EOB
43100 X

EOB 53102 X
önálló 7 funk. sütő
elektronikus SET
időzítő, program
vége hangjelzés,
2 rétegű sütőajtó,
sűllyesztett gombok,
ujjlenyomatmentes
felűlet, sütősín, inox
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88.500 Ft
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135.400 Ft

önálló 8 funk. sütő
elektr. SET időzítő,
prog. vége hangjelzés,
4 rétegű sütőajtó, zsírszűrő, inox, húshőmérő,
sűllyesztett gombok,
ujjlenyomatmentes
felűlet, sütőrács stop
funkció, megvilágított
szimbólumok, inox
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149.900 Ft

EHD 60020P önálló indukciós főzőlap,

4 zónás, elektronikus vezérlés, gyermekzár, 60 cm,
percszámláló, hangjelzés, maradékhő kijelzés,
csiszolt szélek

indukciós

EHG
6415 X

önálló gázlap
4 égős, 60 cm, inox,
front kezelőszervek,
égésbiztosító,
egykezes
szikragyújtó

42.500 Ft

félindukciós

119.900 Ft

94.900 Ft

önálló 4 zónás
kerámia főzőlap
gyermekzár,
9+1 automata
fokozat, hangjelzés,
maradékhő kijelzés,
csíszolt szélek,
2 bővíthető zóna,
Stop+go funkció,
SLIDE elektronikus
vezérlés

EHT
60455 K

EHS 60041 X

78.900 Ft

önálló 4 zónás
kerámia főzőlap
gyermekzár,7
fokozat
maradékhő kijelzés,
inox keret,
1 bővíthető zóna,
érintős kezelő

kombinált hűtő,
210/70 literes
űrtartalom,
üveg polcok,
átlátszó mélyhűtő
rekeszek,
A energiaosztály,
zajszint:36 dB/A,
megfordítható
ajtók,
beépítő magasság
1780 mm

EFP 6440 X

kihúzható elszívó
60 cm széles, inox, 575 m3/h telj., 2 motoros,
elektromos szabályzás, 2 lámpa

ESI 64030 X

beépíthető
mosogatógép,
60 cm, 12 teríték, inox
külső kezelőpanel,
5 program, 5 hőfok,
A/A/A o., 13 liter vizf.,
LED kijelzés, 49 dB(A)
zajszint, állítható felső
kosár

59.900 Ft

EHE
30200 X

önálló
dominó
vasmagos
főzőlap
7 fokozatú
vezérlés, inox

beépíthető
mosogatógép
60 cm, 12 teríték,
inox külső kezelőpanel, 5 program, 4
hőfok, A/A/A o., 12 l.
vízfogyasztás,
LED kijelzés, 45dB(A)
zajszint, állítható
felső kosár

151.900 Ft

ESL 66010 , beépithető mosogatógép,
60 cm, 12 teríték, INTEGRÁLT

ár: 146.800 Ft

ESI 45010 X

27.900 Ft

EHC
30200 X

önálló
dominó
kerámia
főzőlap,
7 fokozatú
vezérlés, inox
keret

51.900 Ft

önálló 4
égős gázlap
üvegfelületen
front
kezelőszervek,
égésbiztosító,
egykezes
szikragyújtó,
öntöttvas
edénytartó rácsok

ESI 66010 X

139.900 Ft

123.900 Ft

30.900 Ft
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önálló 2/2 zónás, fél indukciós főzőlap, gyermekzár,
percszámláló, hangjelzés, 60 cm széles, maradékhő
kijelzés, elektronikus vezérlés, csiszolt szélek

ERN 29601

önálló dominó
gázlap
égésbitosító,
elektromos
szikragyújtás,
inox

EHS
60210 P

EHD 60090P félindukciós főzőlap,

60 cm széles, metál
525 m3/h telj., 1
motoros, 3 fokozat,
elektromos szabályzás, 2 halogénlámpa

EHG
30215 X

112.400 Ft

146.800 Ft

60110 X
33.900 Ft EFC
kürtős elszívó

33.900 Ft

önálló 8 funk. sütő,
elektronikus SET
időzítő, programzár
funkció, 3 rétegű
sütőajtó, A energiao.,
LCD kijelző, inox,
ujjlenyomatmentes
felület, gyermekzár
teleszkópos sütősín

önálló
7 funkciós sütő
elektronikus időzítő,
program vége hangjelzés, 3 rétegű
sütőajtó, zsírszűrő,
sűllyesztett gombok,
ujjlenyomatmentes
felűlet, inox
megvilágított
szimbólumok

129.900 Ft

beépíthető
mosogatógép
45 cm, 9 teríték,
inox külső kezelőpanel, 5 program,
5 hőfok, A/A/A
oszt., 13 literes
vízfogyasztás,
LED kijelzés,
47 dB(A) zajszint

ESL 45010 beépíthető mosogatógép
45 cm, 9 teríték, INTEGRÁLT
ár: 129.900 Ft

