcsak biztonságosak, de 
sík felületüknek köszönhetően könnyen tisztíthatók 
is. A pontos indukciós technológiával tökéletesen 
ellenőrzés alatt tarthatja az ételek készítését, a csokoládé 
olvasztásától kezdve a krémek keveréséig

Booster funkció
Az indukciós főzőlapoknál a „booster” funkció a 
kiválasztott főzőzóna teljesítményét növeli. Így sokkal 
gyorsabban érhető el a maximális teljesítmény, mint a 
funkció használata nélkül.

Öntöttvas edénytartók
Az edénytartó garantáltan jó hőátadást biztosít és ellenáll 
a magas hőmérsékletnek. Egyszerű, szögletes formája 
garantálja a maximális stabilitást lábosai számára. Az 
ikerrács még nagyobb rugalmasságot biztosít a különböző 
alakú, nagy méretű lábosokkal és serpenyőkkel való 
főzésnél.



Egyes modelljeink csak vevőrendelés esetén elérhetőek.

Az ajánlat 2016.11.11-től 2017.01.31-ig, de legfeljebb a készlet erejéig érvényes. Áraink az áfát tartalmazzák. Csak háztartásban használatos mennyiségeket szolgálunk ki. Nyomtatási hibáért felelősséget nem vállalunk.  
A fotó szimbolikus. Az ajánlat más akcióval és Cetelem hitelkártya kedvezménnyel és kupon kedvezménnyel nem összevonható, részletekről érdeklődjön áruházainkban.

??? HEADLINE ???

15

CATA BEÉPÍTHETŐ KÉSZÜLÉKEK

CATA CDP 780 AS BK 
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ
• 59 literes, 8 funkció sütő
• süllyeszthető gombok
• 1 db teljesen kihúzható sütősín
Cikkszám: 1161743

Aqua Smart System

Energia-
osztályA

CATA V 600 
PÁRAELSZÍVÓ 
• visszakeringetési funkció
• mosható zsírszűrő
• szélesség: 60 cm
Cikkszám: 7720374

Energia-
osztályE

3 sebességfokozat,  
intenzív fokozat

CATA LCI 631 BK 
GÁZFŐZŐLAP
• automata szikragyújtás
• 1 WOK gázégő
• szélesség: 60 cm
Cikkszám: 1163673

4 gázégő égésbiztosítóval

VAGY

SZETTBEN 
JOBBAN MEGÉRI!

EGYÜTT CSAK

/készlet

CATA TN 604 
BEÉPÍTHETŐ KERÁMIA FŐZŐLAP 
• 4 High Light főzőzóna
• Touch Control
• 9 fokozat
• gyerekzár
• szélesség: 60 cm
Cikkszám: 1133823

CATA TF-5260 ALU
PÁRAELSZÍVÓ
• zajszint: 60-66 dB (A)
• légszállítás szabad kivezetés  
   esetén: 600 m³/h
Cikkszám: 1209648

+ FA125/3 BEKÖTŐSZETTEL

Ujjlenyomat-mentes előlap

CATA F 2050/2060 SLIM 
PÁRAELSZÍVÓ
• légszállítás szabad kivezetés  
   esetén: 380 m³/h
• szélesség: 50 cm vagy 60 cm
Cikkszám: 1083807, 1083810, 
1083808, 1083809

Fehér vagy inox kivitel

KAPHATÓ MÉG:
Inox színben:             19 499 Ft

D

CATA TF-5250 
PÁRAELSZÍVÓ
• szélesség: 60 cm
• légszállítás szabad kivezetés 
   esetén: 600 m³/h
Cikkszám: 1209646, 1163767

+ FA125/3 BEKÖTŐSZETTEL

Fekete vagy fehér színben

F
CATA TF-2003 DURALUM 
PÁRAELSZÍVÓ
• légszállítás szabad kivezetés  
   esetén: 600 m³/h
• 70 és 90 cm-es kivitel
Cikkszám: 1180023, 1180024

Teleszkópos

E

/db

/db



mediamarkt.hu

Megéri nálunk vásárolni:Munkatársaink mindenhol
segítenek Önnek:

• 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.
Az egyes szolgáltatások az igényelt feltételektől 
függően díjkötelesek. Az igénybevétel feltételeiről
kérjük a vásárláskor érdeklődjön szaktanácsadóinknál!

• Szaktanácsadóinkra az áruházakban
   és onlineis számíthat.
• Termékeinket megvásárolhatja
   24 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.
• Érdeklődjön új OKOSPONT szolgáltatásainkról
   áruházainkban vagy weboldalunkon:
   www.mediamarkt.hu/okospont

Így vásárolhat tőlünk:
• 24 áruházunkban országszerte.
• Interneten, a www.mediamarkt.hu címen
   a hét minden napján, éjjel – nappal.

Keressen minket a fenti
csatornák bármelyikén:

tájékozódjon, rendeljen, vásároljon,
foglaljon, vigye el vagy

szállíttassa házhoz!

EGY MÁRKA -  EGY ÍGÉRET!

MINDENHOL MEGBÍZHATÓ: 19 ÉVE MAGYARORSZÁGON. MEGTARTJUK, AMIT ÍGÉRÜNK!

24x Magyarországon! A feltüntetett ajánlatok valamennyi magyarországi 
Media Markt áruházban érvényesek!

Nem találja
az áruházban?
Érdeklődjön kollégáinknál és 
kiszállítjuk a kívánt műszaki 
cikket otthonába
• magyar garanciával
• az ország bármely pontjára
   3 napon belül
• igény szerinti beüzemeléssel,
   egyeztetett időpontban
Beüzemelés: a termék használatra kész
állapotba helyezése. A termék szakszerű 
bekötése a közműhálózatba a jogszabályoknak, 
szabványoknak megfelelően, előre kiépített 
kiálláshoz.

CATA PÁRAELSZÍVÓK
CATA BETA 600 VL3 
PÁRAELSZÍVÓ
• 2 x 50 W halogén világítás
• szélesség: 60 cm
Cikkszám: 1193884

+ BK150ECO BEKÖTŐSZETTEL

CATA ISLA GAMMA 900 VL3 
PÁRAELSZÍVÓ
• légszállítás szabad kivezetés  
   esetén: 1150 m³/h
• mosható fém zsírfilter
• szélesség: 90 cm
Cikkszám: 1175168, 1180018

KAPHATÓ MÉG:
CATA MC 20 IX MIKROHULLÁMÚ 
SÜTŐVEL:                        179 999 FT

C

D

CATA C GLASS 
HALOGÉN PÁRAELSZÍVÓ 
• 2 x 50 W halogén világítás
• légszállítás szabad kivezetés  
   esetén: 1150 m³/h
Cikkszám: 1026968, 1099939

D

60 vagy 90 cm széles kivitelben 

CATA CERES 600 P
PÁRAELSZÍVÓ
• kimenő légáram  
   max. sebessége: 1000 m³/óra
• 2 x 50 W izzók
• fekete színben
• szélesség: 60 cm
Cikkszám: 1189633, 1172690

KAPHATÓ MÉG:
CATA CERES 600:             89 999 FT

+ BK150ECO BEKÖTŐSZETTEL

E

CATA MIDAS 600 
PÁRAELSZÍVÓ
• világítás: 2 x 50 W szabályozható halogén
• légszállítás szabad kivezetés esetén: 620 m³/h
• touch control vezérlés
Cikkszám: 1092937

+ BK150ECO BEKÖTŐSZETTEL

E

CATA TF-6600 ALU 
PÁRAELSZÍVÓ
• légszállítás szabad kivezetés esetén: 1200 m³/h
• világítás: 2 x 3,5W
• szélesség: 60 cm
Cikkszám: 1179983

+ BK150ECO BEKÖTŐSZETTEL

C

Egyes modelljeink csak vevőrendelés esetén elérhetőek.
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Sziget páraelszívó


