SLIDER ÉRINTŐGOMBOK:

HŐLÉGBEFÚVÁS:

Pontosabb, egyszerűbb
teljesítményszabályozás
ujjmozgatással és érintéssel.

41.900 Ft

önálló gázlap
4 égős, oldalsó
kezelőszervek,
elektromos
szikragyújtás,
zománcozott
égőfejek és
rácsok, inox
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ES 60 4G

önálló gázlap
4 égős, oldalsó
kezelőszervek,
elektromos
szikragyújtás,
zománcozott
égőfejek és
rácsok, fekete

109.900 Ft

TRS 645

önálló sütő
5 funkció+olvasztás,
hőlégbefúvás, digit.
programóra, dupla
üvegű ajtó, A osztály,
teleszkópos sütősín,
rozsdam. acél előlap
(az újjlenyomat
nem látszik rajta)

sín vás
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ú
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g
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89.900 Ft
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104.900 Ft

önálló sütő
9 funkciós, hőlégbefúvás, teleszkópos
sütősín, süllyesztett
gombok, A o., digit.
programóra, dupla
üvegű ajtó, rozsdam.
acél előlap (az ujjleny.
nem látszik rajta)

HA 830

sín

ő
üt

s

99.900 Ft
HR 800

önálló 5 funk. sütő
A energiaosztály,
digitális programóra,
teleszkópos
tálcavezető (1 szintes),
dupla üvegű ajtó,
rozsdamentes acél
előlap (az ujjlenyomat
kevésbé látszik rajta)

HA 850

önálló
9 funkciós sütő
A energiaosztály,
fekete, analóg
programóra,
dupla üvegű ajtó

önálló
kerámialap
4 zónás, Slider
érintőgombok,
1 kétkörös zóna,
maradékhő
kijelzés,
zónánként
programozható
főzési idő

sín

ő
üt

s

önálló 9 funk. sütő
A energiao., digit.
programóra,teleszkópos tálcavezető
(3 szintes),
tripla üvegű ajtó,
rozsdamentes acél
előlap (az ujjlenyomat

154.900 Ft kevésbé látszik rajta)
TMW 20.2 BI-S beépíthető mikroh. sütő

GKST
60i4.1FB

18 liter, grilles, digitális, 800/1000 W teljesítmény,
rozsdamentes acél előlap (az ujjlenyomat kevésbé látszik)

Indukciós főzőlap
4 db indukciós
zóna, maradékhő
kijelzés,
érintőgombok
(Touch Control),
programozható

önálló
dominó
vasmagos
főzőlap
1 gyorsfőzőlap,
front kezelőszervek, üzemellenőrző lámpa,
maximális telj.:
3000 W, inox

29.900 Ft

64.900 Ft

GKST 60 Z
Basic

85.900 Ft

HLX 60 4G
AI AL TR

önálló gázlap
4 égős (ebből
1db wok), oldalsó
kezelőszervek,
elektr.szikragyújt.,
zománcozott
égőfejek és
rácsok, inox

Basic FB HiLight

önálló kerámialap
4 zónás, maradékhő
kijel., érintőgombok
(Touch Control),
1 kétkörös zóna,
programozható,
melegentartó
funkció, gyerekzár

s
ció

49.900 Ft

GKST 60

önálló kerámialap
4 zónás, 4 High
Light főzőfelület,
érintőgombok
(Touch Control),
maradékhő
kijelzés, gyerekzár

119.900 Ft

HE-715

HLX 60 4G

69.900 Ft

84.900 Ft

Az ételek gyors és több szintű sütése.
Egyenletes hőmérséklet eloszlás
a sütőtérben.

59.900 Ft
TR 50

109.900 Ft
VM 30
2P

GKST
300 Z2

49.900 Ft

69.900 Ft

önálló
dominó
kerámia
főzőlap
front kezelőszervek,üzemellenőrző lámpa, maradékhő
kijelzés, inox,
max. telj.: 2900 W

önálló dominó
kerámia főzőlap
2 High Light
főzőfelület
(1 kétkörös),
érintőgombok
(Touch Control),
maradékhő
kijelzés, max.
telj.: 3000 W

Konyhamalac
pneumatikus kapcsoló,
rozsdamentes acél tartály és
kés, túlterhelés elleni védelem,
0,5 LE motor, mosogatógép
csatlakozó

DW 6 58 FI

beépíthető
mosogatógép
integrált, 60 cm, 12
teríték, 7 program,
6 hőfok, választható
kezdési idő, Aquastop, A/A/A oszt.
vízfogyasztás:15 liter,
„3 in 1” funkció

107.900 Ft

