HMT84M651

102.900 Ft

Beépíthető mikro
25 liter, nemesacél
sütőtér, 900 W telj.,
digitális kijelző,
sülly. forgatógomb,
5 teljesítmény fok.,
súlyautomatika,
nemesacél

HMT85ML53

141.900 Ft
HMT85MR53 ( jobbra nyíló )
azonos áron!

Beépíthető mikro
21 liter, nemesacél
sütőtér, kerámia alsó
sütőtér burkolat,
900 W teljesítmény,
digitális kijelző, balra
nyíló ajtó, nemesacél,
5 teljesítmény fok.,
súlyautomatika

SGV43E93EU

112.900 Ft

beép. mosogatógép
integrált, 60 cm, 12
teríték, 2*4 program,
3 hőfok, félprogram,
vízfogyasztás: 17liter,
többszörös vízvédelemi rendszer,
állítható felsőkosár,
zajszint: 54 dB,
A/A/A oszt.

KIV34V00

beépíthető
kombinált hűtő
203/72 liter
nettó térfogat,
A energiaosztály,
antibakteriális hűtőtér,
üvegpolcok,
változtatható ajtónyitás,
színes üvegajtók,
zajszint: 41 dB,
méret:
1772x541x545 mm

165.900 Ft
KGN36S20

szabadonálló
kombinált hűtő
221/66 liter nettó térfogat,
A+ energiaosztály,
No Frost fagyasztó tér,
Antibakteriális hűtőtér,
króm-inox oldalfalak,
üvegpolcok, változtatható
ajtónyitás, LCD kijelző,
zajszint: 42 dB, színes
üvegajtó (fehér)
méret: 1850x595x640 mm

38.900 Ft
SGI33E35EU

beépíth. mosogatógép
nemesacél kezelőpanel,
60 cm, 12 teríték,
3 program, 2 hőfok,
vízfogyasztás: 17 liter,
többszörös vízvédelemi
rendszer, LED kijelző,
süllyeszthető gomb,
zajszint: 57 dB,
A/A/A osztály

112.900 Ft

SGI53E55EU

beépíth. mosogatógép
nemesacél kezelőpanel,
60 cm, 12 teríték,
2x5 program, 4 hőfok,
vízfogyasztás: 17 liter,
félprogram, AquaStop,
süllyeszthető gomb,
LED kijelző, zajszint:
52 dB, A/A/A oszt.

134.900 Ft
SGI55E75EU

beépíth. mosogatógép
nemesacél kezelőpanel,
60 cm, 12 teríték,
2x5 program, 4 hőfok,
előreprogramozás 1-19
óra, vízfogy.: 13 liter,
félprogram, auto 3in1,
AquaStop, elektronikus
kijelző, süllyeszthető
gomb, zajszint: 49 dB,
A/A/A oszt.

148.900 Ft

SRI45M15EU

beépíthető mosogatógép
nemesacél kezelőpanel,
45 cm, 9 teríték,
2x4 program, 3 hőfok,
előreprogramozás 1-19
óra, vízfogyasztás: 13 liter,
félprogram, auto 3in1,
AquaStop, elektronikus
kijelző, sülly. gomb,
zajszint: 52 dB, A/A/A oszt.

157.900 Ft

SGI84M05EU

299.900 Ft
KGN36S50 fekete
KGN36S52 piros
KGN36S54 vanilia

168.900 Ft

beépíthető
mosogatógép
nemesacél kezelőp.,
60 cm, 12 teríték,
4 program, 4 hőfok,
előreprogramozás 1-19
óra, vízfogy.: 13 liter,
auto 3in1, AquaSensor,
AquaStop, LED kijelző,
VarioPlus kosárrendsz.,
zajsz.: 49 dB, A/A/A o.

DHI635H kihúzható páraelszívó
60 cm, 400 m3/h teljesítmény (EN 61591), 3 telj.
fokozat, billenő kapcsoló, mosható fém zsírszűrő,
ezüstmetál, előlapfogantyú rendelhető (LZ 33050)

115.900 Ft

DWA062450

kürtős páraelszívó
60 cm széles, 410 m3/h telj.
(EN 61591), 3 telj.fokozat,
billenő kapcsoló, halogén
izzók, mosható fém zsírszűrő,
nemesacél üvegernyővel
DWA092450 (90cm): 125.900 Ft

SRV53M03EU

beépíth. mosogatógép
integrált, 45 cm,
9 teríték, 5 program,
4 hőfok, AquaStop,
vízfogyasztás: 13 liter,
hangjelzés a program
végén, zajszint: 49 dB,
A/A/A osztály

146.900 Ft
KGV36X47

szabadonálló
kombinált hűtő
A++ energiaosztály,
nettó 225/87 liter
űrtartalom,
domborított design,
biztonsági üvegpolcok,
antibakteriális hűtőtér,
automatikus leolvasztás
a hűtőtérben,
4 darabos palacktartó,
inox-look kivitel

163.900 Ft
KAN60A40

szabadonálló
Side-by-Side
hűtő-fagyasztó
kombináció
nettó 334/170
liter űrtartalom
NoFrost, bárrész a
jobboldali ajtóban,
gombnyomásra:
jégkocka, darált
jég, hidegvíz,
szuperhűtés és
szuperfagyasztás
kapcsoló, digitális
kijelző, biztonsági
üvegpolcok,
inox-look kivitel

459.900 Ft

