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Nálunk TE vagy a FŐNÖK!
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KIS GÉPEK, 

KARÁCSONYRA!
NAGY ÖRÖM

Az ajánlat 2016.12.14-től 2016.12.24-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, Cetelem hitelkártya kedvezménnyel, kuponkedvezménnyel nem 

összevonható, részletekről érdeklődjön áruházainkban!

Nespresso kávékapszulák
5 000 – 20 000 Ft engedménnyel, 
ha 2016.11.02. és 2017.01.23. között 
legalább 17 000 Ft értékben  
vásárol Nespresso kávégépet.
Az akció további feltételei megtalálhatók az utalvá-
nyon, illetve a www.nespresso.com weboldalon.

Ristretto, Espresso és 
Lungo készítéséhez

 

DE-LONGHI NESPRESSO EN 110 B FEKETE U 
KAPSZULÁS KÁVÉFŐZŐ
• 19 bar nyomás
• automatikus kikapcsolás

Cikkszám: 1097751
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Az ajánlat 2016.12.14-től 2016.12.24-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, Cetelem hitelkártya kedvezménnyel, kuponkedvezménnyel nem összevonható, részletekről érdeklődjön áruházainkban!2

Kis gépek, nagy öröm karácsonyra!

Ciklon előszűrő

 

SAMSUNG VCC54F7V3R/XEH 
PORZSÁKOS PORSZÍVÓ 
• teljesítményszabályozás a készülék-

testen
• kompakt méret
• HEPA szűrő

Cikkszám: 1159852
 

58 
kWh81 db

Tisztítási
teljesítmény
kemény padlón

Energia-
osztály

Tisztítási
teljesítmény
szőnyegen

Levegőbe
visszajutó por
osztály

 

HAUSMEISTER HM 2048 
PORZSÁKOS PORSZÍVÓ
• por telitettség jelző
• automata kábelcsévélő
• szívóerő szabályzó a markolaton

Cikkszám: 1081119
 

43,7 
kWh80 dB

Tisztítási
teljesítmény
szőnyegen

Levegőbe
visszajutó por
osztályG

Energia-D osztály
Tisztítási
teljesítmény
kemény padlón

Teleszkópos fémcső

 

ZANUSSI ZAN2410EL
PORZSÁKOS PORSZÍVÓ
• kábel visszacsévélés
• mosható mikrofilter

Cikkszám: 1149203
 

47,3 
kWh84 dB

Energia-
osztály

Levegőbe
visszajutó por
osztály

Tisztítási
teljesítmény
kemény padlón

Tisztítási
teljesítmény
szőnyegen

S-bag: univerzális 
porzsákkal

 

ELECTROLUX EEQ15
PORZSÁKOS PORSZÍVÓ 
• teljesítményszabályozó
• teleszkópos szívócső

Cikkszám: 1200087
 

47,9 
kWh85 dB

Energia-
osztály

Levegőbe
visszajutó por
osztály

Tisztítási
teljesítmény
kemény padlón

Tisztítási
teljesítmény
szőnyegen

 

SAMSUNG VC15QVNDCNC/EH 
PORZSÁK NÉLKÜLI PORSZÍVÓ
• 1500 W teljesítmény
• teleszkópos cső
• 2 literes portartály
• tekerőgombos teljesítményszabályozás
• Easy-to-Empty portartály

Cikkszám: 1159854
 

52 kWh

82 dB

Energia-
osztály

Levegőbe
visszajutó por
osztály

Tisztítási
teljesítmény
kemény padlón

Tisztítási
teljesítmény
szőnyegen

Twin Chamber 
kétkamrás rendszer

 

SAMSUNG VCC43E0V3B 
PORZSÁK NÉLKÜLI PORSZÍVÓ
• 1,3 liter portartály kapacitás
• teleszkópos acél cső
• automatikus kábelfeltekerés

Cikkszám: 1181059
 

59 
kWh86 dB

Energia-
osztályG Tisztítási

teljesítmény
szőnyegen

Levegőbe
visszajutó por
osztály

Tisztítási
teljesítmény
kemény padlón

340 W  
szívóteljesítmény

HEPA  
szűrő

 

SAMSUNG VCC47F0V32/XEH
PORZSÁK NÉLKÜLI PORSZÍVÓ
• Twin chamber rendszer
• 1500 W teljesítmény
• automatikus kábelfeltekerő

Cikkszám: 1159855
 

58 
kWh81 dB

Levegőbe
visszajutó por
osztály

Tisztítási
teljesítmény
kemény padlón

Tisztítási
teljesítmény
szőnyegen

Energia-
osztály
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3Az ajánlat 2016.12.14-től 2016.12.24-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, Cetelem hitelkártya kedvezménnyel, kuponkedvezménnyel nem összevonható, részletekről érdeklődjön áruházainkban!

Nálunk TE vagy a FŐNÖK!
EPA10 Clean air 

légszűrő rendszer

 

PHILIPS FC9323/09
ENERGIATAKARÉKOS PORSZÍVÓ
• könnyen üríthető portartály
• PowerCyclone 4 technológia

Cikkszám: 1152524
 

33,8 
kWh79 dB

Energia-B osztály
Tisztítási
teljesítmény
kemény padlón

Tisztítási
teljesítmény
szőnyegen

Levegőbe
visszajutó por
osztály

Mosható HEPA szűrő

 

ZELMER ZVC762SP
TAKARÍTÓGÉP
• parketta- és keménypadló 

kefe
• teljesítményszabályozás
• fém teleszkópos cső

Cikkszám: 1209327

Multifunkciós 
tiszítóeszköz

 

ECOVACS D83 
ROBOTPORSZÍVÓ
• 4 fázisú tisztítórendszer 

MOP feltörlő funkcióval
• programozható napi 

takarítás
• többrétegű szűrőrendszer

Cikkszám: 1202454

650 W 
motorteljesítmény

 

PHILIPS FC9197 
PORZSÁKOS PORSZÍVÓ
• HEPA H13 szűrő, gumírozott kerekek
• 5 literes porzsák kapacitás
• 11 méter hatósugár
• TriActive szívófej
• teleszkópos fém szívócső

Cikkszám: 1143090
 

27,8 
kWh78 dB

Energia-
osztály

Tisztítási
teljesítmény
kemény padlón

Levegőbe
visszajutó por
osztály

Tisztítási
teljesítmény
szőnyegen

Tekerőgombos 
teljesítményszabályozó

 

ELECTROLUX ZPFALLFLR
PORZSÁKOS PORSZÍVÓ 
• mosható Hygiene 12 filter
• elektronikus lágyindítás
• 180°-ban nyitható fedél
• 600 W teljesítmény

Cikkszám: 1181003
 

25,2 
kWh77 db

Energia-
osztály

Tisztítási
teljesítmény
kemény padlón

Levegőbe
visszajutó por
osztály

Tisztítási
teljesítmény
szőnyegen

Allergénszűrő

 

PHILIPS FC8592/91
PORZSÁKOS PORSZÍVÓ
• TriActive szívófej
• AirflowMax technológia

Cikkszám: 1194535
 

Levegőbe
visszajutó por
osztály

Tisztítási
teljesítmény
kemény padlón

Energia-
osztály

Tisztítási
teljesítmény
szőnyegen

54,5 
Kwh82 dB

 

DYSON DC 43
TÖLTHETŐ KÉZI PORSZÍVÓ
• Root Cyclone™ technológia
• higiénikus portartály ürítés

Cikkszám: 1150676

Dyson digitális 
V2-es motor
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Kis gépek, nagy öröm karácsonyra!

 

SCARLETT SCHM40B01 
TÁLAS MIXER 
• könnyen tisztítható
• forgó, kivehető tál
• 5 fokozat

Cikkszám: 1169778

2,5 liter űrtartalom

Ergonómikus kialakítás

 

BOSCH MFQ36400 
KÉZIMIXER
• csatlakoztatható botmixer 

feltét
• turbó gomb
• forgószabályzó
• pillanatkapcsoló
• 5 fokozat

Cikkszám: 1118211

/készlet

Speciális nemesacél kés

 

BOSCH MSM 6B 100
BOTMIXER
• egy gombnyomással levehető mixelő fej
• kompakt méret, nagy teljesítményű motor
• mosogatógépben mosható tartozékok

Cikkszám: 1015471

Hullámélezett 
nemesacél szeletelőkés

 

BOSCH MAS4000W 
SZELETELŐ
• vágásszélesség max. 17 mm
• nyomógombos vezérlés
• ujjvédő

Cikkszám: 1199103

/készlet

ProBlend 6-csillagos kés

 

PHILIPS HR2195/00 
TURMIXGÉP
• pulzálás és csendes mód
• jégaprítás funkció
• 900 W teljesítmény
• 2 l-es üvegkehely

Cikkszám: 1181883

 

BOSCH MMR 08A1 
APRÍTÓ KÉSZÜLÉK
• 0,8 liter űrtartalom
• pillanatkapcsoló
• kábeltartó

Cikkszám:1106485

Nemesacél kés

/készlet

Rozsdamentes 
acél tartozékok

 

RUSSELL HOBBS 22281-56/RH AURA
SALÁTA- ÉS DESSZERT KÉSZÍTŐ 
• a tartozékok a készülékházban 

tárolhatóak
• 250 W teljesítmény
• 2+1 év garancia

Cikkszám: 1166884

Kiegészítők

/készlet
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Nálunk TE vagy a FŐNÖK!
 

MOMERT 2061 
KENYÉRPIRÍTÓ
• kiolvasztás, újramelegítés funkció
• automatikus szeletkidobás
• kihúzható morzsatálca

Cikkszám: 1073134Hosszú szeletes 
kenyérpirító

Tapadásmentes 
olajtartály

 

DE-LONGHI F 28311 ROTO
OLAJSÜTŐ
• 1,2 liter kapacitás
• Rotofry: döntött 

forgókosár
• szagszűrő

Cikkszám: 1057684

/készlet

1,75 literes ütésálló 
kiöntőedény

 

PHILIPS HR 7761
KONYHAI ROBOTGÉP
• mosogatógépben mosható 

tartozékok
• 2,1 literes tál
• több mint 28 funkciót nyújtó 

tartozékok

Cikkszám: 1092371

Kiegészítők

 

BOSCH MUM 56Z40 
ROBOTGÉP
• 7 működési sebesség, pillanatkapcsoló 
• multi-motion-drive: dinamikus boly-

gó-mozgást végző keverőkar
• 3,9 literes nemesacél keverőtál

Cikkszám: 1127309

Kiegészítők

/készlet

Erőteljes, 900 
W-os motor

1000 W teljesítmény

 

KENWOOD KHH326WH 
KONYHAI ROBOTGÉP
• bolygóműves keverő
• elektronikus fordulats-

zám szabályozás
• mosogatógépben tisztít-

ható alkatrészek
• rozsdamentes acél tál

Cikkszám: 1157395

/készlet

/készlet

500 W teljesítmény

 

BOSCH MUM 4427  
KONYHAI ROBOTGÉP 
• biztonsági zár
• 4 fokozat
• 3 különböző pozícióba állítható 

multifunkciós meghajtókar

Cikkszám: 1090405

Kiegészítők

 

KITCHEN AID 5 KSM 150PS EER 
ROBOTGÉP
• 4,8 literes rozsdamentes acél tál
• direktmeghajtású motor
• 5 év garancia

Cikkszám: 6650177

Bolygóműves 
keverési rendszer

 

RUSSELL HOBBS 22570-56 FIESTA
3 AZ 1-BEN SZENDVICSSÜTŐ 
• könnyen tisztítható tapadásmentes 

lapok
• rozsdamentes acél betétek
• 750 W teljesítmény

Cikkszám: 1181132
Szendvics, gofri 

és grill lapok
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KRUPS KP100BCE
NESCAFÉ DOLCE GUSTO KAPSZULÁS 
KÁVÉFŐZŐ
• műanyag mágneses kapszulatartó
• 3 pozícióban állítható csepptálca
• Thermoblock rendszer

Cikkszám: 1152063

Meleg és hideg 
italok készítése

 

 KRUPS KP1208CS MINI ME  
KAPSZULÁS KÁVÉFŐZŐ 
• 3 fokozatú magasságba 

állítható csepptálca
• víztartály: 0,8 l

Cikkszám: 1187138, 1215401, 

1134146, 1134147

Meleg és hideg italok készítése 
az eszpresszótól a jeges teáig

/db

 

SZARVASI SZV 623 07 CAFE BRILL
PRESSZÓ KÁVÉFŐZŐ
• kapacitás: 6 adag dupla kávé
• skálázott üveg kiöntő edény
• csúszásmentes talp

Cikkszám: 1000710

 

SZARVASI SZV 612/3 MINI 
PRESSZÓ KÁVÉFŐZŐ 
• skálázott üveg kiöntő
• világító hálózati kapcsoló
• 6 adag kávé főzésére 

alkalmas

Cikkszám: 1200749

Krémfehér színben

15 bar nyomás

 

DE-LONGHI EC680.M ÉS DE-LONGHI 
KG521.M 
ESZPRESSZÓ KÁVÉFŐZŐ + KÁVÉDARÁLÓ
• KÁVÉFŐZŐ: Cappuccino rendszer 

tejhab és forró víz elkészítéséhez
• őrölt kávé és ESE kávépárna hasz-

nálata
• 15 bar nyomás
• Tehermoblock: precíz állítható 

vízhőmérséklet
• KÁVÉDARÁLÓ: LCD kijelző
• prémium fém kialakítás
• 350 g szemeskávé kapacitás

Cikkszám: 1157394, 1217581

/készlet

Többféle színben

 

KRUPS KP110531 OBLO 
DOLCE GUSTO KAPSZULÁS 
KÁVÉFŐZŐ 
• meleg vagy hideg italok
• 3 pozícióban állítható 

csepptálca
• 15 bar nyomás

Cikkszám: 1153211, 1153212, 

1153213, 1153214

/db

Aeroccino 
tejhabosító rendszer

 

DELONGHI NESPRESSO EN265.CWAE 
KAPSZULÁS KÁVÉFŐZŐ 
• 25–30 másodperc alatt üzemkész
• könnyen eltávolítható csepptálca
• felhajtható csészetartó a nagyobb 

poharaknak

Cikkszám: 1064999
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Nálunk TE vagy a FŐNÖK!

Mobileszközzel használható 
intelligens kávéfőző 

 

DELONGHI NESPRESSO EN350.G 
KAPSZULÁS KÁVÉFŐZŐ 
• 4 csészeméret: ristretto, espresso, 

lungo és az új Nespresso americano
• állítható 3 különböző hőmérséklet
• akár 19bar nyomás

Cikkszám: 1217582

 

DE-LONGHI ESAM 2600 
AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ 
• beépített daráló
• állítható kávémennyiség
• energiatakarékos mód

Cikkszám: 1076737

Állítható magasságú 
kávékifolyó

 

DE-LONGHI ECAM350.35.W 
AUTOMATA PRESSZÓKÁVÉFŐZŐ 
• Espresso, Coffee, Long és 

Doppio+ készítése
• „MY” funkció: személyre 

szabhatja az italokat

Cikkszám: 1214911

Érintőképernyős 
vezérlőpanel  

 

PHILIPS HD8834/09 MINUTO 
AUTOMATA PRESSZÓKÁVÉFŐZŐ 
• 5-féle kávé főzésére képes
• 5 lépésben állítható daráló
• 100% kerámia őrlőbetétek

Cikkszám: 1181890

Beépített tejtartály 
és tejhabosító

 

DELONGHI ECAM650.75.MS 
AUTOMATA PRESSZÓKÁVÉFŐZŐ 
• Bluetooth applikációval is 

vezérelhető
• személyre szabható italok
• forró csoki készítésére is 

alkalmas

Cikkszám: 1197096

4,3" színes 
érintőképernyő

Kb.2 évre elegendő 
kávé*

*Napi 4 10 grammos kávé adaggal számolva.

/készlet

Tejtartó

Barista minőségű 
kávé készítése

 

JURA E60 BLACK
AUTOMATA PRESSZÓKÁVÉFŐZŐ 
• 15 bar nyomású kompresszor
• szabadalmaztatott új finom-

hab technológia
• választható kávéerősség
• két csésze kávé készíthető 

egyidejűleg

Cikkszám: 1185472

/készlet

CA6706/00 AQUA karbantartó 
szett

/készlet

5 őrlési fokozat

 

PHILIPS HD8831/09 MINUTO
AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ 
• kerámia daráló
• tejhabosító
• automatikus tisztítási ciklus 

és vízkőmentesítő program

Cikkszám: 1176938, 1095647
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PHILIPS GC4885/00 AZUR PRO 
GŐZÖLŐS VASALÓ 
• 50 g/perc gőzkibocsátás
• 220 g gőzlövet
• T-ionicGlide vasalótalp
• automata kikapcsolás + 

vízkőtlenítő

Cikkszám: 1194544

3000 W teljesítmény

 

PHILIPS GC 7015/20 PERFECT-
CARE VIVA
GŐZÁLLOMÁS
• 1,7 literes víztartály
• SteamGlide: a Philips 

prémium minőségű 
vasalótalpa

• 4,5 bar szivattyúnyomás

Cikkszám: 1152533

Nincs szükség 
hőfokbeállításra

 

PHILIPS GC 320/55
KÉZI RUHAGŐZÖLŐ
• nincs szükség vasalódeszkára
• levehető víztartály
• exkluzív tárolótáska

Cikkszám: 1172064

Automatikus, folyamatos 
gőzkibocsátás

 

RUSSELL HOBBS 20562-56/RH
GŐZÖLŐS VASALÓ
• 2600 W teljesítmény
• hőmérséklet szabályozás
• függőleges gőz
• öntisztító funkció

Cikkszám: 1124089

Kerámia vasalótalp

 

TEFAL FV2545E0 PRIMAGLISS 
GŐZÖLŐS VASALÓ 
• 90 g/perc gőzkibocsájtás
• ultragliss vasalótalp
• 2000 W teljesítmény
• függőleges gőzölés 

Cikkszám: 1140206

Vízkőmentesítő rendszer

 

PHILIPS GC3582/20 
GŐZÖLŐS VASALÓ 
• extra méretű, 400 ml-es 

víztartály
• cseppzáró rendszer
• kerámia vasalótalp

Cikkszám: 1214529

Biztonsági automatikus 
kikapcsolás

 

TEFAL GV 4630E0 OPTIMO
GŐZÁLLOMÁS
• 700 ml víztartály kapacitás
• kerámia talp
• kézi gőz- és hőmérséklet-beállítás
• vízkőmentesítő funkciók

Cikkszám: 1154204

Függőleges gőzölés
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Nálunk TE vagy a FŐNÖK!

Kompakt 
ergonomikus design

 

BABYLISS D212E 
KOMPAKT HAJSZÁRÍTÓ 
• 2 sebesség fokozat
• hideglevegő gomb

Cikkszám: 1204198

2100 W teljesítmény

 

PHILIPS HP8230
HAJSZÁRÍTÓ
• ThermoProtect hőmérséklet-

beállítás
• 2 sebességfokozat
• hideg levegő gomb

Cikkszám: 1108835

 

BABYLISS ST330 DIAMOND 2 IN 1
HAJVASALÓ
• maximum 230°C
• 2in1: simító / göndörítő funkció
• 6 hőmérséklet fokozat

Cikkszám: 1149294

Wet & Dry technológia: törölköző-
nedves haj is formázható 

Kerámia bevonatú 
simítólapok

 

IMETEC 11464
HAJVASALÓ
• forgó vezeték
• működést jelző LED
• gyors felmelegedés

Cikkszám: 1176264

Kerámia bevonatú fésű, keratinos, 
antisztatikus bevonattal

 

REMINGTON CB7400
HAJSIMÍTÓ KEFE
• 3 hőmérséklet beállítási lehetőség
• forgópántos vezeték
• 3+1 év garancia

Cikkszám: 1213696

Automata göndörítés

 

BABYLISS BAC1100E CURLS SECRET-IONIC
AUTOMATA HAJGÖNDÖRÍTŐ 
• 3 féle időbeállítás a különböző stílusú 

fürtök elkészítéséhez
• ion technológia
• kerámia lapok

Cikkszám: 1167012

 

IMETEC 11382 ANNIVERSARY
HAJSIMÍTÓ 
• külső melegített lapok
• göndörítés
• digitális hőmérséklet 

szabályozás 150-230 °C 
között

Cikkszám: 1213886

Gloss & Shine 
bevonatos lapokSilk kerámia bevonat

 

REMINGTON CI96W1 
KÚPVAS
• digitális kijelző
• automatikus kikapcsolás 
• körbeforgó vezeték
• 30 mp bemelegítési idő

Cikkszám: 1124061
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Kis gépek, nagy öröm karácsonyra!

Haj, szakáll és testszőrzet 
eltávolítására alkalmas

 

BABYLISS E837E WTECH 10IN1
SZŐRTELENÍTŐ SZETT 
• önkenő rendszer
• töltöttségi szint kijelző
• nedves működés
• akkumulátoros

Cikkszám: 1111467

/készlet

 

PHILIPS QT4015/16
SZAKÁLLVÁGÓ
• 0,5 mm-es pontosság
• 90 perc vezeték nélküli 

használat 1 óra töltés után
• rögzíthető hosszbeállítás

Cikkszám: 1108850

Speciális 
titánium pengék

 

PHILIPS S5420/06 AQUATECH
FÉRFI BOROTVA
• 5 irányba mozgó, rugalmas 

fejek
• MultiPrecision pen-

gerendszer
• precíziós formázó

Cikkszám: 1182703

Aquatec nedves és 
száraz használathoz

 

BRAUN SE9579 
EPILÁTOR ARCTISZTÍTÓVAL 
• MicroGrip csipesz technológia
• alkalmazkodik a test kontúrjához
• nagy rezgésszámú masszíro-

zórendszer
• arctisztító kefével és további hat 

kiegészítővel

Cikkszám: 1181978

Száraz és nedves 
működés

/készlet

 

PHILIPS BRE620/00
EPILÁTOR
• 3 tartozék
• vezeték nélküli és újratölthető
• S alakú markolatkialakítás

Cikkszám: 1194553

Láb-, test- és 
arcszőrtelenítő

/készlet

 

BRAUN SILK-EXPERT BD5001 
VILLANÓFÉNYES SZŐRTELENÍTŐ
• IPL technológia
• folyamatos teljesitmény
• a bőr felülete alatt fejti ki hatását
• gyors és precíz kezelés

Cikkszám: 1192382

Intelligens SensoAdaptTM 
bőrtónus érzékelő

20 csipeszes

 

BRAUN SE1370
EPILÁTOR
• tisztítókefével
• 1 sebességfokozat

Cikkszám: 1220660

 

REMINGTON PR1230
KÖRKÉSES BOROTVA 
• rozsdamentes acél pengék
• hálózati üzemmód
• PowerFlex 360° technológia

Cikkszám: 1136759

Kétsoros vágórendszer
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Nálunk TE vagy a FŐNÖK!

 

ORAL-B PRO 8900 CROSS ACTION 
ELEKTROMOS FOGKEFE 
• hármas nyomásérzékelő 

technológia
• 3D tisztítóhatás
• 12 nap működés

Cikkszám: 1214786

Bluetooth applikációval működő fogkefe, a 
fogmosási szokások nyomon követésére és javítására

/készlet

 

PHILIPS HX8331/01 AIRFLOSS PRO 
FOGKÖZTISZTÍTÓ
• nagyteljesítményű fej
• háromszoros fújás, testre szabható 

beállítás

Cikkszám: 1192494

Levegőt és mikrocseppeket 
alkalmazó technológia

 

PHILIPS HX 6511/33 SONICARE 
ELEKTROMOS FOGKEFE
• kétperces időzítő
• töltöttségi szint kijelző
• vékony, ergonomikus kialakítás

Cikkszám: 1186596

31 000 mozdulat/perc

 

VIVAMAX GYVM23 SHIATSU
UNIVERZÁLIS MASSZÍROZÓ
• maximális hőmérséklet: 60°C
• körkörös mozgású görgő
• könnyen kezelhető

Cikkszám: 1180702

Nyakon, háton, derékon 
egyaránt használhatóAlkalmas profi és 

otthoni használatra is

 

NABA 656100 X ONE GEL LAC SZETT
• tartalmaz minden  anyagot és eszközt, 

ami a lakkozáshoz és az eltávolításhoz 
szükséges

• mini LED lámpával

Cikkszám: 1215210

 

ORAL-B OC-20
SZÁJÁPOLÓ CENTER
• 8800 oszcilláló mozdulat 

percenként
• 3D tisztítás
• levehető víztartály

Cikkszám: 6110000

40 000 mozdulat 
percenként

Salvus köd 
képzésre alkalmas

 

BONECO 7145W 
ULTRAHANGOS PÁRÁSÍTÓ 
• csendes, halk üzemelés
• páratartalom és pára inten-

zitás szabályzás
• kétirányú párakifújás

cikkszám: 1071116
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A feltüntetett ajánlatok valamennyi magyarországi 
Media Markt áruházban érvényesek! mediamarkt.hu24x Magyarországon!

Az ajánlat 2016.12.14-től 2016.12.24-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, Cetelem hitelkártya kedvezménnyel, kuponkedvezménnyel nem összevonható, részletekről érdeklődjön áruházainkban!

Megéri nálunk vásárolni:

Így vásárolhat tőlünk:

Keressen minket a fenti csatornák 
bármelyikén: 

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

MINDENHOL MEGBÍZHATÓ: 
19 ÉVE MAGYARORSZÁGON. 

MEGTARTJUK, AMIT ÍGÉRÜNK!

•  Szaktanácsadóinkra az áruházakban és 
online is 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

•  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 felté-
telektől függően díjkötelesek. Az igénybevétel 
feltételeiről kérjük a vásárláskor érdeklődjön 
szaktanácsadóinknál!

• 24 áruházunkban országszerte.
•  Interneten, a www.mediamarkt.hu címen  

a hét minden napján, éjjel – nappal.

EGY MÁRKA -
EGY ÍGÉRET!

Munkatársaink mindenhol 
segítenek Önnek:

Automatikus 
gőzvezérlés

 

PHILIPS GC3802/20 
GŐZÖLŐS VASALÓ 
• hármas precíziós vasalóorr
• 40 g/perc gőzkibocsátás
• SteamGlide vasalótalp

Cikkszám: 1149694

2 db szörppel

 

SODACO B 100 E BASIC
SZÓDAGÉP
• 1 db légmentesen zárható szénsavasító 

palack
•  kb. 60 - 90 liter szóda elkészítéséhez 

elegendő töltöttségű CO² patron

Cikkszám: 1067288

2 csésze funkció 

DE-LONGHI EC5.1 STEAM
ESZPRESSZÓ KÁVÉFŐZŐ
• automatikus capuccino rendszer
• gőzfunkció, állítható gőzkibocsátás
• kivehető csepptálca

Cikkszám: 1165581

Színvédő  
technológia

 

REMINGTON D6090 COLOUR PROTECT
HAJSZÁRÍTÓ
• 2200 W teljesítmény
• ionos kondicionálás

Cikkszám: 1195399

4 irányba mozgó, 
rugalmas fejek

 

PHILIPS S1310/04 
FÉRFI BOROTVA 
• CloseCut pengerendszer
• 35 perc vezeték nélküli 

borotválkozás
• nagy teljesítményű és 

hatékony lítium-ion 
akkumulátor

Cikkszám: 1194558
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