FB 51 A.1 IX /HA

önálló 5 funkciós sütő
időkapcsoló, A energiaosztály,
inox

szett ár:
89.900 Ft

www.hotpoint-ariston.hu

ÚJDONSÁG
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Open Space, 2 sütő 1-ben!
70 literes maxi sütő
2 az 1-ben sütés külön vezérléssel
normál beépítő méret,
10 sütőfunkció, elektronikus display,
szimultán sütés 4 szinten,
A energaosztály, inox
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99.900 Ft

PH 640 MST IX/HA önálló gázlap
4 égős, 60 cm széles, front kezelőszervek, egykezes szikragyújtó,
öntöttvas rácsok, TRIPLA KORONÁS égőfej, inox, égésbiztosító

94.900 Ft

89.900 Ft

önálló 7 funkciós
rusztikus sütő
analóg programóra,
A energiaosztály,
tripla üvegajtó,
antik fehér
katalitikus oldalfal,
forgonyárs

FT 820 AN/HA

önálló rusztikus sütő
7 funkciós, időkapcsoló, A energiaosztály,
tripla üvegajtó, antracit

FT 95V C.1 AN/HA antracit színben 99.990,-

64.900 Ft

PH 640 MST OW R/HA

FT 850.1 AN/HA

önálló 7 funkciós rusztikus sütő
analóg programóra, A energiaosztály,
tripla üvegajtó, antracit
FT 850.1 OW/HA antik fehér színben 94.990,-

64.900 Ft
TD 640 S BK IX/HA

önálló 4 égős rusztikus gázlap
front kezelőszervek, égésbiztosító
egykezes szikragyújtó, antik fehér
PH 640 MST AN R/HA antracit színben 64.990,-

FZ 1032 GP.1 IX F/HA

önálló 10 funkciós sütő
érintős kezelő, digitális programóra, mélytepsi
A energiaosztály, teleszkópos sütősín, tripla
üvegajtó, inox, pizza program, PIROLÍTIKUS TISZTÍTÁS

159.900 Ft
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önálló 4 égős gázlap,
front kezelőszervek, égésbiztosító
egykezes szikragyújtó, fekete üveg,

TD 640 S WH IX/HA fehér üveg 64.990,-

PZ 640 T GH/HA

önálló 4 égős gázlap
60 cm széles, front kezelőszervek, égésbiztosító,
öntöttvas rácsok, egykezes szikragyújtó, inox,
TRIPLA koronás égőfej

124.900 Ft

129.900 Ft

FZ 1032.1 IX/HA

önálló 10 funkciós sütő
érintős kezelő, digitális programóra, mélytepsi,
A energiaosztály, teleszkópos sütősín, tripla
üvegajtó, inox

64.900 Ft

PH 941 MSTB GH/HA

önálló 5 égős kombinált gázlap
90 cm széles, front kezelőszervek, égésbiztosító
egykezes szikragyújtó, 1 TRIPLA koronás égő, inox,
1 elektromos beefsteak-sütő

FB 532. 1 IX /HA

önálló 5 funkciós sütő
digitális programóra, mélytepsi, A energiaosztály,
teleszkópos sütősín, inox
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74.900 Ft

FB 53. 1 IX /HA

önálló 5 funkciós sütő
digitális programóra, A energiaosztály, inox

