září–prosinec
2018

Akční nabídka

Akční nabídka domácích spotřebičů

Multifunkční trouba

Sklokeramická deska

PHILCO POB 15 X

9 programů, horký vzduch, mechanické
ovládání, ochlazovací ventilátor
3 skla dvířek, objem 70 litrů, mechanická
minutka en. třída A, protiotisková
úprava, 2x pečící plech, 1x rošt,
1x teleskopický výsuv

PHS 610 C

šířka 60 cm, 4x High Light varné zóny
ukazatel zbytkového tepla, dětská
pojistka senzorové ovládání,
příkon 6,0 kW, bez rámečku

7 390,-

AKČNÍ SETY

AEG • Beko • Bosch • Candy • Electrolux • Elica • Gorenje
• Guzzanti • Liebherr • Miele • Philco • Siemens • Whirlpool

5 390,-

*nutná registrace na www.philco.cz

*nutná registrace na www.philco.cz

Vestavná mikrovlnná trouba s grilem

Vestavná myčka nádobí

PHILCO PMD 2501 BiX O

PHILCO PD 1273 BiT

nerezové provedení, objem 25 litrů,
5 stupňů výkonu výkon mw 900W,
gril 1000 W, talíř 25,5 cm, červený
LED displej, automatické programy,
nerezový rámeček součástí
VxŠxH 38,8x59,4x39,8cm

plně integrované provedení
kapacita 12 sad, 7 programů,
3 mycí teploty, spotřeby 12l / 0,63 kWh,
A+++AA, hlučnost 47 dB, AquaStop,
odložený start 3/6/9hodin

5 990,-

10 790,-

*nutná registrace na www.philco.cz

*nutná registrace na www.philco.cz

Multifunkční trouba

Indukční deska / sklokeramická deska

BEKO BIM 22301 X

BEKO HII 64200AT / HIC 64401
šířka 60 cm, 4x indukční varná zóna,
4x booster, dotykové ovládání, 4x ukazatel
zbytkového tepla, 4x timer, dětský zámek,
pojistka proti přetečení
příkon 7,6 kW NOVINKA

8 programů, zápustné ovladače, dotekový
displej, energetická třída A
objem 71 litrů, ochlazovací ventilátor,
3 skla dvířek, nerezové provedení,
halogenové osvětlení
2x plech, 1x rošt		

6 890,-

HII64200AT

HIC64401

8 490,-

5 990,-

Plynová deska

Vestavná mikrovlnná trouba

BEKO HIAG 64225 SX

BEKO MOB 20231 BG + MOK20232X

šířka 60 cm, 2x samostatná litinová mřížka
integrované zapalování v knoflíku
bezpečnostní pojistky hořáků
nerezové provedení		

černé provedení, objem 20 litrů, 5 stupňů
výkonu, výkon mw 800W, talíř 24,5 cm
elektronické ovládání, digitální displej,
VxŠxH 38,8x59,5x34,3 cm, včetně
nerezového rámečku MOK20232X
Možno dokoupit k setu trouba+deska !!!

4 790,-

3 990,-

*nutná registrace na www.philco.cz
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GORENJE BO 636 E20X
7 programů, zápustné ovladače
2 skla dvířek, objem 67 litrů,
ochlazovací ventilátor, en. třída A,
1x hluboký plech,1x mělký plech, 1x rošt
provedení nerez, teleskopický výsuv
1 úroveň

6 990,-

BEZ
STAROSTÍ

Indukční deska

šířka 60 cm, 4x varné zóny s funkcí
POWERBOOST, dotykové ovládání,
4x ukazatel zbytkového tepla,
časovač, dětský zámek, pojistka
proti přetečení, ALLBOOST zvýšení
výkonu na všech zónách

8 690,-

ARDESIA HBF 6V4GTB
šířka 60 cm, 2x samostatná litinová
mřížka, elektrické zapalování hořáků
v knoflících, retro grafitová barva
s mosaznými knoflíky

LET

Vestavná myčka nádobí

8 990,-

8 990,Vestavná myčka nádobí

ARDESIA OBC 606B
5 programů, otočné knoflíky, analogové
hodiny, energetická třída A, objem 60 litrů,
ochlazovací ventilátor, 2 skla dvířek, retro
grafitová barva s mosaznými knoflíky
a madlem, 1x plech 30mm, 1x rošt

plně integrované provedení, kapacita
13 sad, 5 programů, 4 mycí teploty
spotřeby 9,5l / 0,72 kWh, A++AA,
hlučnost 47 dB, odložený start
o 1-24 hodin, aquastop
LET

13 990,-

BEZ
STAROSTÍ

nerez provedení s protiotiskovou úpravou,
objem 22 litrů, výkon mw 750 W, 5 stupňů
ohřevu, otočný knoflík + tlačítka
VxŠxH 38,2x59,5x32cm
rámeček součástí, talíř 25 cm

9 990,-

7 690,ELECTROLUX EZB 3400 AOX

7 programů, LED displej, 2 skla dvířek,
objem 56 litrů, ochlazovací ventilátor,
en. třída A, elektronické ovládání
1x pečící plech, 1x rošt
nerez s úpravou proti otiskům

šířka 60 cm, 4x High light zóny,
z toho 1 duální, senzorové ovládání,
4 x ukazatel zbytkového tepla
zkosené hrany, dětská pojistka
příkon 6,4 kW

6 990,-

5 790,Vestavná myčka nádobí

šířka 60 cm, 4x indukční varné zóny,
4x ukazatel zbytkového tepla,
4x Booster, dotykové ovládání, dětská
pojistka, časovač, příkon 7,4 kW,
černé provedení bez rámečku

Vestavná mikrovlnná trouba

*nutná registrace na www.registrace-zaruka.cz

ELECTROLUX EMS 20107 OX
nerezové provedení, objem 20 litrů, 5 stupňů
výkonu, výkon mw 900 W, talíř 24,5 cm,
ovládání knoflíkovým ovladačem, LED displej
nerezový rámeček součástí, automatické
programy, VxŠxH 38,9x59,6x34,3 cm

5 790,-

10 490,Multifunkční trouba

7 programů, LED displej, 3 skla dvířek,
objem 74 litrů, ochlazovací ventilátor,
en. třída A, SoftClosing, SteamBake
– využití vlhkosti při pečení, koláčový
plech, hluboký odkapávací plech,
rošt, nerez s úpravou proti otiskům,
katalytické čištění

7 990,-

7 990,-

novinka

Indukční varná deska

CANDY CI 640 CB

CANDY FCP 625 XL
7 programů, dotykový displej,
zamačkávací knoflíky, 2 skla dvířek,
objem 68 litrů, ochlazovací ventilátor
energetická třída A+, provedení nerez
1x teleskopický výsuv, 1x plech, 2x rošt

Sklokeramická deska

AEG BCK 451350M

AEG HK 654070FB
šířka 60 cm, 4x High Light varné zóny
(1x oválná,1x trojitá), dotykové ovládání
SLIDER, 4 x ukazatel zbytkového tepla
příkon 7,1 kW, funkce STOP and GO,
časovač, dětská pojistka,
nerez rámeček

*nutná registrace na www.registrace-zaruka.cz

Plynová varná deska

Sklokeramická varná deska

CANDY CLG 64 SGX

CANDY CC 64 CH

šířka 60 cm, 4x High Light zóny
4x ukazatel zbytkového tepla
dotykové ovládání, dětská pojistka
příkon 6,5 kW, černé provedení
bez rámečku

5 990,*nutná registrace na www.registrace-zaruka.cz

*nutná registrace na www.registrace-zaruka.cz

2

Sklokeramická varná deska

ELECTROLUX EHF 6241 FOK

ELECTROLUX ESL 5323 LO

Multifunkční trouba

4 990,-

WHIRLPOOL AMW 423 IX

plně integrované provedení, kapacita
13 sad, 6 programů (1x automatický),
3 mycí teploty, spotřeby 11 l / 0,8 kWh,
A+AA, hlučnost, 49 dB, poloviční náplň,
Systém Waterproof, akustická signalizace

plně integrované provedení, technologie AirDry,
kapacita 13 sad, 5 programů, 4 mycí teploty
spotřeby 11 l / 1,03 kWh, A++AA, hlučnost 49 dB
odložený start o 3/6 hodin, Waterstop,
dvoubarevný světelný indikátor na podlaze

šířka 60 cm, 2x samostatná litinová
mřížka, integrované zapalování
v knoflíku, bezp. pojistky hořáků,
provedení nerez

Vestavná mikrovlnná trouba

WHIRLPOOL WIE 2B19

Multifunkční trouba

Multifunkční trouba

GORENJE GV 64160

10 990,-

šířka 58 cm, 4 indukční varné
zóny s PowerBoosterem, funkce
udržování teploty, dotykové ovládání,
PowerManagement, ukazatel zbytkového
tepla, provedení bez rámečku, příkon 6,5 kW

8 590,-

BEZ
STAROSTÍ

WHIRLPOOL ACM 822 NE

8 programů, černobílý grafický displej
2 skla dvířek, objem 65 litrů, ochlazovací
ventilátor, en. třída A, 1 hluboký a 1 mělký
plech,1x rošt, teleskopické výsuvy 1 úroveň
nerez s úpravou proti otiskům
Smart clean, čištění pomocí páry

Plynová varná deska

GORENJE IT 614 CSC

Indukční deska

WHIRLPOOL AKP 745 IX

ARDESIA CN 60B
šířka 60 cm, 3 rychlosti, 1 motor, ovládání
mechanická tlačítka, osvětlení 2x28 W
halogen, hliníkové tukové filtry, odtah
dle IEC 212-355 m3/hod., průměr odtahu
120/150 mm, max. hlučnost 49-63 dB(A),
provedení retro černá

LET

8 690,-

Multifunkční trouba

Odsavač par

AKČNÍ SETY

AKČNÍ SETY

Multifunkční trouba

Akční nabídka / ZÁŘÍ–PROSINEC 2018

8 890,-

13 490,Vestavná myčka nádobí

Vestavná mikrovlnná trouba

AEG FSB 5261OZ

MBB 1756S-M

plně integrované provedení, kapacita 13 sad,
5 programů, 4 mycí teploty, spotřeby 9,9l /
0,932 kWh, A++AA, hlučnost 44 dB, vodní
senzor, odložený start 24 hodin, Aqua control,
AirDry sušení, XtraDry, TimeSaver

nerezové provedení s protiotiskovou ochranou,
objem 16,8 litrů, výkon mw 900W, 5 stupňů
výkonu, talíř 27,2 cm, dotykové ovládání, LED
displej, automatické programy pro rozmrazování
a vaření dle váhy, nerezový rámeček součástí,
VxŠxH 371x594x316 mm, vhodná do horní skříňky

13 490,-

10 990,Akční nabídka / ZÁŘÍ–PROSINEC 2018
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Multifunkční trouba

CANDY FCE 815X

ELECTROLUX EOA 5555 TAX

8 programů, otočné knoflíky, dotykový
displej, 2 skla dvířek, objem 68 l,
ochlazovací ventilátor, energetická
třída A+, čištění pomocí páry,
nerezové provedení se zrcadlovým
sklem, 1x plech, 1x rošt

8 programů, digitální LED displej, teplotní sonda, objem 71 l, ochlazovací ventilátor, zápustné ovladače, protiotisková
povrchová úprava, energetická třída A,
katalytické samočištění, 1x pečící plech,
1x odkapávací plech, 1x rošt, teleskopický
výsuv, funkce dodatečné páry Plus
Steam

8 690,-

12 690,-

VESTAVNÉ TROUBY

Multifunkční trouba

*nutná registrace na www.registrace-záruka.cz

Multifunkční trouba

Multifunkční trouba

EOB 3450 AAX / EOB 3454 AAX*
8 programů, programování délky pečení
objem 74 litrů, en. třída A-10%, 1x pečící
plech, 1x odkapávací plech, 1x rošt, nerezové
provedení, teleskopický výsuv, tiché zavírání
dvířek Velvet closing, protiotisková úprava,
*navíc funkce Plus Steam
EOB 3450 AAX

VESTAVNÉ TROUBY

9 990,-

EOB 3454 AAX

10 390,-

10 990,-

Multifunkční trouba

Multifunkční trouba

BEKO BIM 22302 X

AEG BEK 542320M
7 programů, digitální programovatelné
hodiny, zápustné ovladače, objem 74 l.,
ochlazovací ventilátor, 3 skla dvířek
teplotní sonda SENSECOOK,
energetická třída A+, protiotisková
povrchová úprava, provedení nerez,
koláčový plec, hluboký odkapávací plech,
rošt, tlumené dovírání dvířek SoflClosing

7 programů, otočné ovladače, displej,
nerezové provedení, hrubý objem
71 litrů, ochlazovací ventilátor
energetická třída A, trojité sklo dvířek
1x plech na pečení, 1x rošt,
1x teleskopický výsuv

12 990,-

7 990,Multifunkční trouba

Multifunkční trouba

Multifunkční trouba

BEKO BIR 14400BGCS

PHILCO POB 10 IF

BOSCH HBA514ES1/513BS1

12 programů, dotykový displej
černé sklo, hrubý objem 72 litrů
ochlazovací ventilátor, energetická
třída A, trojité sklo dvířek
2x plech na pečení, 1x rošt,
3x teleskopický výsuv

7 programů, 3D horký vzduch, zápustné knoflíky, elektronické hodiny, LED
displej, objem 71 l, ochlazovací ventilátor, rychloohřev, automatický start,
dětská pojistka, energetická třída A,
nerezové provedení, 1x univerzální
pánev, 1x rošt, 1x teleskopický výsuv
HBA 514ES1
HBA 513BS1 bez teleskop.výsuvu

10 490,-

9 990,Multifunkční trouba

10 programů, senzorové ovládání Touch
control, ochlazovací ventilátor
3 skla dvířek, objem 57 litrů, LED displej,
hodiny, en. třída A, Můj program-rychlé
vaření pomocí poznámek v paměti
1x mělký plech, 1x hluboký
plech,1x teleskopický výsuv

8 990,*nutná registrace na www.philco.cz

FCP 502X/W/N

AutoPilot10, 3D horký vzduch,
LCD displej, zápustné otočné voliče,
objem 71 l, ochlazovací ventilátor,
čištění ECO CLEAN, automatické
programy, dětská pojistka,
energetická třída A, nerezové
provedení, 1x univerzální pánev, 1x rošt

4 programy,mechanický časovač,
2 skla dvířek, objem 65 l, ochlazovací
ventilátor, energetická třída A
nerezové provedení s protiotiskovou
úpravou/bílá/černá, 1x plech, 2x rošt

12 990,-

6 990,*nutná registrace na www.registrace-zaruka.cz
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Multifunkční trouba

Multifunkční trouba

Multifunkční trouba

BOSCH HBA 557BS0

4

GORENJE BO 637E30X
11 programů, digitální programátor,
en. třída A, objem 65 litrů, ochlazovací
ventilátor, 2 skla dvířek, nerezové
provedení, Aqua clean, WarmPlateohřívání talířů, tlumené dovírání dvířek,
protiotisková úprava, 1x mělký plech,
1x hluboký plech, 1x rošt, 2x teleskopické
lišty, možnost dokoupení 5-leté záruky

PHILCO POB 16 XP

SIEMENS HB 214ABR0

9 programů, bílý LED displej, úprava
proti otiskům prstů, 3 skla dvířek, objem
70 litrů, zamačkávací knoflíky,
en. třída A, ochlazovací ventilátor
2x pečící plech, 1x rošt, 2x teleskopický
výsuv, teplotní sonda

5 programů, otočné knoflíky, elektronické
hodiny, LED displej, 3D horký vzduch,
objem 71 l, ochlazovací ventilátor, dětská
pojistka, XLL pečící trouba, halogenové
osvětlení, energetická třída A, nerezové
provedení s černým sklem, 1x universální
pánev, 1x rošt

9 990,-

9 990,-

*nutná registrace na www.philco.cz
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Indukční varná deska

BOSCH PUE 611BF1E

Skupina BSH je držitelem licence k ochranné známce SIemens AG.

Nečekané možnosti.
Bez čekání

šířka 60 cm, 4x indukční varné zóny
4x časovač, Quickstart,
Powermanagement, ovládání
DirectSelect, senzorové ovládání
TouchSelect, Powerboost,
dvoustupňový ukazatel zbytkového
tepla, příkon 7,4 kW, plošný nerez
rámeček

10 990,-

14 490,-

Nové trouby iQ500 s technologií coolStart a
bleskovým předehřátím – přizpůsobte si vaření
svým potřebám.

S troubami řady iQ500 jste to vy, kdo
udává tempo. Díky inovativním
funkcím zaměřeným na rychlost je
vaše trouba vždy připravená.
Seznamte se s budoucností.
Siemens domácí spotřebiče

Indukční varná deska

13 990,-

VESTAVNÉ TROUBY

7 programů, zápustné knoflíky,
elektronické hodiny, LCD displej, objem
71 l, ochlazovací ventilátor, čištění ECO
CLEAN, dětská pojistka, energetická
třída A, nerezové provedení,
CookControl10, 1x universální pánev,
1x rošt

10 990,-

14 990,Multifunkční trouba

šířka 60 cm, 4x indukční varné zóny
(2x flexi), ovládání slider,
4x ukazatel zbytkového tepla
4x časovač, dětská pojistka,
Booster, příkon 7 kW, provedení
bez rámečku, stay warm, možnost
dokoupení 5-leté záruky

12 390,AEG IKB 64431XB

šířka 60 cm, 4 x indukční varné zóny,
Booster, dotykové ovládání direct
touch, 4x ukazatel zbytkového tepla
OptiHeat, časovač, dětská pojistka,
Stop+Go, Hob2Hood, MaxiSense,
snadná instalace OptiFix, příkon 7,3
kW, nerezový rámeček OptiFit Frame

novinka

13 190,Indukční varná deska

Indukční varná deska

BEKO HII 64400 AT

6

Indukční varná deska

GORENJE IS 656 SC

Indukční varná deska

WHIRLPOOL AKZM 8420 IX

BEKO HII 64500 FHT

šířka 60 cm, 4x indukční varná
zóna, dotykové ovládání,
4x ukazatel zbytkového tepla
časovač, dětská pojistka, Booster
příkon 7,7 kW, zabroušené hrany

šířka 60 cm, 4x indukční varné
zóny (1x flexi), dotykové ovládání
SLIDER, 4x ukazatel zbytkového
tepla, časovač, dětská pojistka,
Booster, příkon 6,2 kW, zabroušené
hrany

8 990,-

10 990,-

*nutná registrace na www.bekocr.cz

novinka

12 990,-

SIEMENS HB 257ABS0

16 programů, ovládání centrálním
tlačítkem, dotykový displej, objem 73 l,
ochlazovací ventilátor, nerezové provedení
energetická třída A+, katalytické panely,
protiotisková úprava, soft closing - tiché
dovírání dvířek, 3 skla dvířek,
design ABSOLUTE, 1x teleskopický výsuv,
2x plech na pečení, 1x rošt

14 490,-

ELECTROLUX EIV 634
šířka 60 cm, 4 x indukční varné
zóny (1x flexi), ovládání posuvné
DirectAccess, 4x ukazatel
ubytkového tepla, 4x časovač,
dětská pojistka, Booster
příkon 7,35 kW, provedení bez
rámečku, zkosená přední hrana

Multifunkční trouba

Multifunkční trouba

16 programů, ovládání centrálním
tlačítkem, dotykový displej, objem 73 l,
ochlazovací ventilátor, nerezové provedení
energetická třída A+, smartclean - čištění
pomocí páry, Soft closing-tiché dovírání
dvířek, 2 skla dvířek, design ABSOLUTE
1x mělký plech, 1x hluboký plech, 1x rošt,
2x teleskopický výsuv

Indukční varná deska

CANDY CFIB640RC
4 varné zóny (1 velká flexi zóna),
obdélníkové induktory, dotykové ovládání-kruhový SLIDER, 4x časovač,
dětská pojistka, ukazatel zbytkového
tepla, 4x Booster, příkon 3-7,2 kW,
Power Management, bez rámečku
vhodné do panelových bytů

*nutná registrace na www.registrace-záruka.cz

WHIRLPOOL AKZ9 6230 IX

BOSCH PIF 645FB1E

šířka 60 cm, 4x indukční varná
zóna, dotykové ovládání,
4x ukazatel, zbytkového tepla,
časovač, dětská pojistka,
PowerBoost, příkon 7,2 kW,
bez rámečku, PowerManagement

VARNÉ DESKY - INDUKČNÍ

Indukční varná deska

NOVINKA EUROCUCINA 2018 HAIKU ISLAND 180
Nová řada odsavačů par HAIKU nabízí 4 barevné provedení:
nerezová ocel, černé sklo, bílý Krion a velmi designový BETON.
Všechny odsavače par HAIKU mají nové uložení motoru a tím o 15 % sníženou hlučnost, LED osvětlení
a nové zakrytí tukových filtrů. To je zajištěno speciální odlehčenou slitinou kovu s povrchovou úpravou litina.

ZÁRUKA ELICA - 5 LET V POHODĚ / podmínky na www.elicacr.cz

*nutná registrace na www.bekocr.cz
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7 490,*nutná registrace na www.philco.cz

šířka 60 cm, 4x indukční varné zóny
(2x Flexi), 4x powerBoost
dotykové ovládání, 4x ukazatel
zbytkového tepla, 4x časovač,
Power boost, 17 stupňů výkonů,
reStart, příkon 7,4kW,
fazetový design

šířka 60 cm, 4x High Light varné
zóny (1x dvojitá, 1x oválná)
ukazatel zbytkového tepla
dětská pojistka, senzorové
ovládání, časovač, příkon 6,3 kW
zkosené hrany

18 990,-

6 990,-

6 990,-

*nutná registrace na www.philco.cz

Indukční varná deska

Indukční varná deska

SIEMENS EH 645FFB1E

Plynová varná deska

WHIRLPOOL SMC 654 F/BF

Plynová varná deska

BEKO HILW 64225 S

BOSCH PPQ7A6B20

šířka 60 cm, 4x indukční varné
zóny, 4x powerBoost, senzorové
ovládání touchSlider, 4x ukazatel
zbytkového tepla, 4x časovač,
Senzor na smažení fryingSensor
Plus, 17 stupňů, výkonů, reStart,
quickStart, příkon 7,2kW, U-fazeta

šířka 65 cm, 4x indukční varné
zóny (1x Flexi), 4x Power Boost
ovládání Slider, 4x ukazatel
zbytkového tepla, časování
libovolné varné zóny, dětská
pojistka, zkosená přední hrana,
příkon 7,4 kW, Power Management
- vhodné do panelových bytů

šířka 60 cm, 2x samostatná litinová
mřížka, hořák WOK, integrované
zapalování v knoflíku, bezp. pojistky
hořáků, černé provedení

šířka 75 cm, 5x litinová mřížka,
FlameSelect, integrované
zapalování v knoflíku,
hořák WOK 4kW
bezp. pojistky hořáků,
tvrzené sklo

14 990,-

12 990,-

6 990,-

13 990,-

*nutná registrace na www.bekocr.cz

Indukční varná deska

Indukční varná deska

WHIRLPOOL ACM 802 NE

šířka 60 cm, 4x indukční varné
zóny (1x Flexi), Maxi zóna 24cm
Power Booster (výkon 4,2 kW)
dotykové ovládání Slider,
4x ukazatel zbytkového tepla
časovač, dětská pojistka
Technologie 6. SMYSL, zkosené
hrany, příkon 8kW

šířka 60 cm, 4x indukční varné
zóny, 4x Power Boost, senzorové
ovládání, 4x ukazatel zbytkového
tepla, časování libovolné varné
zóny, dětská pojistka, zkosené
hrany, příkon 7,2 kW

8 790,SKLOKERAMICKÉ

WHIRLPOOL ACM 355 BA/WH

14 990,-

Plynová varná deska

Plynová varná deska

EGT 6242 NVK

CLG 64 SPN / CLG 64 SPB / CLG 64 SPX MX
šířka 60 cm, 2x samostatná
smaltovaná mřížka
integrované zapalování v knoflíku
bezp. pojistky hořáků,
provedení černá/bílá/nerez

šířka 60 cm, 4x samostatná
smaltovaná mřížka, integrované
zapalování v knoflíku, bezpečnostní
pojistky hořáků, černé tvrzené sklo

3 990,-

6 790,-

*nutná registrace na www.registrace-záruka.cz

Sklokeramická varná deska

Sklokeramická varná deska

ELECTROLUX EHF 6547 FXK

BEKO HIC 64404T

šířka 60 cm, 4x HighLight varné
zóny z toho 1x oválná a 1x trojitá
dotykové ovládání, 4 x ukazatel
zbytkového tepla, Booster
dětská pojistka, provedení
bez rámečku, příkon 7,0kW,
4x časovač

šířka 60 cm, 4x High Light varné
zóny (1x oválná, 1x trojitá)
časovač Eco timer, dotykové
ovládání SLIDER, 4x ukazatel
zbytkového tepla, příkon 7,1 kW,
funkce STOP and GO, dětská
pojistka, provedení bez rámečku

7 490,-

7 890,Plynová varná deska

Plynová varná deska

PHILCO PGG 64

8

SKLO KERAMICKÉ

šířka 59 cm, 4x indukční varná
zóna, dotykové ovládání
4x ukazatel zbytkového tepla,
dětská pojistka
Timer, autopower
příkon 5,6 kW, bez rámečku

WHIRLPOOL AKT 8190/ BA

PHILCO PHS 611 C

šířka 60 cm, 4x High Light varné
zóny (1x duozóna), ukazatel
zbytkového tepla, dětská pojistka
senzorové ovládání, Autostop
příkon 6,4 kW, bez rámečku,
zkosená přední hrana

VARNÉ DESKY - PLYNOVÉ

VARNÉ DESKY – INDUKČNÍ

SIEMENS EX 675BEB1E

PHILCO PHD 618 C

Sklokeramická varná deska

Sklokeramická varná deska

Indukční varná deska

Indukční varná deska

Akční nabídka / ZÁŘÍ–PROSINEC 2018

PHILCO PGI 64C

šířka 60 cm, 2x samostatná litinová
mřížka, integrované zapalování
v knoflíku, bezp. pojistky hořáků,
černé sklo se zkosenou lištou

šířka 60 cm, 2x samostatná litinová
mřížka, integrované zapalování
v knoflíku, bezp.pojistky hořáků,
nerezové provedení

5 890,-

4 890,-

*nutná registrace na www.philco.cz

*nutná registrace na www.philco.cz
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BEKO MGB 25332 BG

provedení nerez/černá, objem 25 l,
5 stupňů výkonu, výkon mw 900 W,
gril 1000 W, elektronické ovládání
VxŠxH 38,8x59,5x39,2cm
nerezový rámeček MGK25332X
je součástí dodávky

BOSCH BFL 523MS0

provedení nerez/černá, objem 20 l
5 stupňů výkonu, výkon mw 800 W
elektronické ovládání
průměr talíře 25,5 cm
nerezový rámeček součástí
VxŠxH 38,2x59,4x31,7cm

7 990,-

5 690,-

Komínový odsavač par

Vestavná mikrovlnná trouba

Vestavná mikrovlnná trouba s grilem

Komínový odsavač par

FLAT GLASS IX/A/60 / IX/A/90
šířka 60cm / 90cm, 3 rychlosti, 1 motor, ovládání mechanická tlačítka
osvětlení LED 2x2,5W, 3500K, kovové tukové filtry,
výkon motoru 500m3/hod., odtah dle
IEC 165-336 m3/hod., průměr odtahu 120/150 mm
max. hlučnost 52-62 dB(A),
provedení nerez/sklo

SPOT NG H6 IX/A/60 / IX/A/90
šířka 60 cm/90 cm, 3 rychlosti, 1 motor, ovládání
mechanická tlačítka, osvětlení 2x20 W halogen,
kovové tukové filtry, výkon motoru 500m3/hod.,
odtah dle IEC 195-368 m3/hod., průměr odtahu
120/150 mm, max. hlučnost 52-62 dB(A),
nerezové provedení

šíře 60 cm

šíře 90 cm

šíře 60 cm

šíře 90 cm

5 990,-

6 290,-

5 990,-

6 290,Komínový odsavač par

Vestavná mikrovlnná trouba s grilem

MIC 20GDFX / GDFN / GDFB

TAMAYA LUX IX/A/60 / IX/A/90

GORENJE BM 171 E2XG

provedení nerez/černá/bílá
objem 20 litrů, 5 stupňů výkonu
výkon mw 750 W, gril 1000 W
elektronická minutka
průměr talíře 24,5 cm
nerezový rámeček součástí
VxŠxH 38,2x59,5x37cm

provedení černé sklo, objem 17 litrů
6 stupňů výkonu, výkon mw 700 W
gril 1000 W, elektronické ovládání
průměr talíře 24,5 cm, grilovací rošt
nerezový rámeček součástí
VxŠxH 38,8x59,5x32 cm

5 690,-

6 290,-

šířka 60 cm / 90 cm, 3 rychlosti, 1 motor,
3S mechanická tlačítka, osvětlení halogen
2x10 W, kovové tukové filtry, odtah dle
IEC 272-625 m3/hod., průměr odtahu 150 mm
hlučnost 47-66 dB(A), provedení nerez


www.dtest.cz

*nutná registrace na www.registrace-záruka.cz

šíře 60 cm

šíře 90 cm

5 590,-

5 890,-

Komínový odsavač par

Komínový odsavač par

STRIPE LUX BL/A/60 / BL/A/90
šířka 60  cm / 90 cm, 4 rychlosti, 1 motor,
3S+B dotykové, osvětlení LED 2x2,5W, 3500K,
kovové tukové filtry, výkon motoru 900 m3/hod.,
odtah dle IEC 304–625 (757) m3/hod., průměr
odtahu 150 mm, max. hlučnost 50-65 (69)
dB(A), provedení nerez/černé sklo (bílé sklo),
(nerez)

Vestavná mikrovlnná trouba s grilem
provedení nerez+černé sklo, objem 20 l,
5 stupňů výkonu, výkon mw 800 W,
gril 1000 W, talíř 25,5 cm, dotykové
ovládání, bílý LED displej, automatické
programy, nerezový rámeček součástí,
VxŠxH 382x594x333 mm, vhodná
do horní skříňky

nerezové provedení, objem 22 litrů,
4 stupně výkonu, výkon mw 750W,
vaření v páře pomocí napařovací
nádoby, elektronické ovládání,
digitální displej, nerezový rámeček
součástí, průměr talíře 25cm
VxŠxH 38,2x59,5x32cm, vhodná
do horní skříňky

6 390,-

ODSAVAČE PAR

5 590,-

WHIRLPOOL AMW 491 IX
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ELICA SHIRE BL/A/60 / BL/A/90
šířka 60cm/90cm, 3 rychlosti, 1 motor, ovládání
2S+B dotykové, osvětlení LED 2x1 W, 4000 K,
kovové tukové filtry, výkon motoru 900 m3/hod.,
odtah dle IEC 464-625 (713) m3/hod., průměr
odtahu 150 mm, max. hlučnost 62-68 (70)
dB(A), energ. třída B, provedení černé sklo

šíře 60 cm

šíře 90 cm

šíře 60 cm

šíře 90 cm

10 990,-

11 290,-

7 690,-

8 690,-

Výsuvný odsavač par

Vestavná mikrovlnná trouba

PHILCO PMD 2012 BiX

ODSAVAČE PAR

MIKROVLNNÉ TROUBY

Vestavná mikrovlnná trouba s grilem

Vestavný odsavač par

ELICA ELITE 14 PLUS IX/A/60
šířka 60 cm, 3 rychlosti, 1 motor, ovládání
mechanická tlačítka, osvětlení zářivka
2x7 W, 2700 K, kovové tukové filtry,
výkon motoru 500m3/hod., odtah dle IEC
272-400m3/hod., průměr odtahu 120 mm,
hlučnost 60-70 dB(A), nerez čelní lišta
zpětná klapka

BOX IN IX/A/60 / IX/A/90
šířka 60 cm / 90 cm, 3 rychlosti, ovládání 3S
otočné, osvětlení halogen 2x20 W, kovové
tukové filtry, odtah dle IEC 195-368 m3/hod.,
průměr odtahu 150 mm
max. hlučnost 49-60 dB(A)
provedení nerez

3 490,-

šíře 60 cm

šíře 90 cm

7 590,-

7 990,-

Vestavný odsavač par

Vestavný odsavač par

HIDDEN IX/A/60 / IX/A/90
šířka 60 cm / 90 cm, 4 rychlosti, ovládání
3S+B dotykové, osvětlení STRIP LED 7W,
4000K, kovové tukové filtry, odtah dle IEC
240–480 (603) m3/hod., průměr odtahu
150 mm, hlučnost 49-65 (69) dB(A)
provedení nerez

Akční nabídka / ZÁŘÍ–PROSINEC 2018

ELIBLOC HT GR/A/60 / GR/A/80
šířka 60 cm / 80 cm, 4 rychlosti, ovládání
4S posuvné, osvětlení halogen 2x20 W,
kovové tukové filtry, odtah dle IEC 256–494
(647) m3/hod., průměr odtahu 150 mm,
hlučnost 49-64 (71) dB(A),
provedení šedá barva

šíře 60 cm

šíře 90 cm

šíře 60 cm

šíře 90 cm

10 990,-

12 290,-

4 290,-

4 690,-
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šířka 43 cm, 3 rychlosti, 1 motor, ovládání
mechanická tlačítka, osvětlení halogen 2x20 W,
kovové tukové filtry, odtah dle IEC 240-603 m3/
max. hlučnost 47-68 dB(A), nerezové provedení

šířka 90cm, 4 rychlosti, 1 motor, ovládání
3S+B dotykové s displejem, osvětlení
halogen 2x20 W, kovové tukové filtry,
odtah dle IEC 288-581 (713) m3/hod.,
průměr odtahu 150 mm, hlučnost
50-68 (73) dB(A), provedení nerez/sklo

15 990,-

15 990,Vestavná myčka nádobí

17 990,-

14 990,-

13 690,Vestavná myčka nádobí

Vestavná myčka nádobí

GORENJE GV 66160

GORENJE GV 64161

plně integrované provedení,
kapacita 16 sad, 5 programů (1x AUTO),
5 mycích teplot
spotřeby 9,5 l / 0,86 kWh, A+++AA,
hlučnost 45 dB
AquaStop

plně integrované provedení, kapacita
16 sad, 5 programů, 5 mycích teplot
spotřeby 9,5 l / 0,86 kWh, A+++AA,
hlučnost 47 dB, TotalDry-automatické
otvírání dveří, ochrana proti přetečení

14 990,-

13 990,-

12 990,-

Vestavná myčka nádobí

Vestavná myčka nádobí

BEKO DIN 28422

Vestavná myčka nádobí

MIELE G 4203 SCi nerez

MIELE G 4268 SCVi

plně integrované provedení, kapacita 14 sad,
8 programů (AUTO pr.), 6 mycích teplot
spotřeby 9,5 l / 0,72 kWh, A++AA, hlučnost
46 dB, Watersafe+, signalizace paprskem
na podlahu, odložený start 1-24 hodin,
Turbo sušení

nerezový ovládací panel, rozměry (š × v × h):
60 × 81 × 57 cm, 14 sad, 5 mycích programů,
funkce Turbo pro zkrácení programu, spotřeby
13,5 l / 1,05 kWh, A+AA, hlučnost 46 dB, příborová
zásuvka, Waterproof, odložený start 0–24 hod.,
turbotermické sušení, lze připojit na teplou vodu
(spotřeba energie jen 0,59 kWh), ComfortClose,
AutoSensor, testováno na životnost 20 let

plně integrované provedení, rozměry (š × v × h):
60 × 81 × 57 cm, 14 sad, 5 mycích programů,
funkce Turbo pro zkrácení programu, spotřeby
13,5 l / 1,05 kWh, A+AA, hlučnost 46 dB, příborová
zásuvka, Waterproof, odložený start, 0–24 hod.,
turbotermické sušení, lze připojit, na teplou vodu
(spotřeba energie jen 0,59 kWh), ComfortClose,
AutoSensor, testováno na životnost 20 let

12 490,-

24 990,-

24 990,-

ERTOR
INV
OV
RT

Ý
TOR
MO

PROSM
A

ELECTROLUX ESL 5360 LA
plně integrované provedení, kapacita
13 sad, 6 programů, 4 mycí teploty
spotřeby 9,9 l / 0,832 kWh, A+++AA,
hlučnost 42 dB, AirDry-otevření dvířek
na 10 cm, InfoLight, Aquacontrol,
odložený start 1-24 hod

AEG FSE53630Z

BEKO DSN 26420 X

11 990,-

ELECTROLUX ESL 8345 RO

plně integrované provedení ,technologie
AirDry, kapacita 13 sad, 5 programů,
4 mycí teploty, spotřeby 9,9 l / 0,832
kWh, A+++AA, hlučnost 44 dB, odložený
start o 1-24 hodin, invertor motor,
Aquastop, dvoubarevný světelný indikátor
na podlaze

Vestavná myčka nádobí

nerezový ovládací panel Atlantis, Glass
Care ochrana skla, kapacita 14 sad,
6+1 programů (AUTO pr.), 6 mycích teplot
spotřeby 11 l / 0,72 kWh, A++AA, hlučnost
46 dB, Aquasafe+/Waterstop, dětský
zámek, poloviční náplň, odložený start
0,5-24 hodin, Turbo sušení

Vestavná myčka nádobí

plně integrované provedení, Real life
kapacita 15 sad, 6 programů, 5mycích
teplot, spotřeby 11 l /1,02 kWh, A++AA,
hlučnost 46 dB, AirDry-otevření dvířek
na 10 cm, Aquacontrol, InfoLight,
odložený start 1-24hod,
horní příborová zásuvka

Vestavná myčka nádobí

AEG FEE62700PM
nerezový ovládací panel, kapacita 15 sad,
6 programů, 4 mycí teploty, spotřeby
10,2 l / 0,961 kWh, A++AA, hlučnost 44 dB
program powerbooster - extra silný mycí
program, Satelitní mycí rameno, stropní
mycí rameno, příborníková zásuvka
Aqua control

Vestavná myčka nádobí

ELICA TRIBE ISLAND IX/A/90

MYČKY NÁDOBÍ – 60 CM

ODSAVAČE PAR
MYČKY NÁDOBÍ – 60 CM

Ostrůvkový odsavač par

Ostrůvkový odsavač par

ELICA TUBE ISLAND PRO IX/A/43

ZÁRUKA

PR00100116

*nutná registrace na www.bekocr.cz

Vestavná myčka nádobí

704 INT BEKO 10 years motor warranty.indd 1

Vestavná myčka nádobí

28.08.2014 14:05

BOSCH SMI 46MS03E
nerezový ovládací panel, příborová zásuvka
kapacita 14 sad, 6 programů, 5 mycích teplot
spotřeby 9,5 l / 0,93 kWh, A++AA, hlučnost
44 dB, odložený start 1-24 hodin, RackMatic
Aquastop se zárukou

plně integrované provedení, kapacita 13 sad,
6 programů, 5 mycích teplot, spotřeby
9,5 l / 0,92 kWh, A++AA, hlučnost 44 dB
RackMatic, AquaStop se zárukou
infoLight

Vestavná myčka nádobí

Vestavná myčka nádobí

MIELE G 4203 SCi bílá

MIELE G 4268 SCVi XXL

stejné vybavení a specifikace jako myčka G 4203
SCi nerez, avšak s bílým ovládacím panelem

stejné specifikace a hodnoty spotřeby jako myčka
G 4263 SCVi, avšak velikost, XXL – výška 85 cm

22 990,-

26 990,Miele Servis Certifikát
Po uplynutí standardní 2leté záruky vám Miele Servis Certifikát poskytne dalších 8 let maximální servisní podpory a naprosté
pohody. Na základě tohoto Certifikátu přebírá Miele všechny náklady na možné opravy po dobu 10 let od zakoupení přístroje na
základě smluvních podmínek. Pro uplatnění 10letého Miele Servis Certifikátu je nutné přístroj zaregistrovat do jednoho měsíce
od jeho nákupu. Podmínky platnosti a užití Miele Servis Certifikátu naleznete na internetových stránkách www.miele.cz.

14 990,-

16 990,-

Vestavná myčka nádobí

BOSCH SMV 46IX03E

Vestavná myčka nádobí

CANDY CDIM 2DS62

ELECTROLUX ESI 5550 LOX

plně integrované provedení, kapacita
16 sad, 10 programů, 6 mycích teplot
spotřeby 10 l / 0,95 kWh, A++AA,
hlučnost 43 dB, MAXI PLATEST- talíře
o pr. 34,5 cm, odložený start 1-23 h
Antioverflow, Aquastop

nerezový ovládací panel
kapacita 13 sad, 6 programů
(Auto flex 45-70), 4 mycí teploty
spotřeby 9,9 l / 0,64 kWh, A+++AA,
hlučnost 44 dB, odložený start
1-24 hod., intenzivní sušení Xtra dry

10 490,-

12 490,-

*nutná registrace na www.registrace-záruka.cz
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plně integrované provedení, příborová
zásuvka, kapacita 13 sad, 5 programů,
5 mycích teplot, spotřeby 9,5 l / 0,92 kWh,
A++AA, hlučnost 46 dB, odložený start
1-24 hodin, RackMatic
Aquastop se zárukou

10 990,-

12 990,-

9 490,Vestavná myčka nádobí

Vestavná myčka nádobí

plně integrované provedení, AirDry,
kapacita 9 sad, 5 programů, 4 mycích
teplot, spotřeby 9,9 l / 0,58 kWh, A++AA,
hlučnost 45 dB, Aquacontrol/Waterstop,
AirDry-otevření dvířek na 10cm, InfoLight
dětský zámek, odložený start 1-24h

11 990,-

14 990,-

plně integrované provedení, příborová
zásuvka, kapacita 10 sad, 5 programů,
4 mycí teploty, spotřeby 9l / 0,57 kWh,
A++AA, hlučnost 47 dB, AquaStop,
odložený start 3/6/9hodin

plně integrované provedení, kapacita
9 sad, 6 programů, 5 mycích teplot
spotřeby 10 l / 0,77 kWh, A+AA,
hlučnost 51dB, AquaStop

9 990,-

9 990,-

Vestavná myčka nádobí

AEG FSB51400Z

BEKO DIS 28023

plně integrované provedení, Glass
Care ochrana skla, kapacita 10 sad,
8+1 programů (Auto program), 4 mycí
teploty, spotřeby 8,7 l / 0,75 kWh,
A++AA, hlučnost 46 dB, Aquasafe+/
Waterstop, dětský zámek, odložený
start 0,5-24 hodin

novinka

Vestavná pračka se sušičkou

Nová vestavná pračka se sušičkou Philco
Nová vestavná pračka se sušičkou Philco

10 990,*nutná registrace na www.bekocr.cz

Vestavná myčka nádobí

Ý
TOR
MO

PROSM
A

plně integrované provedení, RackMatic
kapacita 9 sad, 6 programů, 4 mycí
teploty, spotřeby 8,5 l /0,7 kWh, A++AA,
hlučnost 44 dB, odložený start o 1-24 h
Aquastop se zárukou, infoLight

ERTOR
INV
OV
RT

1 hodina praní a sušení

Program, který umožňuje vyprat a usušit
malé množství prádla během 1 hodiny.

Crystal
buben
1 hodina praní
a sušení

Speciální struktura povrchu bubnu, která
Program, který umožňuje vyprat a usušit
nezatrhává prádlo a prodlouží jeho životnost.
malé množství prádla během 1 hodiny.
Speciální struktura povrchu bubnu, která
nezatrhává prádlo a prodlouží jeho životnost.
Invertorový motor s dlouhou životností,
Speciální
struktura
povrchu
bubnu,
která
nízkou
spotřebou
a nízkou
hlučností.
nezatrhává prádlo a prodlouží jeho životnost.
Invertorový motor s dlouhou životností,
nízkou spotřebou a nízkou hlučností.

Crystal buben

10 let záruka
na buben
motor
Crystal
10 let záruka na motor
10 let záruka na motor

PR00100116

Invertorový motor s dlouhou životností,
nízkou spotřebou a nízkou hlučností.

28.08.2014 14:05

*nutná registrace na www.bekocr.cz

Vestavná myčka nádobí

Vestavná myčka nádobí

CANDY CDI 2T1047

ELECTROLUX ESI 4501 LOX

plně integrované provedení, kapacita
10 sad, 7 programů, 4 mycí teploty
spotřeby 10 l / 0,73 kWh, A++AA,
hlučnost 47 dB, AquaStop, odložený
start 1-24 h

nerezový ovládací panel, Air Dry
kapacita 9 sad, 6 programů (Auto Flex
45-70), 4 mycí teploty, spotřeby 9,5 l
/ 0,78 kWh, A+AA, hlučnost 49 dB,
ochrana proti úniku vody, AirDryotevření dvířek na 10cm, InfoLight
odložený start 1-24 h

10 690,-

12 990,-

*nutná registrace na www.registrace-záruka.cz
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předem plněná vestavná pračka se s sušičkou,
náplň praní/sušení 8kg/6kg, 1400 ot/min., hlučnost praní/odstřeďování/sušení 54/78/62 dB, en.
třída A/A/A, spotřeba el. energie 2,98 kWh, spotř.
vody (praní,odstřeďování,sušení) 83,28l, rozměry
VxŠxH 82,5x59,5x54 cm,odložený start, rychlý
program 1 hod (vypráno i usušeno), můj program,
Anticrease, osvěžení, Crystal buben, bílá barva

MOTO

*nutná registrace na www.philco.cz

Vestavná pračka

CANDY CBWM 814D-S
předem plněná vestavná pračka, náplň 8 kg,
1400 ot/min., hlučnost praní/odstřeďování
52/74 dB, en. třída A+++, spotřeba el. energie
1,07 kWh, 16 programů, rychlé programy
14, 30 a 44 min., buben Shiatsu, Antioveflow
šířka dvířek 35 cm, rozměry VxŠxH
85x60x52 cm

novinka

12 290,1400
ot.
1400
ot.

8 kg
6 kg

1400
ot.

8 kg
6 kg

ŘEŠENÍ PRO VELKÉ PRÁDLO I V MALÉM PROSTORU
PHILCO PLWD 14860 BI
ŘEŠENÍ PRO VELKÉ PRÁDLO I V MALÉM PROSTORU

*nutná registrace na www.registrace-záruka.cz

8 kg
6 kg

Vestavná sušička

Chtěli byste pračku i sušičku, ale nemáte dostatek prostoru? Philco vám opět přináší geniální řešení v podobě nové
kombinované pračky s kondenzační sušičkou PLWD 14860 určené pro vestavbu do kuchyňské linky. Vypere 8 a usuší 6 kg
prádla
a je vybavena
400 otáčkami
za min.
v energetické
třídě
A a tichým
invertorovým
motorem
s 10letou
zárukou.
Chtěli byste
pračku i 1sušičku,
ale nemáte
dostatek
prostoru?
Philco
vám opět
přináší geniální
řešení
v podobě
nové
V každodenním
shonus oceníte
program
1 hodina
praní
a sušení
a také
extrémnědo
šetrný
buben linky.
Crystal.
kombinované
pračky
kondenzační
sušičkou
PLWD
14860
určené
pro vestavbu
kuchyňské
Vypere 8 a usuší 6 kg
prádla a je vybavena 1 400 otáčkami za min. v energetické třídě A a tichým invertorovým motorem s 10letou zárukou.
Chtěli byste pračku i sušičku, ale nemáte dostatek prostoru? Philco vám opět přináší geniální řešení v podobě nové
V každodenním shonu oceníte program 1 hodina praní a sušení a také extrémně šetrný buben Crystal.
kombinované pračky s kondenzační sušičkou PLWD 14860 určené pro vestavbu do kuchyňské linky. Vypere 8 a usuší 6 kg
prádla a je vybavena 1 400 otáčkami za min. v energetické třídě A a tichým invertorovým motorem s 10letou zárukou.
V každodenním shonu oceníte program 1 hodina praní a sušení a také extrémně šetrný buben Crystal.

Americká legenda s tradicí 125 let
www.philco.cz
Americká legenda
s tradicí 125 let
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14 990,-

O

PHILCO PLWD 14860 BI
ŘEŠENÍ
PRO VELKÉ
I V MALÉM PROSTORU
PHILCO PLWD
14860PRÁDLO
BI

www.philco.cz
Americká legenda
s tradicí 125 let

novinka

OT
10M let
A

13 490,-

RUKA
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RU
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9 990,-

ZÁ

N

704 INT BEKO 10 years motor warranty.indd 1

1 hodina praní a sušení
Program, který umožňuje vyprat a usušit
malé množství prádla během 1 hodiny.

N

ZÁRUKA

BOSCH SPV 46IX07E

R

Vestavná myčka nádobí

BEKO DSS 28021X

PHILCO PLWD 14860 BI

KOMPLEXNÍ PÉČE O PRÁDLO
KOMPLEXNÍ
PÉČE O
PRÁDLO
V KOMPAKTNÍM
BALENÍ
KOMPLEXNÍ
PÉČE
O
PRÁDLO
V KOMPAKTNÍM BALENÍ
Nová
vestavná pračka se sušičkou
Philco
V KOMPAKTNÍM
BALENÍ

VESTAVNÉ PRAČKY

*nutná registrace na www.philco.cz

Vestavná myčka nádobí

nerezový ovládací panel, Glass Care
ochrana skla, kapacita 10 sad,
8 programů, 6 mycích teplot
spotřeby 9 l / 0,58 kWh, A++AA,
hlučnost 46 dB, Aquasafe+/
Waterstop, dětský zámek,
odložený start 1,5-24 hodin

WHIRLPOOL ADG 221

PHILCO PD 1052 BiT

R

MYČKY NÁDOBÍ – 45 CM

nerezový ovládací panel, kapacita
14 sad, 11 programů, 4 mycí teploty,
spotřeby 9,5 l / 0,93 kWh, A++AA,
hlučnost 46 dB, Aquastop, odložený
start 1-24 h, 6. smysl Powerclean Pro,
příborová zásuvka

Vestavná myčka nádobí

Vestavná myčka nádobí

AEG FSE62400P

WHIRLPOOL WBC 3C26 PF X

13 990,-

GORENJE GV51010
plně integrované provedení
kapacita 9 sad, 5 programů, 4 mycí
teploty, spotřeby 9 l / 0,69 kWh, A++AA,
hlučnost 49 dB, odložený start, aktivní
sušení, Aquastop

*nutná registrace na www.philco.cz

plně integrované provedení, AirDry,
kapacita 9 sad, 5 programů, 4 mycích
teplot, spotřeby 9,9 l / 0,58 kWh, A+AA,
hlučnost 47 dB, Aquacontrol+/Waterstop,
AirDry-otevření dvířek na 10cm, InfoLight
dětský zámek, odložený start 1-24h

MYČKY NÁDOBÍ – 60 CM

SIEMENS SN 615X03EE

plně integrované provedení, kapacita
14 sad, 8 programů, 5 mycích teplot
spotřeby 10 l / 0,72 kWh, A++AA,
hlučnost 45 dB, AquaStop, odložený
start 3/6/9/12 h, příborová přihrádka,
poloviční náplň

trademark
is a registrered
used
trademark
undertrademark
used
license
under
from
used
license
Electrolux
under
from
license
International
Electrolux
from International
Electrolux
Company,International
U.S.A.
Company, U.S.A.
Company, U.S.A.
is a registrered
is a registrered

PHILCO PDA 1482 BIT

Vestavná myčka nádobí

R

MYČKY NÁDOBÍ – 60 CM

Vestavná myčka nádobí

Vestavná myčka nádobí

CANDY CBTD 7A1TE-S
předem plněná vestavná sušička, náplň
7kg, tepelné čerpadlo, hlučnost 67 dB,
SmartTouch-ovládání chytrým telefonem,
en. třída A+, spotřeba el. energie 2,03 kWh,
14 programů, nádoba na vodu ve dvířkách,
objem nádoby 5 l, rozměry VxŠxH
82,7-85x59,5x46,5 cm

novinka

16 990,*nutná registrace na www.registrace-záruka.cz
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Vestavná kombinovaná chladnička

BEKO BCSA 285 K3S

BOSCH KIS 86AF30

objem chladničky/mrazničky 193/78 l
en. třída A++,
spotřeba el. energie 0,60 kWh/24 h,
LED vnitřní osvětlení,
kluzné panty,
rozměry VxŠxH 178x54x54,5cm

objem chladničky/mrazničky 191/74 l
en. třída A++,
spotřeba el. energie 0,59 kWh/24 h,
zásobník na zeleninu VitaFresh
LED osvětlení,
elektronická regulace teploty
rozměry VxŠxH 177x56x55 cm

10 990,-

19 390,-

*nutná registrace na www.bekocr.cz

CHLADNIČKY

Vestavná kombinovaná chladnička

Vestavná chladnička

PHILCO PC 17832 Bi

PHILCO PTB 821 BU

objem chladničky/mrazničky 185/65 l
elektronické ovládání
en. třída A++
spotřeba el. energie 0,52kWh/24 h
hlučnost 42dB
rozměry VxŠxH 177,7x54x54 cm

objem chladničky/mrazničky 100/17 l,
en. třída A+, spotřeba el. energie
0,48 kWh/24 h,
rozměry VxŠxH 82x59x54,3 cm

11 490,-

7 690,-

*nutná registrace na www.philco.cz

*nutná registrace na www.philco.cz

Vestavná kombinovaná chladnička

Vestavná kombinovaná chladnička

CANDY CRU 160NE

Vestavná chladnička

Vestavná kombinovaná chladnička

WHIRLPOOL ART 9610/A+

ELECTROLUX ENN 2854 COW

CHLADNIČKY

Vestavná kombinovaná chladnička

PHILCO PCN 17732 Bi

objem chladničky 133 l,
mechanické ovládání
en. třída A+, spotřeba el. energie
0,34 kWh/24 h,
drátěné police
rozměry VxŠxH 81,7x59,5x54,8 cm

objem chladničky/mrazničky 200/63 l,
elektronické ovládání, en. třída A++,
spotřeba el. energie 0,63 kWh/24 h,
ventilátor, nízkoteplotní zásuvka,
montáž dveří: spřažené
rozměry VxŠxH 177,2x54,9x54,9 cm

objem chladničky/mrazničky 228/80 l
en. třída A+, spotřeba el. energie
0,86kWh/24 h, LED osvětlení
vnitřního prostoru,
elektronické ovládání
VxŠxH 193,5x54x54,5 cm
výška 193,5 cm

objem chladničky/mrazničky 180/63 l,
hlučnost 41dB, en. třída A++, spotřeba
el. energie 0,62kWh/24, NoFrost,
elektronické ovládání, LED osvětlení
rozměry VxŠxH 177,7 x 54 x 54 cm

7 690,-

19 990,-

14 990,-

13 990,*nutná registrace na www.philco.cz

Vestavná kombinovaná chladnička

WHIRLPOOL SP40 801 EU

ELECTROLUX ENN 2800 BOW

ELECTROLUX ERN 1200 FOW

WHIRLPOOL ART 6501A+

objem chladničky/mrazničky 97/17 l,
en. třída A+,
spotřeba el. energie 0,5 kWh/24 h,
rozměry VxŠxH 82x60x55 cm

objem chladničky/mrazničky 210/70 l,
en. třída A+,
spotřeba el. energie 0,81 kWh/24 h,
rozměry VxŠxH 177x54x54,7 cm

mimořádně velký objem
objem chladničky/mrazničky 299/101 l
en. třída A+, spotřeba el. energie
0,89kWh/24 h,
VxŠxH 193,5x69x54,5 cm

oobjem chladničky/mrazničky 195/80 l
en. třída A+, spotřeba el. energie
0,82kWh/24 h,
VxŠxH 177x54x54,5 cm

8 490,-

11 990,-

19 990,-

12 390,Vestavná vinotéka

Vestavná kombinovaná chladnička

GORENJE RCI 4181 AWV

objem chladničky/mrazničky 204/70 l
en. třída A+, spotřeba el.
energie 0,801 kWh/24 h,
VxŠxH 177,5x54x54,5 cm
možnost dokoupení 5-leté záruky

objem chladničky/mrazničky 180/68 l,
hlučnost 39dB, en. třída A++, spotřeba
el. energie 0,63kWh/24, No Frost
ovládání s LED displejem, LED osvětlení
rozměry VxŠxH 177,2 x 54 x 54,5 cm
možnost dokoupení 5-leté záruky

11 990,-

16 990,Monoklimatická vestavná chladnička

Vestavná vinotéka

GUZZANTI GZ 18A

GORENJE NRKI 4182E1

GUZZANTI GZ 50

kapacita 18 lahví, rozsah
teplot 5-22°C, 2 bukové police
s teleskopickým výsuvem
en. třída A+, spotřeba
el. energie 0,264kWh/24 h,
VxŠxH 45,5x59x55,5 cm

kapacita 32 lahví, rozsah teplot
nahoře 5-12°C / dole 12-22°C
2 výsuvných dřevěných polic
en. třída B, spotřeba el. energie
0,53kWh/24 h,
VxŠxH 85x38x57 cm

16 990,-

12 990,SBS CHLADNICKY

Vestavná kombinovaná chladnička

Vestavná kombinovaná chladnička

LIEBHERR IK 3520

16

Vestavná kombinovaná chladnička

Vestavná kombinovaná chladnička

Vestavná chladnička

LIEBHERR ICS 3324

objem chladničky325 l, hlučnost 34dB
en. třída A++, spotřeba el. energie
0,32kWh/24, technologie BioCool,
ovládání MagicEye s LCD ukazatelem
teploty, LED osvětlení, rozměry VxŠxH
177,2 x 56 x 55 cm, možnost dokoupení
5leté záruky

objem chladničky/mrazničky 194/80 l,
hlučnost 35dB, en. třída A+, spotřeba el.
energie 0,82kWh/24, ovládání MagicEye
s LCD ukazatelem teploty, LED osvětlení
rozměry VxŠxH 177,2 x 56 x 55 cm
možnost dokoupení 5leté záruky

24 990,-

18 990,Akční nabídka / ZÁŘÍ–PROSINEC 2018
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