KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA / RB 37J5029WW

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA / GBB60PZGZS

• digitální invertorový kompresor s 10letou zárukou
• technologie Multi Flow s cirkulací vzduchu
• dvojitý chladicí systém Twin Cooling Plus s kovovou
vnitřní stěnou Metal Plate SpaceMax technology
zvyšuje až o 30 % vnitřní kapacitu
• rozměry (v š h) 201 x 59,5 x 67,5 cm
• *více info na: www.samsung-bonus.eu

• Invertorový lineární kompresor (záruka 10 let)
+ Total No Frost • Multi Air Flow - rozšířené proudění
chladného vzduchu • Fresh Balancer - zásuvka pro
udržení optimální úrovně vlhkosti • Fresh Converter
- zásuvka pro udržení optimální teploty
• Smart Diagnosis™ - inteligentní diagnostika
• Zero Clearance - při otevření dveří
v úhlu 90° lze plně otevřít zásuvky
• rozměry (v š h) 201 x 59,5 x 66,5 cm
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201 cm

AMERICKÁ CHLADNIČKA / RS 7547BHCSP/EF
• TWIN cooling plus – dvojitý chladicí systém
• No-Frost + Multi-Flow dynamická cirkulace
vzduchu • digitální invertorový kompresor
se zárukou 10 let • podavač vody a ledu
• LED displej • sloupové vnitřní LED osvětlení
• rozměry (v š h) 178,9 x 91,2 x 75,4 cm

cena vč. RP 17.193,-

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA / SJBA10IMXI2

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA / PCN 3172 W

RN 317NQS, RN 317NQW, RN 317NQB

• Gentle AirFlow pro lepší proudění vzduchu a méně vysušených potravin
• Opti Fresh s regulací vlhkosti • Adapti Lift - jednoduchý systém posouvání
• Dual Control - oddělené nastavení teploty v lednici
a mrazáku - dva okruhy • Nulová zóna • Space Save Door
• OdourNeutral • LED osvětlení
• rozměry (v š h) 186 x 59,5 x 65 cm

• Invertorový kompresor s 10 lety záruky • SuperFreeze pro rychlé zamrazení
potravin • Meal&Fish ke skladování čerstvého masa a ryb
• FreshStore pro skladování ovoce a zeleniny
• Multi Air Flow • LED osvětlení • alarm
• mrazicí výkon 15 kg/24 hod.
• akumulační doba 20 hod.
• rozměry (v š h) 185,5 x 60 x 68,5 cm
• více na: www.philco.cz
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• technologie No Frost - 100% automatické odmrazování chladničky i mrazničky
• cirkulace vzduchu Multi Air Flow pro rovnoměrné chlazení • LED osvětlení
vnitřního prostoru chladničky
• odstraňovač pachů Neutra Fresher
• zvuková indikace otevřených dveří
• funkce Rychlé chlazení pro rychlejší
zchlazení vložených potravin
• funkce EKO navržená pro úsporu energie
• rozměry (v š h) 187,2 x 59,7 x 65,6 cm
• více na: www.daewoo.cz
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VESTAVNÁ MYČKA NÁDOBÍ / QW GD53I443X

MYČKA NÁDOBÍ / QW GT24F443I

MYČKA NÁDOBÍ / WFC 3C23 PF X

• Advanced inverter motor se zárukou 10 let • 3. úroveň - šuplík na příbory
• AUTODOOR - automatické otevření dveří po ukončení mytí • 44 dB hlučnost
• Turbo DRY - efektivnější sušení pomocí ventilátoru • Dual ProWash - různé
mycí tlaky vody pro šetrnější a důkladnější mytí • Intelli Wash - úprava
teploty a času v závislosti na znečištění
• Express 50 - denní mytí na 50‘
• AUTO programy
• ochrana proti přetečení
• plně integrovaná
• rozměry (v š h) 81,5 x 59,6 x 55cm

• Advanced inverter motor se zárukou 10 let • 3. úroveň - šuplík na příbory
• 44 dB hlučnost • AUTODOOR - automatické otevření dveří po ukončení mytí
• TURBO sušení • Dual ProWash - různé mycí tlaky vody pro šetrnější a důkladnější
mytí • Express 50 - denní mytí na 50‘ • Intelli Wash - úprava teploty a času
v závislosti na znečištění • ochrana proti
přetečení • Delay timer • antibakteriální filtr
• rozměry (v š h) 84,5 x 59,6 x 59,8 cm

• 8 programů • 6. smysl a PowerClean - speciální vysokotlaké trysky
• Aquasafe - kontrola přetečení • třetí flexibilní příborová zásuvka
• hlučnost 43 dB • možnost poloviční náplně • odložené mytí o 1 až 24 hodin
• rozměry (v š h) 85 x 60 x 60 cm
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MYČKA NÁDOBÍ / QW GT24F463W

VESTAVNÁ MYČKA NÁDOBÍ / IM 651

MYČKA NÁDOBÍ / DDW A1211L

MYČKA NÁDOBÍ / CDP 2L949X, CDP 2L949W

• Advanced inverter motor se zárukou 10 let • 46 dB hlučnost
• AUTODOOR - automatické otevření dveří po ukončení mytí
• TURBO sušení • Dual ProWash - různé mycí tlaky vody pro
šetrnější a důkladnější mytí • Express 50 - denní mytí na 50‘
• Intelli Wash - úprava teploty a času v závislosti na znečištění
• ochrana proti přetečení • Delay timer • antibakteriální filtr
• rozměry (v š h) 84,5 x 59,6 x 59,8 cm

• velmi tichý provoz (45 dB) • 3 úložné koše • samočisticí filtr
• tablety 3v1 • automatický program • úsporný ECO program
• funkce Total Aqua Stop proti přetečení • zvuková
signalizace konce mytí • rozměry (v š h) 81,5 x 60 x 58 cm
• * více info na: www.mora.cz
14 SAD NÁDOBÍ

• program pro mycí tablety „3 v 1“
• 6 programů
• hlučnost pouze 45 dB
• rozměry (v š h) 85 x 60 x 60 cm

• LED ukazatele • odložený start • světelný a zvukový ukazatel
ukončení programu • elektronická regenerace změkčovače
vody - nižší spotřeba soli • funkce Express mytí úspora 25 % • ultra
rychlý program 30 min. • Antioverflow - ochrana proti přetečení
• samočisticí tříúrovňový filtr • rozměry (v š h) 85 x 45 x 60 cm
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KC-A60EUW

• Ionizátor Plasmacluster
• Intenzivní ionizační sprcha
• Inteligentní senzory
prachu, pachu,
teploty a vlhkosti

48 m
396 m3/h
730 ml/h
4l
19 dB
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hlučnost

21.990,-

15.999,-
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KC-D40EUB

• Ionizátor Plasmacluster
• Intenzivní ionizační sprcha
• Inteligentní senzory
prachu, teploty
a vlhkosti

cena vč. RP 7.068,-

ČISTIČKA
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SHARP
26 m
216 m3/h
440 ml/h
2,5 l
23 dB
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• Ionizátor Plasmacluster
• Intenzivní ionizační
sprcha
• Senzor prachu

21 m
180 m3/h
16 dB

-33%

pro prostor
průtok vzduchu
hlučnost

5.990,-

3.999,-

cena vĀ. RP 4.003,-

Probíhá pylová
sezona, braňte se.
V pylové sezoně oceníte speciální
pylový režim, který zobrazuje aktuální vlhkost a teplotu v místnosti.
Ionizátor využívá patentovanou
technologii Plasmacluster a je
samostatně vypínatelný.

