PROFESSOR PT 250B, 2 samost. topná tělesa,
otočný rožeň, ventilátor, časovač do 60 minut s akustickým signálem, plynulé nastavení teploty 100–250 °C,
1500 W, vnitřní osvětlení, hliníkový vnitřní povrch, dvojité zrcadlové sklo, přísluš.: pečicí plech s nepřilnavým
povrchem,
otočný rožeň,
úchyt pro
vyjmutí plechu a rožně,
rošt

25 l

1 499,-

899,-

sleva

30 %

ADLER AD4701, el. kuchyňský kráječ, nůž z nerez.
oceli, plynule nastavitelná síla řezu, ukazatel nastavené
tloušťky, tácek na nakrájené potraviny a odnímatelný
posuvný vozík,
max. příkon
200 W

1 199,-

sleva

40 %

CAMRY CR4702, celokovový kuchyňský kráječ,
nůž z nerez oceli o průměru 19 cm, nastavitelná
síla řezu

sleva

25 %

IPS 43PUS6503/12
LED TV, 108 cm, 4K Ultra HD, 900 PPI, Pixel Precise Ultra HD,
Dimming, Saphi, HDR, DVB-T/T2/C/S/S2, H.265 HEVC,
Core, 3x HDMI, 2x USB,WiFi, Dolby Atmos, Linux, VESA,
20 W, A, + PHE 303,-

1 299,-

31 %

MTM 1701 B
mikrovlnná trouba, objem 17 l,
výkon 700 W, mechanické ovládání, 6 úrovní výkonu,
otočný talíř 24,5 cm, + PHE 16,-

m

8c

699,-

4K
Ultra HD

sleva

36 %

SOGO SS-14270
tyčový mixér, 400 W, 700 ml mixovací
nádobka, nerezová šlehací metla

VIGAN IV1Z, indukční jednoplotýnkový vařič 2000 W,
2x varná zóna 20 cm, velmi rychlý ohřev, dotykové ovládání, časovač 0–180 min, LED display, regulace teploty
60–240 °C, zvuková signalizace, automatické vypínání,
10 přednastavených stupňů
ohřevu, rovnoměrnost
ohřevu

999,-

37 %

sleva

499,-

28 %

2 499,sleva

IMETEC 8078
2 v 1 ruční a tyčový vysavač s plným
výkonem díky napájení na 230 V,
příkon 425 W, objem nádoby na prach
0,6 l, 4 úrovňový filtrační systém
s cyklonovou technologií

38 %

sleva

399,-

27 %

aku – síť

ROWENTA
RO3985EA, sáčkový,
en. štítek ACAA, příkon
750 W, High Efficiency filtr,
kapacita sáčku 3 l, hlučnost
75 dB(A), mini tubokartáč,
sáček Hygiene+ ZR200720,
černá,
+ PHE 16,-

VEET SENSITIVE PRECISION, zastřihovač chloupků,
speciální příslušenství pro přesné tvarování a styling,
bateriový provoz, depilační krém pro citlivou pokožku
100 ml

TV
ZNÁTE Z
JATA DL87B
2v1, bruska na paty a epilátor, 2 výměnné hlavy,
aku nebo síť. provoz, až 60 min. na aku

BOSCH MKM 6000 / MKM 6003
kávomlýnek, tříštivý, zásobník na 75 g,
sekací nůž a míchací mísa
z nerezu,
příkon 180 W,
+ PHE 4,-

399,-

SOGO SS-1870, sendvičovač, 700 W, kvalitní
nepřilnavý povrch a indikátor provozu, dělený
na trojúhelníky

40 %

24 %

41 %

MESKO MS6509
dvouvařič, příkon 2000 W, průměr
topných desek: 155 mm, samostatné
termostaty, plynulé nastavení teploty

sleva

sleva

JATA 531, osobní váha, do 180 kg, paměť pro
12 osob, měří tuk, svaly, kosti a vodu v těle, LCD displej,
dotyková tlačítka

měří tuk,
vodu, kosti,
svaly

1 899,-

699,-

44 %

sleva

NAHRÁVÁNÍ
NA USB

sleva

sleva

příkon
200 W

CELOKOVOVÝ
sleva

499,-

299,-

1 699,-

sleva

26 %

TEFAL
FR490070
VERSALIO 7 v 1
příkon 1600 W, frituje,
vaří, zapéká, dusí,
pomalu vaří, smaží,
opéká, peče, udržuje
teplotu, ohřívá a rozmrazuje,
nový program na vaření těstovin, kapacita nádoby
s nepřilnavým povrchem: 1,3 kg, kapacita (olej): 0 do 2 l,
nastavitelný termostat – 80–180 °C, časovač, + PHE 4,-

TEFAL KO108130, KO108830, rychlovarná konvice, objem 1,7 l, plast/nerezová ocel, vodoznak, světelná
kontrolka provozu, automatické vypnutí, příkon
2000 – 2400 W, černá, bílá,
+ PHE 4,ROWENTA
CV5090F0
příkon: 2300 W,
ionizační technologie,
3 teploty, 2 rychlosti,
studený vzduch, difuzér

sleva

49 %

699,-

sleva

41 %

499,-

sleva

44 %

