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139.900 Ft

önálló 8 funk. sütő
A energiaosztály,
elektronikus óra,
metál, süllyesztett
gombok, 4 rétegű
sütőajtó útmutatóval,
elektronikus vezérlés,
ujjlenyomatmentes
felület, zsírszűrő

B 5941-5 m
67670-K-mn
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167.900 Ft

önálló félindukciós főzőlap
60 cm, 2 indukciós
- 2 kerámia zóna,
érintős kezelő,
jelző óra, metál keret,
Key-lock funkció,
maradékhő kijelzés

94.900 Ft

s
ku s
i
t
olí ztítá
r
i
p tis
ön

174.900 Ft

önálló 4 zónás
kerámia főzőlap
gyermekzár, metál
keret, hangjelzés,
maradékhő kijelzés,
2 bővíthető zóna,
Stop+go funkció,
SLIDE elektronikus
vezérlés

önálló beépíthető
gőzsütő
A energiaosztály,
ő
elektronikus óra,
t
sütőprogramok
sü
z
súlymegadással,
gő
3 rétegű sütőajtó
útmutatóval,
15 automatikus
recept, hústű,
ujjlenyomatmentes felület, zsírszűrő, szagszűrő,
20 saját recept memóriahely, Backtronic topelektronikus szabályzás, metál

311.900 Ft

kombinált
beépíthető hűtő,
210/55 liter hűtő
űrtartalom, 2 ajtós,
4 üvegpolc,
automata leolvasztás,
gyorsfagyasztó
rekesz,
A energiaosztály,
átlátszó tárolók,
No-Frost rendszer

T

50.900 Ft

F

60 cm széles, metál,
max. telj.: 610 m3/h,
1 motoros, 3+1 telj.
fokozat, mechanikus
csúszókapcs. kezelő
BF 6060-m, metál előlap
a BF 6260 ml elszívóhoz,
igény szerint, 8.300.- Ft

168.900 Ft

F 88015-im

MCD 2662 E-m

beépíthető mikrohullámú sütő
26 literes, metál,
elektronikus
vezérlés, LED
kijelző,
gyermekzár,
kvarcgrill, kombi
üzemmód

134.900 Ft

önálló
4 égős gázlap
60 cm-es,
jobb oldali
kezelőszervek,
égésbiztosító,
metál, egykezes
szikragyújtó

6260-ml
56.900 Ft DF
teleszkópos elszívó

S
RO

238.900 Ft

169.900 Ft

beépíth. mosogatógép
60 cm széles, 12 teríték,
7 program, 4 hőfok,
Fuzzy logic elektr.
vezérlés, késleltetett
indítás, állítható felső
kosár, belső világítás,
Aqua Control, digit.
kijelző, vízfogy.: 12 liter,
zajszint: 45 dB/A, metál
külső kezelőpanel,
A/A/A o., automata
progr. 45-70 C fok között

B 9971-5 m

önálló 10 funk. sütő
A energiao., elektr. óra,
metál, sülly. gombok,
hústű, 4 rétegű sütőajtó
útmutatóval, érintős
kezelő, teleszkópos
sütősín, zsírszűrő,
ujjlenyomatmentes
felület, szagszűrő,
pirolítikús tisztítás,
automatikus receptek,
memória funkció

68002 K-mn

önálló indukciós
főzőlap
60 cm, 4 indikciós
zóna, érintős kezelő,
jelző óra, Key-lock
funkció, maradékhő
kijelzés, metál keret
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146.800 Ft

65807 G-B

89.900 Ft

önálló 4 égős
üveglapos gázlap,
60 cm-es, front
kezelőszervek, égésbiztosító egykezes
szikragyújtó, öntöttvas
edénytartó rácsok

F 65410-im

beépíthető mosogatógép
45 cm, 9 ter., 5 progr., 5 hőfok, Fuzzy logic, metál
külső kezelő, késleltetett indítás, állíth. felső kosár,
Aqua Control, vízf.: 12 l., zajszint: 45 dB/A, A/A/A o.

61505 G-m

N 8 1840-5i

NO

önálló 8 funk. sütő
A energiaosztály,
elektronikus óra,
metál, süllyesztett
gombok, 4 rétegű
sütőajtó útmutatóval,
elektronikus vezérlés,
ujjlenyomatmentes
felület, zsírszűrő,
pirolítika

B 9820-5 m

66331K-mn
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151.900 Ft
151.900 Ft
F 65410-vi

beépíthető
mosogatógép
45 cm-es, 9 teríték,
5 program, 5 hőfok,
Fuzzy logic, Aqua Control, vízfogyasztás: 12 liter,
zajszint: 47 dB/A, INTEGRÁLT, A/A/A osztály

F 55011-im

beépíthető mosogatógép
Aqua Control, vízfogy.: 12 liter, zajszint: 47 dB/A
60 cm széles, 12 ter., 5 progr., 4 hőfok, Fuzzy
logic, magasra is beépíthető, késleltetett indítás,
állítható felső kosár, metál külső kezelő

157.900 Ft
157.900 Ft
F 44010-vi

beépíthető
mosogatógép
60 cm -es, 12 ter., 4
progr., 4 hőfok, Fuzzy
logic, magasra is beépíthető, Aqua Control,
vízfogyasztás: 12 liter, zajszint: 47 dB/A
INTEGRÁLT, A/A/A osztály

