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Az ajánlat 2017.12.04-től 2017.12.31-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, a termék vételárát csökkentő engedménnyel nem összevonható, részletekről érdeklődj áruházainkban!

KONYHÁBAN IS

ÉRVÉNYES: 2017.12.04.és 12.31. között

12 terítékes

/készlet

Légkeverés és 
grill funkció

Touch Control 
vezérlés 

.

BOSCH HBN 231 E 4 + PKE611D17E + 
SMV 40 C 10 EU
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ + FŐZŐLAP + 
MOSOGATÓGÉP
SÜTŐ: 
• 67 liter űrtartalom
FŐZŐLAP:
• 17 főzőfokozat
• High Speed-üvegkerámia
MOSOGATÓGÉP:
• töltöttség szenzor
• szélesség: 60 cm
• energiaosztály A+

Cikkszám: 1115962, 1163402, 1140912
 

A



* Ezen termékünk csak vásárlói megrendelésre kapható.
Az ajánlat 2017.12.04-től 2017.12.31-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, a termék vételárát csökkentő engedménnyel nem összevonható, részletekről érdeklődj áruházainkban!
2

4 zónás kerámia főzőlap

Teleszkópos
sütősín

/készlet

Wok égő

/készlet

.

WHIRLPOOL AKP 745 + GMF 7522/IXL
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ + GÁZ FŐZŐLAP
SÜTŐ: 
• SmartCleanTM (hidrolitikus) sütőtisztítás
• süllyeszthető gombok
• programozható óraidő, sütési idő, befejezési idő
FŐZŐLAP: 
• egykezes, automata szikragyújtás
• 4 normál + 1 nagyteljesítményű WOK gázégő
• 3 részes, stabil, öntöttvas edénytartó
• 73 cm széles

Cikkszám: 1164666, 1164664, 1164665
 

A

6. Érzék sütési 
programok

Karcálló iXelium
nemesacél felület

/készlet

4 indukciós főzőzóna

/készlet

6. Érzék funkció  
6 ételkategóriára

.

WHIRLPOOL AKZ9 6230 + ACM 932/BF*
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ + INDUKCIÓS FŐZŐLAP
SÜTŐ: 
• finoman csukódó sütőajtó
• katalitikus panelek
• teleszkópos sütősín
FŐZŐLAP: 
• Booster fokozat
• FlexiCook (híd kapcsolat) a jobboldali 

két zónára

Cikkszám: 1243986, 1243987, 1243989
 

+A

Dupla Flexi Cook 2 x  
2 összekapcsolható zóna

.

WHIRLPOOL AKZM 8480 IX *  
+ ACM 928/BA * BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ  
+ INDUKCIÓS FŐZŐLAP
SÜTŐ: 
• pirolitikus öntisztítás
• 6. Érzék automata sütőprogramok
• hűtőventilátor
FŐZŐLAP: 
• 6. Érzék automata programok
• maradékhő kijelzés
• gyermekzár

Cikkszám: 1164682, 1184412
 

+A

73 literes  
sütőtér

/készlet

.

WHIRLPOOL AKP 472/IX + AKT 8090/NE
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ + KERÁMIA FŐZŐLAP
FŐZŐLAP: 
• érintőszenzoros vezérlés
• maradékhő kijelzés
• szegély nélküli kivitel

Cikkszám: 1122019, 1139639
 

A

.

WHIRLPOOL AKP 472/IX + AKR 362 IX  
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ + GÁZ FŐZŐLAP
SÜTŐ: 
• nagyteljesítményű grill
• beállítható hőmérséklet  

tartomány (50-250°)
• digitális kijelző
FŐZŐLAP: 
• elektromos szikragyújtás
• égésbiztosító

Cikkszám: 1122019, 1071457
 

A

6. ÉRZÉK FUNKCIÓ:
Biztosítja az optimális sütési körülményeket az étel tökéletes elkészítéséhez, legyen az pizza, 
borjúhús vagy sütemény.

SMARTCLEAN SÜTŐTISZTÍTÁS:
Alacsony hőmérsékletű, rendkívül 
energiatakarékos vízgőzös program, 
amely fellazítja a sütő falára égett 
szennyeződéseket.

PIROLITIKUS TISZTÍTÁS:
470°C-on működő technológia, amely a 
szennyeződéseket hamuvá égeti, amit azután nedves 
szivaccsal egyszerűen ki lehet törölni.

UJJLENYOMATMENTES KARCÁLLÓ IXELIUM® FELÜLETŰ INOX:
Nanotechnológiás, könnyen tisztítható, különlegesen karc és elszíneződésálló felület.

VAGY

/készlet

.

WHIRLPOOL AKP 745 + AKT 8190/BA 
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ + KERÁMIA FŐZŐLAP
FŐZŐLAP: 
• önálló érintőszenzor vezérlésű  

kerámialap
• dupla - ovál zónabővítési lehetőség
• digitális teljesítménykijelző

Cikkszám: 1139640
 

A
Programozható időzítés

.

WHIRLPOOL AKZ9 6230  
+ AKT 8130 NE 
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ  
+ KERÁMIA  FŐZŐLAP
FŐZŐLAP: 
• digitális kijelző
• szegély nélküli
• maradékhő kijelzés

Cikkszám: 1150184
 

+A

VAGY

/készlet

VAGY

WOK ÉGŐ: 
Ez a nagyméretű gázrózsa egy pontra összpontosítja a hőt, ezáltal koncentráltabb lesz a hő átadása a serpenyőnek  
vagy bármilyen edénynek. Főleg az ázsiai konyhára jellemző, ahol fontos a gyors és hirtelen pirítás az ételeknél.

Bővíthető főzőzónával



* Ezen termékünk csak vásárlói megrendelésre kapható.
Az ajánlat 2017.12.04-től 2017.12.31-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, a termék vételárát csökkentő engedménnyel nem összevonható, részletekről érdeklődj áruházainkban!
3

10 terítékes keskeny 
mosogatógép

.

WHIRLPOOL ADG 221 
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP 
• 10 l vízfogyasztás
• elektronikus öblítő- és 

sóhiány jelző
• szélesség: 45 cm

Cikkszám: 1178636
 

+A

.

WHIRLPOOL  WIE 2 B 19 *
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP  
• 6 program
• multitabletta használat
• fémszita szűrőrendszer

Cikkszám: 1200875
 

+A

.

WHIRLPOOL WBC 3C26 PF X 
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP 
• 14 teríték
• 46 dB zajszint
• PowerClean+

Cikkszám: 1200838
 

++A

3. evőeszközfiók

.

WHIRLPOOL WRIC 3C26 
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP 
• 14 terítékes
• 9 l vízfogyasztás
• 8 program

Cikkszám: 1200876
 

++A

6. Érzék  
szenzorfunkciók

14 terítékes

.

WHIRLPOOL WEIC 3C26 F 
BEÉPÍTHETŐ MOSÓGÉP  
• 6. Érzék szenzorfunkció
• 9 l vízfogyasztás
• 8 program
• digitális kijelző

Cikkszám: 1200878
 

++A

.

WHIRLPOOL WKIO 3T123 6P * 
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP 
• multizónás mosogatás
• öntisztító program
• 14 terítékes

Cikkszám: 1200881
 

.

WHIRLPOOL WBO 3T332 P X * 
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP   
• 6. Érzék szenzorprogram
• PowerClean Pro -  

nagynyomású tisztítás

Cikkszám: 1200874
 

+++A

9 l vízfogyasztás

POWERCLEAN:
Az edények és serpenyők legmakacsabb foltjainak eltávolításához előmosogatás nélkül, az alsó rács 
hátsó részén található hatékony vízpermetező fúvókáknak köszönhetően.

POWERDRY SZÁRÍTÁS:
PowerDry rendszer zárt áramköre kivonja a gőzt 
és vízzé alakítja, amelyet aztán leereszt. Ennek 
köszönhetően minden konyhai eszköz a legjobb 
eredménnyel, cseppmentesre szárad meg.

AQUASTOP VÍZVÉDELEM:
A víznyomásban fellépő hirtelen változások esetén, vagy amikor a bejövő vezeték eltörik, az Aquastop 
rendszer haladéktalanul elzárja a csapot és ezzel a befolyó vizet, hogy a mosogatógép kikapcsoljon.

6. ÉRZÉK SZENZORPROGRAM:
A szennyezettségi szintet érzékelő program, amely 
ennek megfelelően állítja be a mosogatási program 
paramétereit.

.

WHIRLPOOL ADG 422 IX 
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP 
• digitális LCD kijelző
• 10 teríték
• csendes működés

Cikkszám: 1195878
 

++A

6. Érzék  
funkciók

.

WHIRLPOOL ADG 522 IX * 
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP  
• 3. evőeszköztartó
• 6. Érzék szenzorprogram
• Waterstop vízvédelem

Cikkszám: 1195879
 

++A

Extra csendes:  
43 dB zajszint

13 terítékes

++A

6. Érzék  
mosogatás



* Ezen termékünk csak vásárlói megrendelésre kapható.
Az ajánlat 2017.12.04-től 2017.12.31-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, a termék vételárát csökkentő engedménnyel nem összevonható, részletekről érdeklődj áruházainkban!
4

1400
ford./perc

.

WHIRLPOOL AMW 1401/IX * 
BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ 
• 31 l űrtartalom
• 6. Érzék funkciók
• beprogramozott automatikus 

receptek

Cikkszám: 1133751 

.

WHIRLPOOL AMW 439/IX *  
BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ 
• digitális kijelző
• kvarc grill
• súly szerinti kiolvasztás

Cikkszám: 1164691 
 

.

WHIRLPOOL AMW 730/SD * 
BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ 
• 31 l űrtartalom
• 6. Érzék funkciók
• beprogramozott automatikus 

receptek

Cikkszám: 1164694, 1164696, 
1164697 

.

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

Cikkszám: 1148057
 

++A

.

WHIRLPOOL SP 40 801 EU *
BEÉPÍTHETŐ KOMBINÁLT 
HŰTŐSZEKRÉNY 
• 299/101 liter hűtő/fagyasztó 

kapacitás
• belső ventilátor,  

antibakteriális szűrővel
• magasság: 194 cm

Cikkszám: 1244433
 

.

WHIRLPOOL AWOC 0714 * 
BEÉPÍTHETŐ MOSÓGÉP   
• vasaláskönnyítő opció
• "Clean+" folttisztító funkció

Cikkszám: 1103561
 

1000 W mikrohullám 
teljesítmény, Crisp grill

1000 W mikrohullám 
teljesítmény, Crisp grill

.

WHIRLPOOL ART 6501/A+ *
BEÉPÍTHETŐ KOMBINÁLT 
HŰTŐSZEKRÉNY  
• 195/80 liter hűtő/ 

fagyasztó kapacitás
• automatikus hűtőtér 

leolvasztás
• magasság: 178 cm

Cikkszám: 1140476
 

.

WHIRLPOOL ART 6610/A++ *
BEÉPÍTHETŐ HŰTŐSZEKRÉNY 
• 195/80 liter hűtő/fagyasztó 

kapacitás
• LessFrost rendszer

Cikkszám: 1158063
 

.

WHIRLPOOL ART 459 A+ NF 1 *
BEÉPÍTHETŐ HŰTŐSZEKRÉNY
• 6. Érzék Fresh Control funkció
• automatikus leolvasztás
• magasság: 177 cm

Cikkszám: 1095905
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194 cm magas

NO FROST:
A hideg levegő tökéletes cirkulációját biztosítja, 
amely nedvesség hiányában megakadályozza a 
jegesedést, így tökéletesen konzerválva az ételeket.

3D MELEGÍTÉS:
Egyedi mikrohullám-elosztó rendszer, amely biztosítja, hogy az ételek egyenletesebben süljenek át, 
olvadjanak fel vagy melegedjenek meg, rövidebb elkészítési idő alatt.

Crisp funkció

/db

+A

FrostLess 
technológia

++A

 6. Érzék hőmérséklet 
szabályozás

+A No Frost
Jegesedés mentes

201/63 liter hűtő/
fagyasztó kapacitás

Extra nagy  
400 literes kapacitás 

+A

6. Érzék funkció 

++A
Ruhatöltet

7 kg



* Ezen termékünk csak vásárlói megrendelésre kapható.
Az ajánlat 2017.12.04-től 2017.12.31-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, a termék vételárát csökkentő engedménnyel nem összevonható, részletekről érdeklődj áruházainkban!
5

/készlet

.

BOSCH HBG 43 T 360 R + PUE 645 BB 1 E
BEÉPÍTHETŐ KATALITIKUS SÜTŐ + 
KERÁMIA FŐZŐLAP
SÜTŐ: 
• 3 szintű teleszkópos sütősín Stop 

funkcióval
• katalikus öntisztítás 
FŐZŐLAP:
• 17 fokozat
• Top Control digitális kijelzés

Cikkszám: 1168961, 1228265
 

A

ColorGlass: fekete üveg előlap

/készlet

.

BOSCH HBG 675 0S 1 * + PIF 651 FC 1 E *
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ + INDUKCIÓS 
FŐZŐLAP
SÜTŐ: 
• pirolitikus öntisztítás
• 2,5"-os színes, grafikus TFT kijelző
• 71 liter sütőtér
FŐZŐLAP:
• 1 bővíthető sütőzóna
• energiafogyasztás kijelzése

Cikkszám: 1166588, 1196527
 

DirectSelect kezelőfelület
4 indukciós főzőzóna 
edényfelismeréssel

.

BOSCH SMV 45 AX 00 E 
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP 
• 12 terítékes
• extra szárítás
• 5 program

Cikkszám: 1228260
 

.

BOSCH SPI 50 E 95 EU 
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP 
• AquaMix, üvegvédelmi 

rendszer
• Vario kosárrendszer
• VarioSpeed opció

Cikkszám: 1192365
 

+A

9 terítékes

.

BOSCH SMV 46 KX 01 E 
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP  
• 13 terítékes
• extra szárítás
• 6 program

Cikkszám: 1228261
 

.

BOSCH SMI 46 CS 01 E 
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP  
• extra szárítás
• Vario kosárrendszer
• 6 program

Cikkszám: 1228037
 

.

BOSCH SMI 46 KS 02 E 
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP
• 13 terítékes
• zajszint: 46 dB
• 6 program

Cikkszám: 1228256
 

.

BOSCH SMI 25 AS 02 E 
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP 
• öntisztító szűrő
• maradékidő kijelzés
• szélesség: 60 cm

Cikkszám: 1228255
 

++A

12 terítékes

.

BOSCH KIV 34 X 20 * 
BEÉPÍTHETŐ KOMBINÁLT 
HŰTŐSZEKRÉNY 
• automatikus leolvasztás 

a hűtőtérben
• MultiBox zöldségtartó

Cikkszám: 1083158
 

.

BOSCH HMT 84 M 654 *
BEÉPÍTHETŐ  
MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ 
• 25 l űrtartalom
• 900 W teljesítmény

Cikkszám: 1140887
 

/készlet
4 szupergyors  

High Speed főzőzóna

.

BOSCH HBN 539 E 7 + PKE 645 D 17 E
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ + KERÁMIA FŐZŐLAP
SÜTŐ: 
• multifunkciós sütő
• elektronikus óra
• kiolvasztás
FŐZŐLAP:
• 17 fokozat
• Top Control digitális kijelzés

Cikkszám: 1117494, 1145399
 

A

Katalitikus öntisztítás

/készlet

.

BOSCH HBN 539 E 7 + POH 6 B 6 B 10
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ + GÁZ FŐZŐLAP
FŐZŐLAP: 
• egykezes gyújtás
• termoelektromos égésbiztosítás

Cikkszám: 1173415
 

A

WOK égő

VAGY

AutoPilot automata 
programok

+A

InfoLight

++A

VarioDrawer eszköztartó

++A

VarioDrawer 13 terítékes

+++A++A

AutoPilot automata 
programok

Krómozott  
palacktartó rács

+A



* Ezen termékünk csak vásárlói megrendelésre kapható.
Az ajánlat 2017.12.04-től 2017.12.31-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, a termék vételárát csökkentő engedménnyel nem összevonható, részletekről érdeklődj áruházainkban!
6

/készlet 4 gáz főzőfelület

.

ZANUSSI ZOB442X + ZGG 62414 XA
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ + GÁZ FŐZŐLAP
SÜTŐ: 
• 4 sütési szint
FŐZŐLAP: 
• szikragyújtás
• zománcozott edénytartó rács
• Pureflame gázégő

Cikkszám: 1093305, 1098974
 

A

/készlet

Érintővezérlés

/készlet

Indukciós zónák booster 
(gyorsfelfűtés) funkcióval

Pirolitikus tisztítás

.

ZANUSSI ZOB35722XV + ZEV 6240 FBA
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ + KERÁMIA FŐZŐLAP
SÜTŐ: 
• teleszkópos sütősín
• programozható digitális kijelző
FŐZŐLAP:
• maradékhő kijelzés
• automata kikapcsolás

Cikkszám: 1093302, 1185180
 

A

.

ZANUSSI ZOP 37902 XK + ZEI6840FBA
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ + INDUKCIÓS FŐZŐLAP
SÜTŐ: 
• digitális percszámláló
• teleszkópos sütősín
• pizza funkció
• 74 l-es sütő űrtartalom
FŐZŐLAP:
•  7 szegmenses kijelző
• érintőszenzoros kezelés

Cikkszám: 1093294, 1161856
 

+A

127 liter hűtő 
kapacitás

.

ZANUSSI ZUA 12420 SA * 
BEÉPÍTHETŐ  
HŰTŐSZEKRÉNY 
• automatikus hűtőtér 

leolvasztás
• magasság: 82 cm
Cikkszám: 1093319
 

+A

97/17 liter hűtő/ 
fagyasztó kapacitás 

A reklámújságban szereplő hűtőszekrényekben és fagyasztókban látható termékek csak illusztrációk.

.

ZANUSSI ZUA 14020 SA * 
BEÉPÍTHETŐ
HŰTŐSZEKRÉNY 
• automatikus leolvasztás
• zöldségtároló fiók
• magasság: 82 cm
Cikkszám: 1093318
 

+A

.

ZANUSSI ZBB 28441 SA * 
BEÉPÍTHETŐ KOMBINÁLT 
HŰTŐSZEKRÉNY 
• 4 teljes szélességű üvegpolc
• extra csendes: csupán 36 dB
• magasság: 178 cm
Cikkszám: 1120319
 

+A

196/72 liter hűtő/
fagyasztó kapacitás

Kihúzható elszívó

.

ZANUSSI ZHP 615 X * 
TELESZKÓPOS PÁRAELSZÍVÓ 
• 3 fokozat
• kimenő légáram:  

280 m³/óra
• szélesség: 60 cm
Cikkszám: 7720297 
 

Légkeverés, 
kiolvasztás funkció

PIROLITIKUS TISZTÍTÁS: 
Olyan automata tisztítási 
program, amely felmelegíti 
a sütőt 500 Celsius fokra és 
leégeti a szennyeződést 
a sütő belső faláról, ezzel 
megkönnyítve a tisztítást.

HŐLÉGBEFÚVÁS: 
Az előre beállított 
forró levegő 
keringetésével 
egyenletesebben 
történik a sütés.

TELESZKÓPOS SÜTŐSÍN:
A sütőtér mindkét oldalán elhelyezkedő sínrendszer, 
ami megkönnyíti a tepsik be- illetve kivételét, 
megakadályozva ezzel az égési sérüléseket.

Hőlégbefúvás



* Ezen termékünk csak vásárlói megrendelésre kapható.
Az ajánlat 2017.12.04-től 2017.12.31-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, a termék vételárát csökkentő engedménnyel nem összevonható, részletekről érdeklődj áruházainkban!

Üveg felület Bővíthető főzőzóna

7

/készlet

/készlet

/készlet

Könnyen tisztítható  
üvegkerámia felület

4 indukciós főzőzóna

.

ELECTROLUX EZB3410AOX  
+ EHF 6240 XXK
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ + FŐZŐLAP
SÜTŐ: 
• grill funkció
FŐZŐLAP: 
• 4 főzőzóna
• érintővezérlés
• maradék hő kijelzés

Cikkszám: 1100730, 1206354
 

A

.

ELECTROLUX EZA5420AOX  
+ EGT 6342 YOK
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ + GÁZ FŐZŐLAP
SÜTŐ: 
• katalitikus öntisztítás
• süllyesztett gombok
• hűtő ventilátor, kiolvasztás 

funkció
FŐZŐLAP:
• öntöttvas edénytartó
• szikragyújtás

Cikkszám: 1138419, 1191932
 

A

.

ELECTROLUX ESI5545LOX * 
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP 
• hátralévő idő kijelzése
• vízszenzor: érzékeli a 

szennyezettségi szintet
• zajszint csupán 46 dB
• szélesség: 60 cm

Cikkszám: 1195346 
 

.

ELECTROLUX ENN2800ACW *
BEÉPÍTHETŐ KOMBINÁLT 
HŰTŐSZEKRÉNY 
• 202/75 liter hűtő/fagyasztó 

kapacitás
• LED világítás
• magasság: 178 cm
Cikkszám: 1171085
 

.

ELECTROLUX ESL5201LO 
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP 
• 13 terítékes
• LED kijelző
• vízvédelmi rendszer
• szélesség: 60 cm

Cikkszám: 1154859
 

+A

Inverter motor

Extra csendes 36 dB

.

ELECTROLUX ESL4201LO 
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP  
• késleltetett indítás
• 9 terítékes
• szélesség: 45 cm

Cikkszám: 1223776
 

+A

.

ELECTROLUX ESI5205LOX
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP  
• LED kijelző
• Inverter motor
• AirDry technológia
• szélesség: 60 cm

Cikkszám: 1238817
 

+A

+A

PLUS STEAM:  
Olyan gőzprogram, ami egyenletesebb,
ropogósabb sütést biztosít, ill. megmaradnak 
a vitaminok a zöldségek párolásánál, ami a 
mai egészséges táplálkozás alapfeltétele.

.

ELECTROLUX EOB 3454 AOX + EHH 6240 ISK
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ + INDUKCIÓS FŐZŐLAP
SÜTŐ: 
• teleszkópos sütősín
• pizza funkció
• hőlégkeverés, grill funkció
FŐZŐLAP:
•  maradékhő kijelzés
• érintővezérlés

Cikkszám: 1155131, 1171073
 

A

.

ELECTROLUX EMT 25207 OX * 
BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ 
SÜTŐ 
• LED kijelző
• érintővezérlős  

teljesítmény-szabályozás
• grill funkció
Cikkszám: 1178053

Súly szerinti 
automata főzés

Katalitikus 
öntisztítás

Teleszkópos 
sütősín

PlusSteam: 
gőz funkció

ELECTROLUX SÜTŐ ÉS INDUKCIÓS 
LAP EGYÜTTES VÁSÁRLÁSA
ESETÉN REGISZTRÁLJ, ÉS
7 RÉSZES EDÉNY SZETTET KAPSZ! 
Regisztrálni a www.electrolux.hu oldalon 
lehet 2017.09.13. és 2017.12.31. között.
A promócióval kapcsolatos valamennyi adminisztrációs, jogi, 
adózási kötelezettséget a Electrolux Lehel Kft. (1142 Budapest, 
Erzsébet királyné útja 87.) végzi és teljesíti.

30 perces
rövidprogram 30 perces

rövidprogram

+++A

/készlet

.

ELECTROLUX EZA5420AOX  
+ EHF 6547 FXK 
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ + KERÁMIA FŐZŐLAP 
FŐZŐLAP:
• automata kikapcsolás
• Stop and Go funkció

Cikkszám: 1100731
 

+A

13 teríték

VAGY



* Ezen termékünk csak vásárlói megrendelésre kapható.
Az ajánlat 2017.12.04-től 2017.12.31-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, a termék vételárát csökkentő engedménnyel nem összevonható, részletekről érdeklődj áruházainkban!
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/készlet

Booster funkció

.

AEG FEB52600ZM  
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP 
• üvegvédő program
• szöveges + szimbólumos 

panel
• hátralévő idő kijelzése
• szélesség: 60 cm

Cikkszám: 1235812
 

.

AEG FEE62400PM  
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP 
• szimbólumok a panelen
• ProClean szatelit szórókar
• hátralévő idő kijelzése
• szélesség: 45 cm

Cikkszám: 1235809
 

.

AEG SCE81816TS * 
BEÉPÍTHETŐ KOMBINÁLT 
HŰTŐSZEKRÉNY
• LCD kijelzős elektronikus 

vezérlés
• Frostmatic funkció - 

nagy mennyiségű élelmiszer 
gyors fagyasztáshoz

• magasság: 177 cm

Cikkszám: 1235842
 

/készlet

Gyors és pontos  
hőmérséklet-beállítás

.

AEG BPS351120M + HK 634200 XB
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ + INDUKCIÓS FŐZŐLAP 
SÜTŐ:
• PlusSteam gőz funkció 
• automatikus hőmérséklet ajánlás
FŐZŐLAP:
• programozható időzítő
• OptiFit Frame™ - új XL-es méretű 

keret
• Power Booster funkció

Cikkszám: 1063346, 1235822 
 

+A

Pirolitikus tisztítás

Beprogramozott receptek, 
súlyérzékelős sütőprogramok

.

AEG BSE782320M * + HKM 85411 FB *
BEÉPÍTHETŐ GŐZSÜTŐ + INDUKCIÓS FŐZŐLAP 
SÜTŐ:
• nagyméretű, magyar nyelvű LCD-kijelző
• húshőmérő
FŐZŐLAP:
• 3 lépcsős maradékhő kijelzés
• automata felfűtés
• időzítés
• szélesség: 78 cm

Cikkszám: 1171089, 1235826 
 

+A

13 terítékes

++A ++A

9 terítékes 192/61 liter hűtő/
fagyasztó kapacitás

+A

.

AEG DBB3650M *
PÁRAELSZÍVÓ  
• 3 fokozat
• szénszűrő telítettség jelző
• szélesség: 60 cm

Cikkszám: 1235836
 

C

/készlet2 bővíthető főzőzóna

.

AEG BCE451350M + HK3654070XB
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ + ÖNÁLLÓ KERÁMIA 
FŐZŐLAP
SÜTŐ:
• katalitikus tisztítás
• hőlégbefúvásos technológia
• 71 liter sütő űrtartalom
FŐZŐLAP: 
• gyerekzár
• gyors felfűtés
• Stop&Go funkció

Cikkszám: 1110752, 1235821 
 

A

PlusSteam: 
gőz funkció

.

AEG FSE53600Z * 
BEÉPÍTHETŐ 
MOSOGATÓGÉP 
• 3 karakteres kijelző
• Inverter motor
• piros és zöld fénypont 

a padlón

Cikkszám: 1235817
 

+++A

13 terítékes

GŐZSÜTŐK:
A gőzsütőkben kombinálni lehet a forró, 
száraz levegőt és a gőzt. Így az ételek 
megőrzik nedvességtartalmukat, ezáltal 
eredeti formájukat (nem töpörödnek össze 
a kiszáradás miatt), és sokkal finomabbak is 
lesznek. A gőzben hamarabb meg is sülnek 
az ételek, és a sütő is kevesebb energiát 
fogyaszt.

MINDEN AEG SÜTŐHÖZ, FŐZŐLAPHOZ ÉS MOSOGATÓGÉPHEZ +3ÉV GARANCIA
a vásárlás regisztrálása esetén. Regisztrálni a www.aeg.hu oldalon lehet 2017.10.02. és 2018.01.10. között.

INDUKCIÓS FŐZÉS:  
Olyan energiatakarékos főzési rendszer, amely 
meggyorsítja a főzési időt, ezáltal kevesebb 
időt kell a konyhában eltölteni és kevesebb 
energiát fogyaszt.  A mágneses indukció elvén 
működik.

No Frost
Jegesedés mentes



* Ezen termékünk csak vásárlói megrendelésre kapható.
Az ajánlat 2017.12.04-től 2017.12.31-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, a termék vételárát csökkentő engedménnyel nem összevonható, részletekről érdeklődj áruházainkban!

3 ÉV GYÁRI GARANCIA  minden beépíthető GORENJE termékre!

Stop&Go pillanat állj funkció

9

/készlet

.

GORENJE GV 51010 *  
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP 
• 9 terítékes
• 5 program
• rozsdamentes acél kamra
• vízfogyasztás 9 liter
Cikkszám: 1216707 

.

GORENJE G 64 X  
BEÉPÍTHETŐ 
GÁZFŐZŐLAP 
• égésbiztosító,  

zománcozott rácsok
• kezelőgombok 

oldalt, elektronikus 
szikragyújtás

Cikkszám:  1143333 

.

GORENJE GI 51010 X *
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP 
• kezelőpaneles keskeny 

(45 cm) kivitel
• 6 program
• rozsdamentes acél kamra
• vízfogyasztás 9 liter

Cikkszám: 1216708
 

.

GORENJE GI 61010 X *
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP  
• 6 program
• rozsdamentes acél kamra
• szélesség: 60 cm
• vízfogyasztás: 11 liter

Cikkszám: 1216705
 

.

GORENJE GV 61010 *
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP  
• 12 terítékes
• 5 program
• rozsdamentes acél kamra
• vízfogyasztás: 11 liter

Cikkszám: 1216703
 

.

GORENJE GV 64161 
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP 
• 5 program, automata 

program
• LED kijelző, mechanikus 

vezérlés
• TotalDry automata ajtónyitás 

a program végével
• vízfogyasztás: 9,5 liter

Cikkszám: 1215371
 

.

GORENJE BO635E11X
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ 
• 9 funkció
• érintőképernyős 

LED programóra

Cikkszám: 1165981
 

A
AquaClean öntisztítás

.

GORENJE BO 637 E21XG + ECT 640 SC 
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ + KERÁMIA FŐZŐLAP
SÜTŐ: 
• 67 liter sütő űrtartalom
• 11 funkció - hőlégbevúvás
• AquaClean öntiszító funkció
FŐZŐLAP:
• két bővíthető zóna
• programozható főzési idő

Cikkszám: 1165984, 7710600
 

A

.

GORENJE BO 647 A20XG + IT 614 SC  
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ + INDUKCIÓS FŐZŐLAP
SÜTŐ: 
• GentleClose - lassú ajtózáródás
• teleszkópos sütősín
FŐZŐLAP: 
• érintőkijelzős vezérlés
• Power Boost funkció mind a 4 főzőzónán
• időzítés funkció
• gyerekzár

Cikkszám: 1161096, 1165985
 

4 indukciós zóna

/készlet/készlet

.

GORENJE ECT 610 SC 
BEÉPÍTHETŐ KERÁMIA 
FŐZŐLAP
• maradékhő kijelzés
• túlforrás elleni védelem 
Cikkszám:  1165996 

+++A++A ++A++A

 AQUACLEAN MÓDSZER:
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.

Keskeny (45 cm) kivitel

16 terítékes, három fiókos
Teljesen integrált (60 cm) kivitel 12 terítékes9 terítékes

+A

Rozsdamentes  
acél felület

Touch Control 
vezérlés KATALITIKUS ÖNTISZTÍTÁS: 

A katalitikus öntisztítás elismert sütő tisztítási módszer, 
amelynek lényege, hogy, amikor a sütő belsejében a hőmérséklet 
eléri a 85˚C-ot, a katalitikus fal elemek automatikusan el- 
kezdik magukhoz vonzani és oxidálni a zsírt és az egyéb 
szennyeződéseket. A zsír elég, a sütő pedig tökéletesen tiszta 
marad.

Növelt LED kijelző 
érintővezérléssel

Teleszkópos 
sütősín

/készlet

VAGY



* Ezen termékünk csak vásárlói megrendelésre kapható.
Az ajánlat 2017.12.04-től 2017.12.31-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, a termék vételárát csökkentő engedménnyel nem összevonható, részletekről érdeklődj áruházainkban!
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.

GORENJE BM 300 X *
BEÉPÍTHETŐ  
MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ 
• digitális kijelző
• 800 W teljesítmény

Cikkszám: 1158651
 

.

GORENJE BM 171 A4XG *
BEÉPÍTHETŐ  
MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ 
• 6 teljesítmény fokozat
• LCD kijelző 
• érintő- és  

tekerőgombos vezérlés
Cikkszám: 1166006 

.

GORENJE BM 251 S7XG *
BEÉPÍTHETŐ  
MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ 
• űrtartalom: 25 liter
• 900 W mikrohullám és 

1100 W grill  
teljesítmény

• teljesen érintőgombos 
vezérlés

Cikkszám: 1166005 

Súly szerinti kiolvasztás

.

GORENJE RI 4091 AW *
BEÉPÍTHETŐ HŰTŐSZEKRÉNY 
• statikus hűtési rendszer
• mechanikus vezérlés
• 3 üvegpolc, zöldségtartó 

rekesz

Cikkszám: 1120703
 

.

GORENJE RCI 4181 AWV 
BEÉPÍTHETŐ KOMBINÁLT 
HŰTŐSZEKRÉNY
• csúszó ajtózsanér
• belső világítás
• zöldségtartó rekesz

Cikkszám: 1235622
 

.

GORENJE NRKI 4181 E1 *
BEÉPÍTHETŐ KOMBINÁLT 
HŰTŐSZEKRÉNY 
• 183/86 liter hűtő/fagyasztó 

kapacitás
• CrispZone zöldség rekesz 

páratartalom szabályozással
• digitális hőmérséklet kijelzés

Cikkszám: 1235619
 

.

GORENJE BHP623E10X *
PÁRALSZÍVÓ 
• 328 m³/h teljesítmény
• nyomógombos vezérlés
• 3 fokozat
Cikkszám: 1194411, 1194412

Fehér színben*: 19 999 Ft 
 

C

LED világítás

.

GORENJE WHC 623 E14X *
PÁRAELSZÍVÓ 
• 408 m3/h UNE EN szabvány 

szerinti teljesítmény
Cikkszám: 1194416 

.

GORENJE WHI 641 E6XGB *
PÁRAELSZÍVÓ
• 625 m3/h UNE EN 

szabvány szerinti 
teljesítmény

Cikkszám: 1166015
 

.

GORENJE BHP 623 E12X * 
PÁRAELSZÍVÓ  
• légáramlás: 368 m3/h
• nyomógombos vezérlés
• 3 fokozat
• 2x3 W LED világítás

Cikkszám: 1194414
 

3 sebességfokozat
Touch Control - érintőgombos 

vezérlés az üvegernyőn

C

C

GentleClose lassú 
teleszkópzáródás

+A

203/64 liter hűtő/
fagyasztó kapacitás145 liter hűtő 

kapacitás
No Frost fagyasztótér

+A+A

Hőlégbefúvás1000 W grill teljesítmény

3 ÉV GYÁRI GARANCIA  minden beépíthető GORENJE termékre!



* Ezen termékünk csak vásárlói megrendelésre kapható.
Az ajánlat 2017.12.04-től 2017.12.31-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, a termék vételárát csökkentő engedménnyel nem összevonható, részletekről érdeklődj áruházainkban!
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/készlet

6 funkció

.

BEKO BIE 22300 X 
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ
• Booster funkció
• digitális kijelző és programozás

Cikkszám: 1243357
 

A

.

BEKO HIZG 64120 SX  
BEÉPÍTHETŐ 
GÁZFŐZŐLAP 
• szikragyújtás
• zománcozott  

edénytartórács
Cikkszám: 1092738 

.

BEKO HIC 64402  
BEÉPÍTHETŐ KERÁMIA FŐZŐLAP 
• érintőszenzoros vezérlés
• 9 főzési szint zónánként
• túlmelegedés védelem
Cikkszám: 1142421 

4 gázégő 4 kerámia főzőzóna

/készlet /készlet

Extra nagy 71 literes sütőtér

.

BEKO BIM 25301 X  
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ
• 8 funkciós sütő
• süllyesztett gombok

Cikkszám: 1193592
 

A

.

BEKO HILG 64220 S 
BEÉPÍTHETŐ GÁZFŐZŐLAP 
• szikragyújtás
• zománcozott  

edénytartók
Cikkszám: 1238287 

Fekete színű üveg felület 4 indukciós zóna

/készlet

.

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

.

BEKO HDCG-32220 SX *
BEÉPÍTHETŐ GÁZ 
FŐZŐLAP 
• első mechanikus 

vezérlés
Cikkszám: 1236202 

.

BEKO HDCE-32201 X 
BEÉPÍTHETŐ KERÁMIA 
FŐZŐLAP 
• első mechanikus 

vezérlés
Cikkszám: 1184532 

.

BEKO HDCC-32200 X 
BEÉPÍTHETŐ KERÁMIA 
FŐZŐLAP 
• első mechanikus 

vezérlés
Cikkszám: 1184533 

.

BEKO HDMC 32400 TX 
BEÉPÍTHETŐ KERÁMIA 
FŐZŐLAP 
• 30 cm-es DOMINO 

kivitel
• maradékhő kijelzés
Cikkszám: 1196673 

.

BEKO HDMI 32400 DTX *
BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAP  
• 30 cm-es DOMINO kivitel
• Touch Control vezérlés
Cikkszám: 1196674 

.

BEKO MOB-20231 BG * 
BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ 
• 20 liter űrtartalom
• digitális kijelző és  

programozás, Touch Control
Cikkszám: 1196079 

.

BEKO BCSA283E2S * 
BEÉPÍTHETŐ HŰTŐSZEKRÉNY 
• zajszint: 39 dB
• 4 üvegpolc, 4 ajtórekesz
• magasság: 178 cm

Cikkszám: 1238296
 

10 terítékes

.

BEKO DIS 15010 *
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP 
• 5 program
• állítható magasságú 

felsőkosár
• túlfolyás védelem  

(WaterSafe, Aquastop)

Cikkszám: 1199241
 

+A

+A

167/78 liter hűtő/
fagyasztó kapacitás

Fekete üveglap, inox keret

2 indukciós kerámia főzőlap

Touch Control vezérlés30 cm-es DOMINO kivitel30 cm-es DOMINO kivitel30 cm-es DOMINO kivitel

5 ÉV GYÁRI GARANCIA  minden beépíthető Beko termékre!

VAGY
VAGY



* Ezen termékünk csak vásárlói megrendelésre kapható.
Az ajánlat 2017.12.04-től 2017.12.31-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, a termék vételárát csökkentő engedménnyel nem összevonható, részletekről érdeklődj áruházainkban!
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/készlet Elektromos szikragyújtás

.

TEKA HSB 635 + HLX 60 4G TR *
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ + GÁZFŐZŐLAP
SÜTŐ: 
• 8 funkció
• HydroClean PRO tisztító rendszer
• nettó 70 l sütőtér
FŐZŐLAP:
• égésbiztosító
• zománcozott rácsok

Cikkszám: 1239028, 1052051
 

Teleszkópos tálcavezető

/készletKét körös főzőfelület

VAGY

HYDROCLEAN RENDSZER:  
A HydroClean rendszer olyan 
innovatív technológia, melyet 
a sütőtér és a tepsik speciális 
bevonatánál alkalmazunk.
A HydroClean funkció kiválasztá-
sával és elindításával gőz 
képződik a kamrában, amely 
lecsapódik a sütőtér belső falain. 
Segítségével a sütés közben 
keletkezett szennyeződés leválik 
a felületről. A HydroClean minden, 
ami a tisztításhoz szükséges; 
miután a program lefutott nincs 
szükség egyéb tisztítószerre, 
a kamra egy nedves ruhával 
tisztára törölhető.

INDUKCIÓ:  
A Teka indukciós főzőlapokon az edény egy mágneses mező aktiválásával melegszik fel, mely 
közvetlenül az edény alját melegíti fel. Ennek köszönhetően a leadott energia 90%-a hasznosul. Az 
intelligens indukciós egység érzékeli az edény méretét és formáját. Ez a rendszer rendkívül hatékony, 
gyors és biztonságos.

+A

.

TEKA HSB 635 + TZ 6420 *
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ + KERÁMIA FŐZŐLAP 
SÜTŐ: 
• 8 funkció
• HydroClean PRO tisztító rendszer
• nettó 70 l sütőtér
FŐZŐLAP:
• HiLight főzőlap
• maradékhő kijelzés

Cikkszám: 1239028, 1239057
 

+A

.

TEKA HLB 830 + TZ 6420 * 
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ + KERÁMIA FŐZŐLAP
SÜTŐ: 
• HydroClean PRO tisztító rendszer
• teleszkópos tálcavezető
FŐZŐLAP:
• HiLight főzőlap
• maradékhő kijelzés

Cikkszám: 1239026, 1239057
 

+A

70 literes sütőtér

/készlet
Két körös főzőfelület

.

TEKA HLB 840 + IB 6415 *
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ + INDUKCIÓS FŐZŐLAP
SÜTŐ: 
• HydroClean PRO tisztító rendszer
• lehajtható Max Grill
• teleszkópos tálcavezető
• 9 funkció
FŐZŐLAP:
• MultiSlider vezérlés
• Power funkció

Cikkszám: 1239023, 1239056
 

+A

Hőlégbefúvás (turbó) 
/készlet

Stop&Go funkció

ECOPOWER:  
Az EcoPower páraelszívókba új, környezetbarát motort építettek. Egy nagyon hatékony és halk működésű motor, amely 
tiszteletben tartja a környezetet, és az Ön közvetlen közegét is. Megnövelt teljesítmény alacsony zajszint mellett. Az EcoPower 
motorral akár 75%-os energia megtakarítást is elérhetünk.

.

TEKA DW 605 S *
BEÉPÍTHETŐ
MOSOGATÓGÉP 
• 12 terítékes
• féltöltet funkció
• Aquastop
• szélesség: 60 cm

Cikkszám: 1149399
 

++A

.

TEKA DW 455 S *
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP 
• Aquastop
• gyors program (40')
• választható kezdési idő

Cikkszám: 1149398
 

+A

.

TEKA DW 8 55 FI *
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP 
• gyors program (30')
• 9 program
• elektronikus kezelő 

panel
• szélesség: 60 cm

Cikkszám: 1239074
 

+A

Energiatakarékos
ECO program

Féltöltet funkció

.

TEKA MWE 225 FI *
BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ  
• inox belső tér
• grill rács
• elektronikus kezelő panel

Cikkszám: 1248559
 

8 közvetlen 
elérésű menü

.

TEKA DH 680 T *
PÁRAELSZÍVÓ 
• 3 sebesség + 1 intenzív
• szűrő telítettség jelző

Cikkszám: 1178654
 

.

TEKA DVT 680 *
PÁRAELSZÍVÓ  
• időzíthető 

kikapcsolás
• LED világítás
Cikkszám: 1178642, 
1178643
 

D

"Fej szabadon" 
kialakítás

D

.

TEKA CNL 6415 WH *
PÁRAELSZÍVÓ 
• EcoPower motor
• LED világítás

Cikkszám: 1239071
 

A

Energiatakarékos

Touch Control
vezérlés

/db

  TEGYE TELJESSÉ AZ ÜNNEPI KÉSZÜLŐDÉST!
TEKA beépíthető sütő, főzőlap és elszívó együttes vásárlása vagy bruttó 150 000 Ft 
egyszeri TEKA vásárlás esetén most egy 11 900 Ft értékű tapadásmentes Teka serpenyőt kapsz!

Regisztrálj a www.tekaunnep.mofem.hu oldalon és töltsd fel a vásárlást igazoló számla másolatát (fotó vagy scannelt másolat)! A serpenyőt az érvényes regisztrációt követően postai úton kapod meg. 
A promóció időtartama 2017.12.01 - 12.31., a vele kapcsolatos valamennyi adminisztrációs, jogi, adózási kötelezettséget a Teka Magyarország Zrt. (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53.) végzi és teljesíti.



* Ezen termékünk csak vásárlói megrendelésre kapható.
Az ajánlat 2017.12.04-től 2017.12.31-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, a termék vételárát csökkentő engedménnyel nem összevonható, részletekről érdeklődj áruházainkban!
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.

SAMSUNG NV75K5541RS/EO *
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ 
• katalitikus tisztítás
• Telescopic Rail sínek
• 75 literes sütőtér

Cikkszám: 1242750
 

A

Okos sütő
Wi-Fi kapcsolattal

.

SAMSUNG NV66M3531BS/EO *
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ 
• katalitikus tisztítórendszer
• 66 literes űrtartalom

Cikkszám: 1242752
 

A

Dual Cook
technológia 

.

SAMSUNG NV70K1340BB/EO * 
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ 
• gőztisztítás
• hőlégkeverés
• jégkék LED kijelző

Cikkszám: 1242754
 

A

Katalitikus 
tisztítás

.

SAMSUNG CTR464EB01/XEO * 
BEÉPÍTHETŐ KERÁMIA FŐZŐLAP 
• üvegkerámia felület
• gyerekzár
Cikkszám: 1242756 

Egyszerű  
tisztítás

.

SAMSUNG CTR164NC01/XEO *
BEÉPÍTHETŐ KERÁMIA FŐZŐLAP 
• érintő vezérlés
• gyerekzár
Cikkszám: 1064345 

Üvegkerámia 
felület

.

SAMSUNG DW60M5040BB/LE * 
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP
• 13 teríték
• könnyen állítható beltéri 

magasság

Cikkszám: 1242758
 

60 perces Express 
Wash opció 

.

SAMSUNG DW60M6040BB/LE * 
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP 
• harmadik tálca
• féltöltet funkció
• 13 teríték

Cikkszám: 1242757
 

Széles  
LED kijelző

++A

.

SAMSUNG FG 87 SUB *
BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ 
• lehajtható grillszál
• gőztisztítás
• 23 liter kapacitás
Cikkszám: 1098627 

Kerámia bevonatú 
sütőtér

DUAL COOK: 
A Dual Cook technológiának köszönhetően az alsó és felső sütőtér egymástól függetlenül használható, így 
egyszerre két fogást is készíthetsz különböző hőfokon, eltérő sütési idővel. Nagyobb méretű étel sütéséhez a teljes 
tér is használható. 

Érvényes: 2017.12.04. és 2017.12.31. között. Egy kupon egyszeri alkalommal váltható be 
és készpénzre nem váltható. Az engedmény igénybe vételéhez áruházi vásárlás esetén 
keresd a kiadványt áruházainkban, vagy nyomtasd ki az oldalt. Webáruházi vásárlás 
esetén a 15% engedmény minimum 2 db, ajánlatban szereplő termék együttes kosárba 
helyezését követően automatikusan levonásra kerül az eredeti árból.15% ENGEDMÉNY

legalább 2 Samsung beépíthető termék 
együttes vásárlása esetén azok vételárából. 

+A



* Ezen termékünk csak vásárlói megrendelésre kapható.
Az ajánlat 2017.12.04-től 2017.12.31-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, a termék vételárát csökkentő engedménnyel nem összevonható, részletekről érdeklődj áruházainkban!
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.

CATA V 600  
KÜRTŐS PÁRAELSZÍVÓ
• visszakeringetési funkció
• mosható zsírszűrő
• szélesség: 60 cm
Cikkszám: 7720374, 7720373, 
7720454
 

E 3 sebességfokozat, 
intenzív fokozat

.

BOSCH DFM 064 W 50 *
TELESZKÓPOS PÁRAELSZÍVÓ 
• kimenő légáram max. 

sebessége: 400 m³/óra
• 2x30 W-os halogén izzó

Cikkszám: 1196534
 

Kimenő légáramlás: 280 m³/óra.

BEKO CTB 6407 X * 
TELESZKÓPOS PÁRAELSZÍVÓ  
• zajszint: 63 dB

Cikkszám: 1142422
 

E

.

WHIRLPOOL AKR 749 * 
TELESZKÓPOS PÁRAELSZÍVÓ 
• 3 sebességfokozat
• fém szűrők
• szélesség: 60 cm
Cikkszám: 1156299, 1161780, 
1145460
 

E

Kimenő légáram: 371 m³/óra

/db

.

BEKO CWB 6420 X *
KÜRTŐS PÁRAELSZÍVÓ 
• kimenő légáram: 

482 m3/óra
Cikkszám: 1142425

Halogén világítás

.

CATA TF-2003 60/C 
PÁRAELSZÍVÓ 
+ FA125/3 BEKÖTŐ SZETT
• zajszint: 46-57 dB
• 2x50 W halogén világítás

Cikkszám: 1209636
 

E

Szélesség: 60 cm

.

TEKA DBB 60 
INOX KÜRTŐS PÁRAELSZÍVÓ 
• nyomógombos kezelőpanel
• működést visszajelző lámpa
• 3 sebesség fokozat
• zajszint max. sebességnél 60 dB
• izzólámpák 
• alumínium szűrő
• szélesség: 60 cm

Cikkszám: 1064377
 

E

Kimenő légáram: 
475 m3/óra

.

CATA BETA 600/D LED 
PÁRAELSZÍVÓ
• VL3i vezérlés
• automata kikapcsolás

Cikkszám: 1221240
 

B

.

TEKA TL 6310  
TELESZKÓPOS PÁRAELSZÍVÓ 
• ötrétegű fémszűrő
• 2 sebesség fokozat
• halogén lámpák
• szélesség: 60 cm
• zajszint max. sebességnél 65 dB
• eltávolítható, cserélhető előlap

Cikkszám: 1239073
 

E

Kimenő légáramlás: 332 m³/óra

.

DAVOLINE SLIDER 060 *
TELESZKÓPOS PÁRAELSZÍVÓ  
+ FA 125 BEKÖTŐ SZETT  
• világítás: 2x28 W halogén
• szélesség: 60 cm
 

E 3 év
garancia

Légszállítás: 
550/352 m3/óra

Légszállítás: 
600/390 m3/óra

.

NODOR EXTENDER 60 *
TELESZKÓPOS PÁRAELSZÍVÓ
+ FA 125 BEKÖTŐ SZETT   
• zajszint: 46-57 dB
• kihúzható levehető előlap
• szélesség: 60 cm

Cikkszám: 1209618
 

C 3 év
garancia

Légszállítás: 
1200/645 m3/óra

.

CATA TF-6600/A LED *
TELESZKÓPOS PÁRAELSZÍVÓ  
+ BK 150 ECO BEKÖTŐ SZETT
• világítás: 2x3,5 W ECOLED
• zajszint: 50-67 dB

Cikkszám: 1179983
 

C 3 év
garancia

Légszállítás: 
1200/645 m3/óra

.

CATA GL-45/A LED * 
PÁRAELSZÍVÓ  
• világítás: 2x3,5 W ECOLED

Cikkszám: 1189635
 

C

Légszállítás: 
600/390 m3/óra

.

CATA G 45 *
TELESZKÓPOS PÁRAELSZÍVÓ 
• világítás: 2x28 W halogén
• tolókapcsoló

Cikkszám: 1046087
 

E 3 év
garancia

/db
Légáram:

645 m³/óra



* Ezen termékünk csak vásárlói megrendelésre kapható.
Az ajánlat 2017.12.04-től 2017.12.31-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, a termék vételárát csökkentő engedménnyel nem összevonható, részletekről érdeklődj áruházainkban!
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.

WHIRLPOOL AKR 037 G BL *
PÁRAELSZÍVÓ  
• 2x1 W-os LED világítás
• max. elszívó teljesítmény: 

658 m3/h
• szín: fekete
• szélesség: 60 cm
Cikkszám: 1184421

80 cm-es kivitel *:
89 999 Ft
 

B

3 sebességfokozat

.

WHIRLPOOL AKR 951/1 IX *
PÁRAELSZÍVÓ 
• prémium design
• mosható zsírszűrő
• szélesség: 100 cm

Cikkszám: 1062832
 

D
Íves üvegpalást

.

CANDY CVMI 970 LX *
SZIGET PÁRAELSZÍVÓ 
• 3 sebességfokozat
• alumínium- és szénszűrő
• 4x LED világítás
• szélesség: 90 cm
Cikkszám: 1231891
 

D 545 m3/óra maximális 
légszállítás

.

CATA PODIUM 600 *
PÁRAELSZÍVÓ 
• érintővezérlés
• zsírszűrő-telítettség 

kijelző
• 2x50 W szabályozható 

halogén világítás

Cikkszám: 1229852, 1229853
 

Fekete vagy fehér 
színben

E

/db

.

TEKA DH680 *
PÁRAELSZÍVÓ
• 3 sebesség + 1 intenzív fokozat
• szabad kivezetés 850 m³/h
• zajszint max. sebességnél 60 dB
• LED világítás
• alumínium szűrő
• rozsdamentes lemez a szűrő 

védelmére
• időzíthető kikapcsolás funkció

Cikkszám: 1178652
 

D

Maximális elszívási
teljesítmény: 637 m3/óra

.

CATA ISLA GAMMA 900 VL3 * 
SZIGET PÁRAELSZÍVÓ 
• 4x3,5 W ECO LED világítás
• szélesség: 90 cm

Cikkszám: 1175168
 

C Kimenő légáram: 
1680 m³/óra

.

CATA GAMMA GLASS 600 *
PÁRAELSZÍVÓ  
• zajszint: 50-65 dB
• szélessség: 70 cm
Cikkszám: 1087945

90 cm-es kivitel: 84 999 Ft
 

C 3 év
garancia VL3 elektronikus vezérlés 

(utószellőztetés)

.

CATA ISLA SELENE 900 * 
SZIGET PÁRAELSZÍVÓ
• Touch Control (érintővezérlés)
• zsírszűrő-telítettség kijelző
• szélesség: 90 cm

Cikkszám: 1059934
 

D 3 év
garancia

Légszállítási:
1200/645 (turbó: 820) m3/h



mediamarkt.hu
24x Magyarországon! A feltüntetett ajánlatok valamennyi magyarországi 

MediaMarkt áruházban érvényesek!

* Ezen termékünk csak vásárlói 
megrendelésre kapható.
Az ajánlat 2017.12.04-től 2017.12.31-
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, a termék vételárát csökkentő 
engedménnyel nem összevonható, 
részletekről érdeklődj áruházainkban!

Megéri nálunk vásárolni:

Így vásárolhatsz tőlünk:

Keress minket a fenti csatornák 
bármelyikén: 

tájékozódj, rendelj, vásárolj,  
foglalj, vidd el vagy szállíttasd házhoz!

MINDENHOL MEGBÍZHATÓ: 
20 ÉVE MAGYARORSZÁGON. 

MEGTARTJUK, AMIT ÍGÉRÜNK!

•  Szaktanácsadóinkra az áruházakban és 
online is számíthatsz.

•  Termékeinket megvásárolhatod  
24 áruházunkban és online 0 - 24.

•  Termékeinket átveheted áruházainkban,  
otthonodban vagy 2500 átvételi ponton.

•  Szavatossággal és jótállással kapcsolatos 
ügyintézés az áruházakban és online is.

•  Kiállított termékeinket megnézheted és  
kipróbálhatod.

•  Érdeklődj új OKOSPULT szolgáltatásainkról 
áruházainkban vagy weboldalunkon:  
www.mediamarkt.hu/okospult

•  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 10 000 000 féle műszaki  

termékhez, ha a régi eltört, elromlott. 
Az egyes szolgáltatások az igényelt felté-
telektől függően díjkötelesek. Az igénybevétel 
feltételeiről kérjük a vásárláskor érdeklődj 
szaktanácsadóinknál!

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

a hét minden napján, éjjel – nappal.

EGY MÁRKA -
EGY ÍGÉRET!

Munkatársaink mindenhol 
segítenek Neked:

a legújabb akciókról, 
kuponokról, 

nyereményjátékokról,   
személyre szabott

 ajánlatokról!
www.mediamarkt.hu/

hirlevel
IRATKOZZ FEL MOST!

NE MARADJ LE

12 terítékes

.

OK. IM 60
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP
•  késleltetett indítás
• 4 program
• szélesség: 63 cm

Cikkszám: 1231723
 

+A
Érintős kezelőfelület

65 liter sütő kapacitás

.

OK. BF 400
BEÉPÍTHETŐ KERÁMIA 
FŐZŐLAP
• 4 főzőzóna
• gyerekzár

Cikkszám: 1228105

.

OK. BS 400
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ
• grill funkció
• kiolvasztás

Cikkszám: 1228104
 

A

/készlet

MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG

KIVÁLÓ ÁR-ÉRTÉK ARÁNY

SAJÁT MÁRKA

4 indukciós zóna

Öntisztító szűrő

.

GORENJE BO 635 E20X 
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ 
• hőlégkeverés
• süllyeszthető kezelőgombok
• kiolvasztás funkció
• beállítható sütési időtartam

Cikkszám: 1165982
 

A

.

GORENJE IT 614 SC
INDUKCIÓS FŐZŐLAP 
• érintőkijelzős vezérlés
• Power Boost funkció 

mind a 4 főzőzónán
• időzítés funkció
• gyerekzár

Cikkszám: 1161096 

.

GORENJE GV 64161
MOSOGATÓGÉP
• 9,5 liter vízfogyasztás
• programbefejezés jelző
• szélesség: 60 cm

Cikkszám: 1215371
 

+++A
/készlet

Aqua Clean sütőtisztító program

4 indukciós főzőzóna

9 literes vízfogyasztás
Pirolitikus öntisztítás

.

WHIRLPOOL AKZ9 6270 IX
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ 
• 6. Érzék automata sütőprogramok
• ABSOLUTE D1 piktogramos kijelző
• finoman csukódó sütőajtó

Cikkszám: 1243990
 

+A

.

WHIRLPOOL ACM 822/NE 
INDUKCIÓS FŐZŐLAP 
• 9 teljesítményszint
• maradékhő kijelzés, időzítő

Cikkszám: 1112406 

.

WHIRLPOOL WBC 3C26 X
MOSOGATÓGÉP 
• 14 terítékes
• 6. Érzék funkció
• automata program
• 8 program

Cikkszám: 1200884
 

++A/készlet


