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EOB8857AOX      
Beépíthető sütő multifunkciós gőzsütő, A+ energiaosztály, 
ujjlenyomatmentes inox felület, 3 sütési szint, 13 sütési funk-
ció, 70 literes, húshőmérő, memória funkció, 180 beépített 
recept, interaktív LCD kijelző, gyerekzár, multifunkciós sütő 
gőz funkciókkal, 1 szintű sütősín, TouchContorl, SoftClosing,  
4 rétegű üvegajtó, hússzonda

EOA45555OX     
Beépíthető multifunkciós sütő PlusSteam opcióval, 9 sütési 
funkció, katalitikus tisztítással, ujjlenyomatmentes inox felü-
let, katalitikus tisztítás, SET timer hússzondával, Sütőfunkci-
ók: alsó sütés, kiolvasztás, gyors grill, grill, világítás, pizza, 
alsó-felső sütés, hőlégkeverés PLUS, turbo grill, A energia-
osztály, 71 liter, 3 rétegű üvegajtó, sütősín

EOC6631AOX     
Beépíthető multifunkicós sütő száraz gőz funkcióval, elektro-
nikus vezérlés, süllyeszthető gombok, pirolitikus tisztítás, 4 
rétegű üvegajtó, 72 liter, húshőmérő, 1 szintes teleszkópos 
sütősín, hűtőventillátor, 8 sütési funkció, inox

EOB5454AOX     
PLUS STEAM multifunkciós sütő, 2D - design, elektronikus 
vezérlés - süllyesztett gombok, könnyentisztítható zománc, 3 
rétegű ajtóüveg, 72 liter, PLUS-STEAM funkció: gőzt adagol 
a sütőtérbe hőlégkeverés üzemmódnál, XXL méretű sütőtér 
(72 liter), süllyesztett kezelőgombok, teleszkópos sütősín, 
kivehető grill fűtőszál, hűtőventilátor, 11 program

EOA5750AOX     
Katalitikus, HEXAGON(Amber), kezelőpanel: Fém+üveg (2D), 
4 rétegű üvegajtó, A+, PIPO, 72, ventilátor auto off,  soft clo-
sing, gyerekzár, teleszkópos sütősín

EHH3634F9K     
Indukciós főzőlap, 59 cm széles, keret nélküli kivitel, érin-
tővezérlés, Booster, automata felfűtés, Stop&Go, funkció, 
gyerekzár

EOC5750AOX
Pyro, HEXAGON(Amber), kezelőpanel: Fém+üveg (2D), 4 ré-
tegű üvegajtó, A+, PIPO, 72, ventilátor auto off,  soft closing, 
gyerekzár, teleszkópos sütősín

EHH4654HFK
Indukciós főzőlap, keret nélküli kivitel, 59 cm széles, Direct-
Touch vezérlés, 14 fokozatos vezérlés, Booster, Stop&Go, 
elszívó vezérlés, 3 fokozítú maradékhő kijelzés, gyerekzár

Multifunkciós gőzsütő

EEC2400BOX  
Beépíthető multifunkciós sütő, A energiaosztállyal,  
9 sütési funkicó, 2 sütési szint, Pirolitikus tisztítás, 2 
pyro programmal, elektronikus hőmérséklet szabályo-
zás, gyerekzár, maradékhő kijelzés, Könnyen tisztítható  
4 rétegű üvegajtóval, hűtő ventilátor, SET timer,  53 literes

EOB3454AOX
Beépíthető multifunkciós sütő körfűtőszállal, ujjlenyomat-
mentes inox felület, 10 sütési funkció, süllyesztett gombok, 
SET timer, könnyen tisztítható zománc, 74 literes, könnyen 
tisztítható üvegajtó, A energiaosztály

EOA3454AOX
Katalitikus bevonat, a többi funkció megegyezik

EZA2400AOX   
Beépített sütő katalitikus oldalfalakkal, ujjlenyomatmentes 
inox felület, A energiaosztály, 6 funkciós, Thermo-timer ve-
zérlés, SET timer, 2 rétegű üvegajtóval

EZB3400AOX  
Beépíthető multifunkciós sütő körfűtőszállal, 7 sütési funkció, 
A energiaosztály, Thermo-timer vezérlés, SET timer, digitális 
kijelző, könnyen tisztítható zománc felület, könnyen tisztítha-
tó, 2 rétegű üvegajtó

EHL6540FOK 
Indukciós főzőlap, 60 cm-széles, 2+2 flex zóna, FullBridge 
funkció, csiszolt élek, Kite csúszkás vezérlés, EcoTimer™, 
Stop&Go funkció, maradékhő kijelző, Booster, SoundOff, 
időzítő (count up), gyermekzár

EHH6240ISK  
Indukciós, keret nélküli főzőlap, 60 cm, érintővezérlés, vezér-
lőegység helye: elöl jobb oldalon, megvilágított kijelző, induk-
ciós zónák booster (gyorsfelfűtés) funkcióval, edényfelisme-
rés, gyerekzár, maradékhő kijelzés: 7 lépcsős, automatikus 
kikapcsolás, 6600 W

EHF6547FXK 
Önállóan beépíthető kerámialap, 60 cm, elektronikus, érintő-
kapcsolós slide vezérlés, 3 lépcsős maradékhő, Hangjelzés, 
Automata felfűtés, Gyermekzár, Count up Időzítő, Eco Időzítő, 
Programzár, Percszámláló, Maradékhő, Hang kikapcsolás, 
Stop & Go, 7100 W

EHF6240XXK
Önállóan beépíthető kerámialap, 60 cm, Gyorsan és egy-
szerűen használható kezelőfelület, Maradék-hő kijelzés, 
gyermekzár - praktikus, egygombos megoldás, Könnyen 
tisztítható üvegfelület, inox keret, teljesítmény 6500W, 7 
lépcsős maradékhő kijelzés

EHF6241FOK     
Önállóan beépíthető kerámialap, 60 cm, 4 főzőzóna, ebből 1 
bővíthető, Touch Control vezérlés, maradékhő kijelzés, gyer-
mekzár, csiszolt keret, 6400 W

EMT25207OX/OW 
Beépíthető mikrohullámú sütő, sütési módok: grill, mikro-
hullám, grill és mikrohullám, mikrohullám teljesítmény: 900 
Watt, 8 fokozat, grill teljesítmény: 1000 Watt, automata leol-
vasztás súly szerint, súly szerinti automata főzés/sütés, LED 
kijelző, program vége hangjelzés, belső világítás

EHI6540FHK 
Önálló indukciós főzőlap,  60cm, csiszolt szélek, elektronikus 
slide vezérlés, booster, edényfelismerés, Stop&Go funkció, 
Bridge funkció, EcoTimer™, időzítő, CleverHeat™, maradékhő 
kijelzés, bridge funkció, 7400 W, H2H elszívó veszérléssel

EHI6340FOK   
Indukciós főzőlap, 60 cm-széles, 2+2 flex zóna, Bridge funk-
ció, csiszolt élek, EcoTimer™, Stop&Go funkció, maradékhő 
kijelző, Booster, SoundOff, időzítő (count up), gyermekzár

MultiSteam sütő gőzfunkcióval
Adjon egy kis gőzt kedvenc fogásaihoz! 
A már ismert, sokszor elkészített ételek is sokkal finomabbak lesznek! 
Praktikus választás, ha szeretnék kipróbálni, mire képes a gőz a konyhában.

244 990 Ft

101 990 Ft

119 990 Ft

66 990 Ft

149 990 Ft

94 990 Ft

124 990 Ft 129 990 Ft

69 990 Ft

85 990 Ft

104 990 Ft

94 990 Ft

57 990 Ft 84 990 Ft

99 990 Ft

61 990 Ft

119 990 Ft

62 990 Ft

132 990 Ft

94 990 Ft

89 990 Ft99 990 Ft

FullBridge funkció

Plus Steam
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EHF3920BOK  
Önálló dominó kerámia főzőlap, keret nélküli kivitel, teljes 
energiafelvétel: 2,9 kW

ESI4200LOX  
45 cm-es részlegesen beépíthető, LED kijelző, AAA, 5 prog-
ram, 3 hőmérséklet, 9 terítékes, 9,5 literes vízfelhasználás, 
49 dB(A)

ESI5201LOX   
60 cm-es, kezelőpaneles, 13 terítékes, A+AA, LED kijelző, 
5 program, 4 hőmérséklet, SENSOR CONTROL, késleltetett 
indítás, 11 literes vízfelhasználás, 49dB(A)

EHF3320NOK  
Önálló dominó kerámia főzőlap, érintővezérlés , Stop&Go 
funkció, gyerekzár, maradékhő kijelzés, 7 lépcsős, elektro-
mos teljesítmény (2900W)

ESL4555LO  
Teljesen integrálható mosogatógép, 9 teríték, 6 program, 4 
hőmérséklet, 1-24 órás indításkésleltetés, multitab, Sensor-
Control, A+ energiaosztály, 47 dB(A), 9 l fogyasztás

ESL5201LO  
Teljesen beépíthető, 13 terítékes, A+AA, LED kijelző, 5 prog-
ram, 4 hőmérséklet, SENSOR CONTROL, késleltetett indítás 
(3 óra), 49dB(A)

ESI5510LAX
Beépíthető kezelőpaneles mosogatógép, A+, 13 terítékes, 
6 program, 4 hőmérséklet, AutoOff, AutoFlex, késleltetett 
indítási lehetőség (1-24 óra), hátralévő idő kijelzés, SEN-
SORCONTROL, lehajtható pohártartók, evőeszköztartó kosár, 
csupán 47dB(A), 11 literes vízfelhasználás

ENN2800ACW 
Beépíthető kombinált hűtőszekrény, 178 cm, teljesen beépít-
hető, A+ energiaosztály, automatikus leolvasztás a hűtőben, 
ajtónyitás megfordítható, hűtőtér nettó űrtartalma: 202 l, 
fagyasztó nettó űrtartalma: 75 l, 4 üvegpolc

EGG3322NVX      
Önálló dominó gázfőzőlap, inox, összteljesítmény 7 kW, 
zománcozott edénytartó rács, egykezes szikragyújtás, égés-
biztosító

EFP6440X 
60 cm-es páraelszívó, 384/224 m³/h, 2 motor, 2 db alumí-
nium zsírszűrő, elektronikus vezérlés, 3 fokozat, filteres vagy 
légkivezetés, inox, 71/57 dB(A)ESL5340LO   

Beépíthető teljesen integrálható mosogatógép, 13 teríték, 
5 program, 4 hőmérséklet, szárítás maradékhővel, AutoOff, 
1-24 órás indításkésleltetés, SENSORCONTROL, FlexiLift, 
WaterStop System, A++ energiaosztály, 44 dB(A) zajszint, 
inverter motor, 9,9 l vízfelhasználás

ESI5540LOX   
13 teríték, 3 digitális kijelző, A++ energiaosztály, inverter, 6 
program, 4 hőmérséklet, 9,9 l fogyasztás, 44 dB(A), AutoOff, 
AutoFlex

ESL5310LO   
Teljesen beépíthető, 13 teríték, 47 dB(A), AA hatékonyság, 5 
program, 4 hőfok, késleltetett indítás (1-24h), AutoFlex,  Auto 
Off, XtraDry, 47 dB(A)

ENN2851AOW 
Beépíthető kombinált hűtőszekrény, 178 cm, beépíthető, me-
chanikus vezérlés, 200/63 literes űrtartalom, No Frost, auto-
matikus leolvasztás, csúszkapántos beépítés, LED világítás, 
1 kompresszor, 21 óra visszamelegedési idő, 4 db üvegpolc,

ESL4570RO
Teljesen integrálható mosogatógép, 9 teríték, 6 program, 4 
hőmérséklet, indításkésleltetés, Aqua Control, A energiaosz-
tály, 46 dB(A), 9,9 l fogyasztás

ESL4200LO 
45 cm-es részlegesen beépíthető, LED kijelző,  
AAA, 5 program, 3 hőmérséklet, 9 l fogyasztás, 
9 terítékes, 49 dB(A)

EFP6411X
60 cm-es kihúzható páraelszívó, 185/125 m³/h, 1 motor, 1 
db alumínium zsírszűrő, 3 fokozat, filter vagy légkivezetés, 
inox, 57/47 dB(A)

Professzionális szakértelem
Az új Electrolux hűtőszekrények ugyanazt a hűtőtechnológiát viszik az otthonába, mely a legjobb séfek 
alapanyagait is frissen tartják az éttermekben. Az Electrolux több mint 90 éve tervez és fejleszt 
professzionális készülékeket Európa legjobb séfjei számára. Élen járunk a természetes frissességben.

EGH7353SOX 
75 cm széles gáz főzőlap 5 gázégővel, (köztük WOK égővel), 
2 öntöttvas edénytartóval, Slim Profile-lal, egykezes szik-
ragyújtás, égésbiztosító

EGG6042NSX
Gáz főzőlap, 60 cm széles,, oldalgombos vezérlés, 2 zomán-
cozott edénytartó rács, elektromos szikragyújtás, termosztá-
tos égésbiztosítás, inox

EHH3920BVK
Önálló dominó indukciós főzőlap, kezelőgombos kivitel, 
elektromos teljesítmény (3200W)

EGT6342YOK   
Önállóan beépíthető edzett üveglapon gázfőzőlap, 60 cm 
széles, 2 öntöttvas edénytartó, frontkapcsolós, egykezes 
szikragyújtás, égésbiztosító

EGH6343BOX      
Gáz főzőlap WOK égővel 60 cm, forgókapcsolós vezérlés, ve-
zérlőegység helye: elöl jobb oldalon, egykezes szikragyújtás, 
égésbiztosító, öntött vas edénytartó rács

EGH6242BOX    
Gáz főzőlap 60 cm széles, forgókapcsolós vezérlés, vezér-
lőegység helye: elöl jobb oldalon, egykezes szikragyújtás, 
égésbiztosító, zománcozott edénytartó rács

79 990 Ft 59 990 Ft

69 990 Ft 59 990 Ft 39 990 Ft49 990 Ft

119 990 Ft 109 990 Ft 99 990 Ft

145 990 Ft

22 990 Ft

29 990 Ft

39 990 Ft46 990 Ft

119 990 Ft 159 990 Ft

44 990 Ft

132 990 Ft 124 990 Ft 102 990 Ft

129 990 Ft 104 990 Ft

104 990 Ft
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ZHT530/630W   
fehér, 50 és 60 cm-es kivitel-
ben, maximális teljesítmény: 
180 m3/óra, 3 fokozatú teljesít-
ményszabályozás,  csúszókap-
csolós vezérlés, zajszint 50-59 
dB(A), 1 papír zsírszűrő

ZHT530/630X   
rozsdamentes acél, 50 és 60 
cm-es kivitelben, maximális telje-
sítmény: 180 m3/óra, 3 fokozatú 
teljesítményszabályozás,  csúszó-
kapcsolós vezérlés, zajszint 50-59 
dB(A), 1 papír zsírszűrő

ZOB33701CR    
Beépíthető multifunkciós rusztikus sütő körfűtőszállal,  A 
energiaosztály, 74 liter, multi+ring, sütés vége időzítő, 2 
rétegű üvegajtó, Sütőfunkciók: alsó sütés, kiolvasztás, hőlég-
befúvás, grill, felső sütés, felső + alsó sütés, nagyfelületű 
grill, 3 sütési szint, könnyen tisztítható zománc felület

ZGG66414CA   
Önállóan beépíthető rusztikus gázfőzőlap, front kezelőegy-
ség, égésbiztosítás, elektromos szikragyújtás, fekete, öntött 
vas edénytartó rács

ZOC25601XK 
Beépíthető multifunkciós sütő, A energiaosztály, SET timer, 
funkciók: alsó sütés, grill, grill + alsó sütés + légkeverés , 
grill + felső sütés, felső + alsó sütés, felső + alsó sütés + 
légkeverés, elektronikus időzítő, könnyen tisztítható zománc 
felület, könnyen tisztítható üvegfelületű ajtó, katalitikus ön-
tisztítás, 57 liter, 2 rétegű üvegajtó

ZOB35722XV     
Beépíthető multifunkciós sütő, 7 sütési program, süllyeszthe-
tő forgató gombok, sütővilágítás, digitális programóra, perc-
számláló, hűtőventilátor, Grill funkció, ujjlenyomat mentes 
felület, dupla üvegezésű ajtó, 74 literes sütőtér, Inox kivitel, A 
energiaosztály, SET timer, 57 liters, 52 dB, 2 rétegű üvegajtó

ZOB35702WV/ ZOB35702BV
Beépíthető multifunkciós sütő, 7 sütési program, süllyeszthe-
tő forgató gombok, sütővilágítás, digitális programóra, perc-
számláló, hűtőventilátor, Grill funkció, ujjlenyomat mentes 
felület, dupla üvegezésű ajtó, 74 literes sütőtér, Inox kivitel, A 
energiaosztály, SET timer, 57 liters, 52 dB, 2 rétegű üvegajtó, 
fekete/fehér színben

ZOB 131X    
Beépíthető multifunkciós sütő, könnyen tisztítható zománcfe-
lület, dupla üvegezésű ajtó, A energiaosztály, Sütési funkciók: 
alsó sütés, felső sütés, inox

ZOP37922XV   
Bepíthető multifunkciós sütő, gyermekzár, süllyesztett gombok, 
4 rétegű üvegajtó, 56 liter, ujjlenyomatmentes inox felület, pi-
rolitikus tisztítás, maradékhő kijelzés, Sütőfunkciók: alsó sütés, 
ventilátor + világítás, grill, hőlégbefúvás, grill + felső sütés, grill 
+ forgónyárs, hőlégbefúvás + alsó sütés, hőlégbefúvás, felső 
sütés, felső + alsó sütés

Pirolitikus tisztítás

ZOB35701XV  
A energiaosztály, SET timer, ujjlenyomatmentes inox felület, 
8 funkció, 3 sütési szint, könnyen tisztítható zománc felület, 
hűtő ventilátor, 57 liter, 52 dB, 2 rétegű üvegajtó

ZOB35701XK  
A-10% energiaosztály, digitális programóra, 74 literes sü-
tőtér, hőlégbefúvás funkció, ujjlenyomatmentes inox felület,  
7 sütőfunkció, 3 sütési szint, 5 tepsipozíció

ZGG66414XA 
Önálló gázfőzőlap, középen elhelyezett kezelőgombok, 
égésbiztosítás, öntöttvas edénytartó rácsok, elektromos 
szikragyújtás, inox

ZGO65414BA  
Önálló üvegkerámia gázlap, 4 gázégő, égésbiztosítóval elekt-
romos szikragyújtás, zománcozott edénytartó rács

ZEL6640FBA
Indukciós főzőzónák, érintővezérlés, 60 cm, megvilágított 
kijelző, indukciós zónák booster (gyorsfelfűtés) funkcióval, 
edényfelismerés, funkciózár, gyerekzár, automata kikapcso-
lás, hangjelzés, időzítő funkció, maradékhő kijelzés: 7 lép-
csős, 7400W teljesítmény, keret nélküli kivitel

ZEV6341XBA
Önállóan beépíthető üvegkerámia főzőlap, 60 cm széles, 
4 főzőzóna, ebből egy bővíthető, automatikus kikapcsolás, 
biztonsági gyermekzár, inox keret, 6400 W

ZEI6840FBA   
Indukciós főzőzónák, 60 cm, érintővezérlés, megvilágított 
kijelző, indukciós zónák booster (gyorsfelfűtés) funkcióval, 
edényfelismerés, gyerekzár, automata kikapcsolás, mara-
dékhő kijelzés: 7 lépcsős, keret nélküli, elektromos teljesít-
mény: 6600W

ZEV6240FBA  
Önálló kerámialap, 60 cm széles, érintővezérlés, automata 
kikapcsolás, maradékhő kijelzés: 7 lépcsős, Keret nélküli, 
teljesítmény: 6500W

ZEE3921IXA    
Vasmagos főzőzónák, forgókapcsolós vezérlés, vezérlőegy-
ség helye: elöl középen, elektromos teljesítmény 2500W

ZGG62414XA  
Önnállóan beépíthető gázfőzőlap, forgókapcsolós vezérlés, 
jobb oldalt elhelyezett kezelőgombok, elektroniku szikragyúj-
tás,  égésbiztosító, zománcozott edénytartó rács

ZGG67412XA  
Önnállóan beépíthető gázfőzőlap, forgókapcsolós vezérlés, 
jobb oldalt elhelyezett kezelőgombok, elektroniku szikragyúj-
tás,  égésbiztosító, zománcozott edénytartó rács

93 990 Ft

12 990 Ft 13 990 Ft

74 990 Ft

45 990 Ft

79 990 Ft

62 990 Ft

69 990 Ft

59 990 Ft

31 990 Ft

56 990 Ft

34 990 Ft

69 990 Ft

92 990 Ft

75 990 Ft

46 990 Ft

26 990 Ft

51 990 Ft

85 990 Ft

45 990 Ft

45 990 Ft

72 990 Ft
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BP501352HM   
Beépíthető multifunkciós sütő körfűtőszállal, PlusSteam, A+ 
energiaosztály, Pyrolitikus tisztítás, OptiSight, PIPO, 71 literes 
űrtartalom, 4 rétegű üvegajtó, sütősín

F55600VI1P
Beépíthető teljesen integrált mosogatógép, A++ energia-
osztály, 13 teríték, 10,2 literes vízfogyasztás, 5 program, 4 
hőmérséklet, AutoOff, késleltetett indítás (1-24 óra), Sensor 
Logic, Aqua Control, Zajszint: csupán 47 dB(A), 60 cm széles, 
Szöveges+szimbólumos panel, Sensorlogic

HK634021XB  
Kerámia főzőlap, 60cm, Touch Control vezérléssel, automa-
ta felfűtés, gyermekzár, funkciózár, percszámláló, Stop&Go 
időzítő, inox keret, megvilágított kijelző, automatikus gyors 
felfűtés, automata kikapcsolás, hangjelzés, 7 lépcsős mara-
dékhő kijezlés, 6300W

F65412VI0P
Beépíthető kezelőpaneles mosogatógép, A++ energia-
osztály, 9 teríték, 9,9 literes vízfogyasztás, 5 program, 4 
hőmérséklet, AutoOff, késleltetett indítás (1-24 óra), Sensor 
Logic, Aqua Control, Zajszint: csupán 46 dB(A), 45 cm széles,   
3 karakteres kijelző

BE4013421M  
Beépíthető multifunkciós sütő, A energiaosztály, körfűtőszál-
lal, pizza, hőlégkeverés, turbo grill, gyors grill, grill, világítás, 
kiolvasztás, alsó sütés, hagyományos sütés, ujjlenyomat-
mentes inox felület, 3 sütési szint, SET timer, süllyesztett 
gombok, könnyen tisztítható zománc felület, 71 literes űr-
tartalom, Könnyen tisztítható üvegfelületű ajtó, UniSight, 3 
rétegű üvegajtó, sütősín

HK634150XB
Félindukciós főzőlap, 60 cm, hangjelzés, automata felfűtés, 
booster, gyermekzár, percszámláló, Stop & Go időzítő, au-
tomatikus kikapcsolás, OptiFit Frame™ - új XL-es méretű 
keret, érintővezérlés, időzítő funkció, maradékhő kijelzés: 7 
lépcsős, 7300 W, megvilágított kijelző

BE3003021M   
Beépíthető  multifunkciós sütő, A-20% energiaosztály, ujjle-
nyomatmentes inox felület, 8 sütési funkció, turbo grill, 3 sü-
tési szint, elektronikus programóra, süllyesztett gombok, SET 
timer, 3 rétegű üvegajtóval, könnyen tisztítható zománc felü-
let, 72 literes,  könnyen tisztítható üvegfelületű ajtó, UniSight

F55310VI0
Beépíthető teljesen integrál mosogatógép, A+ energiaosz-
tály, 13 teríték, 11 literes vízfogyasztás, 5 program, 4 hő-
mérséklet, AutoOff, késleltetett indítási lehetőség (1-24 óra) 
Sensor Logic, Aqua Control, zajszint: csupán 47dB(A), 60 cm 
széles, LED, AutoSense

F55340VI0
Beépíthető teljesen integrálható mosogatógép, AAA haté-
konyság, 13 teríték, inverter motor, 5 program, 4 hőmérsék-
let, szárítás: maradékhővel, szöveges+szimbólumos panel, 
AutoOff, indításkésleltetés, (1-24 óra), zajszint csupán 44 
dB(A), 9,9 literes vízfogyasztás

HK3654070XB
Kerámia főzőlap, 60 cm, TouchControl, Öko timer, Kiterjeszt-
hető és ovális zónák, 3 szintű maradékhő kijelzés, CountUp 
timer, SlideControl: csúszkás vezérlés, megvilágított kijelző, 
automaatikus gyorsfelfűtés, Stop&Go, gyermekzár, XXL-es 
nagyméretű nemesacél keret

F66602IMOP
Beépíthető kezelőpaneles mosogatógép, A energiaosztály, 
13 teríték, 10 literes vízfogyasztás, 6 program, 4 hőmérsék-
let, késleltetett indítás (1-24 óra), SensorLogic, AquaCont-
rol, MultiTab, zajszint: 44 dB(A), 60 cm széles, XXL méretű 
belső tér, ProClean alsó vízkar, ExtraHygiene opció, AutoOff 
kikapcsolás

F56312IM0   
Beépíthető kezelőpaneles mosogatógép, A++ energia-
osztály, 13 teríték, 9,9 literes vízfogyasztás, 6 program, 4 
hőmérséklet, AutoOff, késleltetett indítás (1-24 óra), Sensor 
Logic, Aqua Control, Zajszint: csupán 47 dB(A), 60 cm széles,   
Szöveges + szimbólumos panel

A MaxiKlasse™ sütők extra nagy, a hagyományos méretű sütők kategóriájában a legna-
gyobb kapacitással rendelkeznek, a rács pedig akár kilenc különböző pozícióba is állítható. 

A sütőtér lehető legjobb kihasználása érdekében a sütők MaxiTray tepsivel rendelkeznek, 
amelyek 20 százalékkal nagyobbak, mint a hagyományos sütőtepsik.

ZDV12002FA  
Beépíthető teljesen integrálható mosogatógép, 45 cm széles, 
LED, A energiaoszály, 5 program, 3 hőmérséklet, 9,5 literes 
vízfelhasználás, 53 dB(A)

ZDN11002XA 
Beépíthető inox kezelőpaneles mosogatógép, 45cm széles, 
LED, forgókapcsolós, A+ energiaosztály 5 program, 3 hő-
mérséklet, 9,5 literes vízfelhasználás, 53 dB(A)

ZBB28441SA   
A+ energiaosztály, beépíthető, kombinált hűtőszek-
rény, 202/75l nettó űrtartalom, automatikus leolvasz-
tás, változtatható ajtónyitás, csendes 36dB(A), 178 cm 
magas

ZUA14020SA   
A+ energiaosztály, pult alá építhető hűtő,  130 literes nettó 
űrtartalom, automatikus leolvasztás, változtatható ajtónyitás

ZUA12420SA   
A+ energiaosztály, pult alá építhető hűtő,  97/17 literes nettó 
űrtartalom, automatikus leolvasztás, változtatható ajtónyitás

ZHP615X  
60 cm-es teleszkópos páraelszívó, 280 m3/h, 3 fokozat, 1 db 
alumínium zsírszűrő, inox

ZHP 60131X  
60 cm-es teleszkópos páraelszívó, 390 m3/h, 2 motoros, 2 
db zsírszűrő, 3 fokozat

154 990 Ft

106 990 Ft

154 990 Ft

129 990 Ft

74 990 Ft

84 990 Ft94 990 Ft

114 990 Ft

82 990 Ft

27 990 Ft

21 990 Ft

92 990 Ft

75 990 Ft

119 990 Ft

116 990 Ft 105 990 Ft

154 990 Ft

79 990 Ft

109 990 Ft
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AKZM 8480 IX/NB/WH/S    
Ujjlenyomatmentes inox/fekete/fehér/szatén, finoman csu-
kódó sütőajtó, 6. Érzék funkció 6 ételkategóriára, MF16 PI-
ROLITIKUS öntisztítású elektromos sütő, „A+” energiaosztály, 
ABSOLUTE D1 kijelző (piktogramos), 2 szintes teleszkópos 
sütősín, Ready2Cook funkció, Cook3 funkció, hűtőventilátor, 
nagyteljesítményű grill fűtőtest, 73 liter

AKZ 6230 IX/NB/WH/S    
Ujjlenyomatmentes inox/fekete/fehér/szatén, finoman csukó-
dó sütőajtó, 6. Érzék funkció, MF16+ elektromos sütő, „A+” 
energiaosztály, ABSOLUTE D1 kijelző (piktogramos), kataliti-
kus panelek, teleszkópos sütősín, Ready2Cook funkció, hűtő-
ventilátor, nagyteljesítményű grill fűtőtest, 65 liter

AKP 745 IX/NB/WH     
Inox/fekete/fehér készülékszín, MF8+ elektromos sütő, 
SmartCleanTM (hidrolitikus) sütőtisztítás, „A” energiaosztály, 
digitális kijelző, süllyeszthető kezelőgombok, teleszkópos sü-
tősín, hűtőventilátor, nagyteljesítményű grill, 65 liter

ACM 808/BA/S  
Flexi Cook (2 összekapcsolható zóna), EcoBooster funkcióval, 
szatén ezüst, önálló, érintőszenzor vezérlésű 58 cm széles 
indukciós kerámialap, 4 indukciós főzőzóna, digitális kijelző, 
időzítés, maradékhő kijelzés, gyermekzár, élcsiszolt kivitel

ACM 932/BF  
Önálló, 58 cm széles indukciós főzőlap, PowerManagement 
funkcióval (állítható áramfelvételi szint), 4 indukciós főzőzó-
na, Bridge funkció (2 összekapcsolható zóna), digitális telje-
sítmény kijelző, programozható időzítés, maradékhő kijelzés, 
teljesítménynövelés (Booster) 4 zónához (max. 3 kW), gyer-
mekzár, elöl élcsiszolt kivitel

ACM 750/BA  
Önálló, központi +/- érintőszenzor vezérlésű 58 cm széles 
indukciós főzőlap, PowerManagement funkcióval (állítható 
áramfelvételi szint), 4 indukciós főzőzóna, digitális teljesít-
mény kijelző, programozható időzítés, maradékhő kijelzés, 
teljesítménynövelés (Booster) 4 zónához (max.3kW), gyer-
mekzár, max. teljesítmény 7,2 kW, élcsiszolt kivitel

AKZ 6270 IX     
Ujjlenyomatmentes inox, finoman csukódó sütőajtó, 6. Érzék 
funkció 6 ételkategóriára, MF16 PIROLITIKUS öntisztítású 
elektromos sütő, „A+” energiaosztály, elektronikus hőmér-
séklet szabályozás, ABSOLUTE D1 kijelző (piktogramos), 
teleszkópos sütősín, Ready2Cook funkció, nagyteljesítményű 
grill fűtőtest, 65 liter

GOA 6425/S  
59 cm széles  szatén ezüst edzett üveg gázlap, 3 gázégő 
+ 1 speciális WOK égő , automata szikragyújtás, elöl jobb-
ra elhelyezett kezelőgombok, összekapcsolt iker öntöttvas 
edénytartók, csiszolt szegélyű, peremmentes kivitel

AMW 506/IX/NB/WH/SD  
Ujjlenyomatmentes inox/fekete/fehér,  40 liter űrtartalom, 6. 
Érzék funkciók,  mikrohullám teljesítmény (900W), CRISP, 
GRILL (1600W), digitális és piktogramos kijelző (fehér karak-
terszín), inoxfogantyú, 3D melegítés, JET Start, JET Defrost, 
automatikus funkciók, beprogramozott automatikus recep-
tek,  lenyíló tükrös üvegajtó, gyermekzár

AMW 730/IX/WH/NB/SD
31 liter űrtartalom, 6. Érzék funkciók, mikrohullám teljesít-
mény (1000W), CRISP, GRILL (800W), digit kijelző (fehér 
karakterszín), 3D melegítés, JET Start, JET Defrost, automa-
tikus funkciók, puhítás/olvasztás, beprogramozott automati-
kus receptek, teherbíró, lenyíló tükrös üvegajtó, gyermekzár

AMW 423/IX Ujjlenyomatmentes inox, 22 liter űrtar-
talom, mikrohullám teljesítmény (750W), gombos ajtónyitás, 
oldalra nyíló üvegajtó, digitális kijelző (fehér karakterszín),  
3D melegítés, JET Start, JET Defrost, gyermekzár

AMW 901 NB/WH Fekete vagy Fehér készülék-
szín, 22 liter űrtartalom, mikrohullám teljesítmény (750W), 
gombos ajtónyitás, oldalra nyíló üvegajtó, digitális kijelző,  
3D melegítés, forgótányér, JET Start, JET Defrost, gyermekzár

ACM 877/BA/IXL    
Önálló, zónánkénti +/- érintőszenzor vezérlésű 77 cm szé-
les indukciós főzőlap, 4 indukciós főzőzóna,   Flexi Cook (2 
összekapcsolható nagy zóna, 3,2 kW booster teljesítmény), 
digitális teljesítmény kijelző, programozható időzítés, mara-
dékhő kijelzés, teljesítménynövelés (Booster), gyermekzár, 
élcsiszolt kivitel

ACM 938/NE  
Önálló, zónánkénti +/- érintőszenzor vezérlésű 77 cm széles 
indukciós főzőlap, PowerManagement, 6. Érzék automatikus 
funkciók, 4 indukciós főzőzóna, Flexi Cook, digitális teljesít-
mény kijelző, programozható időzítés, maradékhő kijelzés, 
Booster 4 zónához (max. 3,2 kW), gyermekzár, max. teljesít-
mény 7,2 kW, keret nélküli

AMW 505/IX    
Mikró és sütő egyben, ujjlenyomatmentes inox, állószekrény-
be építhető kivitel (45 cm magas), 40 l űrtartalom, 6. Érzék 
funkciók,  mikrohullám (900W), hőlégbefúvás (1200W), 
CRISP, GRILL (1600W), digitális kijelző, inox fogantyú, 3D 
melegítés, JET Start, JET Defrost, turbogrill automatikus 
funkciók/receptek, lenyíló tükrös üvegajtó, gyermekzár

ACM 928/BA    
Önálló, 58 cm széles indukciós főzőlap, PowerManagement 
funkció, 6. Érzék automatikus funkciók, 4 indukciós főzőzó-
na, Dupla Flexi Cook (2 x 2 összekapcsolható nagy zóna, 
4kW booster teljesítmény), digitális teljesítmény kijelző, 
időzítés, maradékhő kijelzés, teljesítménynövelés (Booster), 
gyermekzár, élcsiszolt kivitel

ACM 826/NE/IXL   
Önálló, 58 cm széles indukciós főzőlap, EcoBooster funkci-
óval (energiatakarékos vízforralás és forrásban tartás), 4 in-
dukciós főzőzóna, Flexi Cook (2 összekapcsolható nagy zóna, 
3,4 kW booster teljesítmény), digitális kijelző, programozható 
időzítés, maradékhő kijelzés, teljesítménynövelés (Booster), 
gyermekzár, keret nélküli

Ellenálló Ixelium felület Dupla Flexi zóna

Bridge funkcióEllenálló Ixelium felület

Vásároljon 2016. április 01. és 2016. december 31. között a Whirlpool Premium Selection promóciója keretében 
kijelölt termékválasztékból és a készülék jelenleg érvényben levő garanciája mellé további 2 év teljes körű garanciát adunk 
ajándékba! Így beépíthető készülék esetén 6 év (4+2 év) garancia vonatkozik a promócióban résztvevő készülékekre.
Promóciónk szigorúan regisztrációköteles, melyre a vásárlást követő 30 naptári napon belül van lehetőség a http://www.regisztracio.whirlpool.hu/ weboldalon.

PREMIUM SELECTION PROMÓCIÓ!

Pirolitikus tisztítás

Pirolitikus tisztítás

Kombinált mikró és sütő

TELJES KÖRŰ
GARANCIA

6 év
beépíthető termékekre

TELJES KÖRŰ
GARANCIA

6 év
beépíthető termékekre

TELJES KÖRŰ
GARANCIA

6 év
beépíthető termékekre

TELJES KÖRŰ
GARANCIA

6 év
beépíthető termékekre

TELJES KÖRŰ
GARANCIA

6 év
beépíthető termékekre

TELJES KÖRŰ
GARANCIA

6 év
beépíthető termékekre

TELJES KÖRŰ
GARANCIA

6 év
beépíthető termékekre

TELJES KÖRŰ
GARANCIA

6 év
beépíthető termékekre

TELJES KÖRŰ
GARANCIA

6 év
beépíthető termékekre

TELJES KÖRŰ
GARANCIA

6 év
beépíthető termékekre

TELJES KÖRŰ
GARANCIA

6 év
beépíthető termékekre

TELJES KÖRŰ
GARANCIA

6 év
beépíthető termékekre

TELJES KÖRŰ
GARANCIA

6 év
beépíthető termékekre

TELJES KÖRŰ
GARANCIA

6 év
beépíthető termékekre

TELJES KÖRŰ
GARANCIA

6 év
beépíthető termékekre

159 990 Ft

159 990 Ft
84 990 Ft119 990 Ft

124 990 Ft

139 990 Ft169 990 Ft

169 990 Ft

139 990 Ft

89 990 Ft

79 990 Ft

129 990 Ft

94 990 Ft

129 990 Ft

144 990 Ft

99 990 Ft

159 990 Ft

169 990 Ft

119 990 Ft

139 990 Ft 89 990 Ft
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AKP 462/IX  
Ujjlenyomatmentes inox, MF8+ elektromos sütő, „A” ener-
giaosztály, beállítható hőmérséklet tartomány (50-250°), 
digitális kijelző, süllyeszthető kezelőgombok, hűtőventilátor, 
nagyteljesítményű grill, katalitikus panelek, teleszkópos sü-
tősín, 65 liter, max. 3.2 kW, ACTUAL design

AKP 460/IX  
Inox, MF5+ elektromos sütő, „A” energiaosztály, beállítható 
hőmérséklet tartomány (50-250°), digitális kijelző, süllyeszt-
hető kezelőgombok, hűtőventilátor, nagyteljesítményű grill, 
65 liter, max. 2.5 kW, ACTUAL design

ACM 802/NE  
Önálló, központi +/- érintőszenzor vezérlésű 58 cm széles 
indukciós főzőlap, PowerManagement funkcióval (állítható 
áramfelvételi szint), 4 indukciós főzőzóna, digitális teljesít-
mény kijelző, programozható időzítés, maradékhő kijelzés, 
teljesítménynövelés (Booster) 1 zónához, gyermekzár, max. 
teljesítmény 7 kW, keret nélküli kivitel

AMW 1401/IX  
Inox készülékszín, 20 liter űrtartalom, mikrohullám teljesít-
mény (800W), GRILL (1000W) funkció, gombos ajtónyitás, 
oldalra nyíló tükrös üvegajtó, digitális kijelző (fehér karak-
terszín), 3D melegítés, forgótányér, JET Start, JET Defrost, 
gyermekzár. Beépítő keret színe: inox

AKP 7460/IX    
Ujjlenyomatmentes inox, finoman csukódó sütőajtó, MF8+ 
elektromos sütő, „A” energiaosztály, beállítható hőmérséklet 
tartomány (50-250°), digitális kijelző, süllyeszthető kezelő-
gombok, katalitikus panelek, teleszkópos sütősín (1 szintes), 
hűtőventilátor, nagyteljesítményű grill fűtőtest, 65 liter, max. 
3.65 kW

AKP 461IX/NB/WH     
Inox/fekete/fehér,  MF8+ elektromos sütő, „A” energiaosz-
tály, beállítható hőmérséklet tartomány (50-250°), digitális 
kijelző, süllyeszthető kezelőgombok, hűtőventilátor, nagytel-
jesítményű grill, 60 liter, max. 3.2 kW

AKT 6414/NB 
59 cm széles  fekete edzett üveg gázlap, 4 gázégő, automata 
szikragyújtás, elöl jobbra elhelyezett kezelőgombok, önálló 
öntöttvas edénytartók, csiszolt szegélyű, peremmentes kivitel

GOS 6415/NB
59 cm széles  fekete edzett üveg gázlap, 4 gázégő, automata 
szikragyújtás, elöl jobbra elhelyezett kezelőgombok, teljes 
öntöttvas edénytartó rács, csiszolt szegélyű, peremmentes 
kivitel

GMA 6422/IX
59 cm széles inox gázlap, 3 gázégő + 1 speciális WOK 
égő, automata szikragyújtás, öntöttvas edénytartók, elöl 
jobboldalt elhelyezett „Ambient” ezüstszínű kezelőgombok, 
égésbiztosító

AKT 8190/BA   
Digitális időprogramozás, élcsiszolt kivitel, 2 bővíthető fő-
zőzóna, 1 duplakörös - 1 ovális, önálló érintőszenzor vezér-
lésű kerámialap, 58 cm széles, 4 főzőzóna (1 dupla zónás, 
1 bővíthető főzőfelület), digitális teljesítménykijelző, progra-
mozható időzítés, maradékhő kijelzés, gyermekzár, max. 6,3 
kW, élcsiszolt kivitel

AKT 8130/NE 
Digitális időprogramozás, bővíthető főzőzóna, önálló érin-
tőszenzor vezérlésű kerámialap, 58 cm széles, 4 főzőzóna (1 
bővíthető), digitális teljesítménykijelző, programozható időzí-
tés, maradékhő kijelzés, gyermekzár, max. 6,2 kW, szegély 
nélküli kivitel

AKP 472/IX     
Multifunkció 8 programmal, teleszkópos sütősín, Inox, MF8 
elektromos sütő, „A” energiaosztály, beállítható hőmérséklet 
tartomány (50-250°), 2-rétegű teleüveg sütőajtó, digitális 
kijelző, nagyteljesítményű grill, 60 liter, max. 3,2 kW, ACTUAL 
design

AKP 244/IX   
Inox, MF8+ elektromos sütő,  „A” energiaosztály, beállítható 
hőmérséklet tartomány (50-250°), digitális kijelző, forgató-
gombos vezérlés, hűtőventilátor, nagyteljesítményű grill, 53 
liter, max. 3,2 kW

AKR 362 IX     
Nagyteljesítményű kétkoronás gyorségő, inox gázlap, 3 gáz-
rózsa + 1 két koronás gyorségő, automata szikragyújtás, 
telerúd edénytartó rács, elöl elhelyezett, inox felületű kezelő-
gombok, Origami design

AKR 360 IX    
59 cm széles, inox gázlap, 4 gázégő, automata szikragyújtás, 
égésbiztosító, telerúd edénytartó rács, elöl elhelyezett ezüst 
kezelőgombok

AKR 350 IX    
59 cm széles, inox gázlap, 4 gázégő, automata szikragyújtás, 
égésbiztosító, telerúd edénytartó rács, elöl elhelyezett ezüst 
kezelőgombok

Vásároljon 2016. április 01. és 2016. december 31. között a Whirlpool Premium Selection promóciója keretében 
kijelölt termékválasztékból és a készülék jelenleg érvényben levő garanciája mellé további 2 év teljes körű garanciát adunk 
ajándékba! Így beépíthető készülék esetén 6 év (4+2 év) garancia vonatkozik a promócióban résztvevő készülékekre.
Promóciónk szigorúan regisztrációköteles, melyre a vásárlást követő 30 naptári napon belül van lehetőség a http://www.regisztracio.whirlpool.hu/ weboldalon.

PREMIUM SELECTION PROMÓCIÓ!

Soft closing – finoman 
csukódó sütőajtó

TELJES KÖRŰ
GARANCIA

6 év
beépíthető termékekre

TELJES KÖRŰ
GARANCIA

6 év
beépíthető termékekre

94 990 Ft

79 990 Ft

69 990 Ft

50 990 Ft

89 990 Ft

62 990 Ft

84 990 Ft

49 990 Ft

74 990 Ft

69 990 Ft

64 990 Ft

41 990 Ft

71 990 Ft

54 990 Ft

59 990 Ft

35 990 Ft

AMW 1601/IX
Inox/Fekete készülékszín, 25 liter űrtartalom, mikrohullám 
teljesítmény (800W), GRILL (1000W) funkció, gombos ajtó-
nyitás, oldalra nyíló tükrös üvegajtó, digitális kijelző (fehér ka-
rakterszín), 3D melegítés, forgótányér, JET Start, JET Defrost, 
gyermekzár, Beépítő keret színe: inox.

34 990 Ft
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ADG 422    
Teljesen integrálható, 45 cm-es kivitel, A++/A/A, 10 teríték, 
7 program, 9 l vízfogyasztás (2520 lt/év), 6. Érzék autoszen-
zor (40-70°C), 45 dBA, 211 kWh/év., multizóna,multitabletta

ADG 422 IX    
Inox, A++/A/A, 10 teríték, 7 program, vízfogyasztás: 2520 li-
ter/év, 211 kWh/év energiafogyasztás, 6. Érzék szenzorprog-
ram, 45 dBA, állítható magasságú és kivehető a felsőkosár, 
indításkésleltetés (1-24h), multizónás mosogatás

AWOC 0714     
A++ energiaosztály, 6. Érzék funkció, beépíthető kivitelű mo-
sógép, „A” mosóhatás, max. 1400 fordulat/perc, 7 kg mosási 
kapacitás, LED kijelző, indításkésleltetés (1-23 óra), maradé-
kidő kijelzés, Clean+, vasaláskönnyítés, hideg mosás, „Ra-
pid” gyors mosás,SuperEco, 194 kWh/év, 82x59.5x58 cm

ADG 321 IX    
Inox, 45 cm-es kivitel, A+/A/A, 10 teríték, 6 program, vízfo-
gyasztás: 2800 liter/év, 237 kWh/év energiafogyasztás, 49 
dBA, állítható magasságú és kivehető felsőkosár, indításkés-
leltetés (1-24 óra), féltöltet opció, antibakteriális öblítés

WBO 3T333 DF I     
iXelium® felületű inox, A+++AA, 14 teríték, 9,5 l vízfogyasztás 
(2660 l/év), 11 program, PowerClean Pro -  nagynyomású 
tisztítás, PowerDry szárítási rendszer, állítható 3. evőeszköz-
kosár, 43 dBA zajszint, állítható magasságú és kivehető felső 
kosár, Turbo opció, indításkésleltetés, multitabletta használat, 
multizónás mosogatás, Aquastop vízvédelem

WCIO 3O32 PE    
A+++AA, 14 teríték, 9 l vízfogyasztás (2520 l/év), 10 prog-
ram, PowerClean Pro - nagynyomású tisztítás, Aktív szárítási 
rendszer, 42 dBA zajszint, állítható magasságú és kivehető  
felső kosár, Turbo opció, indításkésleltetés, multitabletta 
használat, multizónás mosogatás opció, Aquastop vízvéde-
lem, működésjelző fény a padlón

WBO 3T332 P X     
Inox, A+++AA, 14 teríték, 9 l vízfogyasztás (2520 l/év), 10 
program, PowerClean Pro - nagynyomású tisztítás, Aktív 
szárítási rendszer, 42 dBA zajszint, állítható magasságú és 
kivehető felső kosár, indításkésleltetés, Turbo opció, multi-
tabletta használat, multizónás mosogatás opció

WIO 3T323 6     
A++AA, 14 teríték, 6 l vízfogyasztás (1680 l/év),  10 program 
43 dBA zajszint, elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés, 
állítható magasságú és kivehető felső kosár, Turbo opció, 
Extra szárítás, indításkésleltetés, multitabletta használat, 
multizónás mosogatás opció, Aquastop vízvédelem, felső 
evőeszközfiók

WBO 3T323 6P X    
Inox, A++AA, 14 teríték, 6 l vízfogyasztás (1680 l/év), 10 
program, PowerClean Pro - nagynyomású tisztítás, 43 dBA 
zajszint, állítható magasságú és kivehető felső kosár, opciók: 
Turbo opció, indításkésleltetés, multitabletta használat, mul-
tizónás mosogatás opció, Aquastop vízvédelem

WEIC 3C26 F     
A++AA, 14 teríték, 9,5 l vízfogyasztás (2660 l/év), 8 prog-
ram, 3. evőeszközkosár, 46 dBA zajszint, elektronikus só- és 
öblítőszerhiány kijelzés, állítható magasságú és kivehető  
felső kosár, opciók: indításkésleltetés, multitabletta haszná-
lat, multizónás mosogatás (külön alsó és külön felső kosár) 
opció, felső evőeszközfiók

WBC 3B19 B     
Fekete, A+AA, 13 teríték, 11 l vízfogyasztás (3080 l/év), 5 
program (gyors, intenzív, napi, stb.) 49 dBA zajszint,  elektro-
nikus só- és öblítőszerhiány kijelzés, állítható magasságú és 
kivehető felső kosár, opciók: indításkésleltetés, multitabletta 
használat, fertőtlenítő öblítés, féltöltet opció

ADG 522 X     
Teljesen integrálható kivitel inox vezérlőcsíkkal, A++/A/A, 10 
teríték, 8 program, 9 l vízfogyasztás (2520 lt/év), 6. Érzék 
autoszenzor (40-70°C), 43 dBA, állítható magasságú és 
kivehető felső kosár, 211 kWh/év. indításkésleltetés (1-12 
óra), multizónás mosogatás,multitabletta használat. 6. Érzék 
szenzorprogram, működésjelző fény

ADG 522 IX    
Inox, A++/A/A, 10 teríték, 8 program, vízfogyasztás: 2520 li-
ter/év, 211 kWh/év energiafogyasztás, 6. Érzék szenzorprog-
ram, 43 dBA, állítható magasságú és kivehető a felsőkosár, 
3. evőeszköztartó tálca, indításkésleltetés (1-24h), extra 
szárítás, multizónás mosogatás, éjszakai csendes program 
(42 dBA) és előmosogatás.

WBC 3C26 X      
Inox, A++AA, 14 teríték, 9 l vízfogyasztás (2520 l/év), 8 
program, 46 dBA zajszint, állítható magasságú és kivehető 
felső kosár, opciók: indításkésleltetés, multitabletta haszná-
lat, fertőtlenítő oblítés opció, multizónás mosogatás (külön 
alsó és felső kosár) opció

WRIC 3C26     
A++AA, 14 teríték, 9 l vízfogyasztás (2520 l/év), 8 program, 
elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés, 46 dBA zajszint, 
állítható magasságú és kivehető felső kosár, opciók: indítás-
késleltetés, multitabletta használat, multizónás mosogatás 
(külön alsó és külön felső kosár) opció

WIE 2B19     
A+AA, 13 teríték, 11 l vízfogyasztás (3080 l/év), 6 program 
(féltöltet, intenzív, napi, stb.) elektronikus só- és öblítőszer-
hiány kijelzés, 49 dBA zajszint, állítható magasságú és ki-
vehető felső kosár

ADG 221 
Teljesen integrálható, 45 cm-es kivitel, A+/A/A, 10 te-
ríték, 6 program, 10 l vízfogyasztás (2800 lt/év), 51 dBA, 
alsó kosár: fix tányértartó sor, felső kosár: állítható ma-
gasságú és kivehető, max. vízfelvételi hőmérséklet: 60°C,  
222 kWh/év, féltöltet

A++ energiaosztály

A+ energiaosztály A+ energiaosztály

TELJES KÖRŰ
GARANCIA

6 év
beépíthető termékekre

TELJES KÖRŰ
GARANCIA

6 év
beépíthető termékekre

TELJES KÖRŰ
GARANCIA

6 év
beépíthető termékekre

179 990 Ft

159 990 Ft

139 990 Ft

129 990 Ft

119 990 Ft

114 990 Ft

99 990 Ft

104 990 Ft

149 990 Ft

134 990 Ft

99 990 Ft

119 990 Ft

169 990 Ft

139 990 Ft

129 990 Ft

119 990 Ft

129 990 Ft

Vásároljon 2016. április 01. és 2016. december 31. között a Whirlpool Premium Selection promóciója keretében 
kijelölt termékválasztékból és a készülék jelenleg érvényben levő garanciája mellé további 2 év teljes körű garanciát adunk 
ajándékba! Így beépíthető készülék esetén 6 év (4+2 év) garancia vonatkozik a promócióban résztvevő készülékekre.
Promóciónk szigorúan regisztrációköteles, melyre a vásárlást követő 30 naptári napon belül van lehetőség a http://www.regisztracio.whirlpool.hu/ weboldalon.

PREMIUM SELECTION PROMÓCIÓ!
TELJES KÖRŰ

GARANCIA

6 év
beépíthető termékekre

TELJES KÖRŰ
GARANCIA

6 év
beépíthető termékekre

TELJES KÖRŰ
GARANCIA

6 év
beépíthető termékekre

TELJES KÖRŰ
GARANCIA

6 év
beépíthető termékekre

TELJES KÖRŰ
GARANCIA

6 év
beépíthető termékekre

TELJES KÖRŰ
GARANCIA

6 év
beépíthető termékekre

TELJES KÖRŰ
GARANCIA

6 év
beépíthető termékekre

TELJES KÖRŰ
GARANCIA

6 év
beépíthető termékekre

TELJES KÖRŰ
GARANCIA

6 év
beépíthető termékekre

TELJES KÖRŰ
GARANCIA

6 év
beépíthető termékekre

TELJES KÖRŰ
GARANCIA

6 év
beépíthető termékekre

TELJES KÖRŰ
GARANCIA

6 év
beépíthető termékekre

TELJES KÖRŰ
GARANCIA

6 év
beépíthető termékekre



09

ART 9811 A++ SF    
308 liter (228/80 liter), A++ energiaosztály, 6. Érzék Fresh 
Control funkció (automatikus hőmérséklet és páratartalom 
szabályozás), Stop Frost, digitális LED kijelző, ventilátor an-
tibakteriális szűrővel, LED strip világítás, gyorshűtés funkció, 
35 dBA, 247 kWh/év, beépítési méretek: 194x56x55,5 cm

ARG 749/A+/1     
296 liter (264 liter hűtőtér / 32 liter fagyasztótér) hasznos 
térfogat, A+ energiaosztály, 6. Érzék funkció (automatikus 
hőmérséklet szabályozás), automatikus hűtőtérleolvasztás, 
elektronikus hőmérséklet szabályozás, LED világítás, ventilá-
tor antibakteriális szűrővel, gyorsfagyasztás funkció, 35 dBA, 
296 kWh/év, 177cm magas.

ARG 913 A+      
108+ 18 l (net), pult alá építhető, automata hűtő fagyasz-
tórekesszel, A+ energiaosztály, üvegpolcok, 4 fokozatú ter-
mosztát, 38 dB zajszint, 180 kWh/év.

ART 6711 A++ SF    
275 liter (195 liter hűtőtér / 80 liter fagyasztótér) hasznos 
térfogat, A++ energiaosztály, 6. Érzék Fresh Control funk-
ció (automatikus hőmérséklet és páratartalom szabályozás), 
ventilátor antibakteriális szűrővel, StopFrost technológia, LED 
világítás, 35 dBA, 235 kWh/év, csúszópántos beszerelés, 
beépítési méretek: 177,6x56x55,5 cm

ART 6610 A++    
275 liter (195/80 liter) hasznos térfogat, A++ energiaosz-
tály, 6. Érzék funkció (automatikus hőmérséklet szabályozás), 
ventilátor antibakteriális szűrővel, elektronikus hőmérséklet 
szabályozás, automatikus hűtőtérlevolasztás, Frostless tech-
nológia, LED világítás, 35 dBA, 235 kWh/év, csúszópántos 
beszerelés, beépítési méretek: 177,6x56x55,5 cm

ARG 861 A+     
190 liter (172 liter hűtőtér / 18 liter fagyasztótér) hasznos 
térfogat, A+ energiaosztály, 6. Érzék funkció, automatikus 
hűtőtérleolvasztás, elektronikus hőmérséklet szabályozás, 
LED világítás, palacktartó, 36 dBA, 217 kWh/év, 122cm 
magas.

ARG 450 A+  
105+15 l hasznos térfogat, A+ energiaosztály, automatikus 
hűtőtérleolvasztás, termosztátos hőmérséklet szabályozás, 
39 dBA, 180 kWh/év, 87cm magas.

ART 9610 A+     
308 liter (228 /80 liter), A+ energiaosztály, 6. Érzék funkció 
(automatikus hőmérséklet szabályozás), elektronikus szabá-
lyozás, automatikus hűtőtérlevolasztás, FrostLess technoló-
gia, LED világítás, gyorshűtés funkció, 35 dBA, 314 kWh/év, 
beépítési méretek: 194x56x55,5 cm

ARZ 009/A+/8    
320 liter hasznos térfogat, A+ energiaosztály, automatikus 
hűtőtérleolvasztás, 6. Érzék funkció (automatikus hőmérsék-
let szabályozás), elektronikus hőmérséklet szabályozás, LED 
világítás, ventilátor antibakteriális szűrővel, palacktartó, 153 
kWh/év, 37 dBA, 177cm magas.

ARZ 005 A+    
146 l hasznos térfogat, pult alá építhető, automata hűtő, A+ 
energiaosztály, üvegpolcok, 37 dB zajszint, 118 kWh/év, (kü-
lön oldalfalat nem igényel).

ART 6611 A++    
275 liter (195/80 liter) hasznos térfogat, A++ energiaosz-
tály, 6. Érzék funkció (automatikus hőmérséklet szabályozás), 
ventilátor antibakteriális szűrővel, elektronikus hőmérséklet 
szabályozás, FrostLess technológia, LED világítás, 35 dBA, 
235 kWh/év, csúszópántos beszerelés, beépítési méretek: 
177,6x56x55,5 cm

ART 6503 A+  
275 liter (195/80 liter), A+ energiaosztály, automati-
kus hűtőtérlevolasztás, FrostLess, 35 dBA, 299 kWh/év, 
177,6x56x55,5 cm

ART 6501 A+  
............

ARG 733/A+/1     
209 l hasznos térfogat, A+ energiaosztály, automatikus hű-
tőtérleolvasztás, termosztátos hőmérséklet szabályozás, 35 
dBA, 132 kWh/év, 122cm magas.

ARG 451 A+     
130 l hasznos térfogat, A+ energiaosztály, automatikus hű-
tőtérleolvasztás, termosztátos hőmérséklet szabályozás, 39 
dBA, 118 kWh/év, 87cm magas.

19
4 

cm
 m

ag
as

19
4 

cm
 m

ag
as

A+ energiaosztály

A++ energiaosztály

A++ energiaosztály

A++ energiaosztály

A+ energiaosztály

A+ energiaosztály

A+ energiaosztály A+ energiaosztály A+ energiaosztály A+ energiaosztály

A+ energiaosztály A+ energiaosztály A+ energiaosztály

A++ energiaosztály

TELJES KÖRŰ
GARANCIA

6 év
beépíthető termékekre

TELJES KÖRŰ
GARANCIA

6 év
beépíthető termékekre

TELJES KÖRŰ
GARANCIA

6 év
beépíthető termékekre

TELJES KÖRŰ
GARANCIA

6 év
beépíthető termékekre

TELJES KÖRŰ
GARANCIA

6 év
beépíthető termékekre

TELJES KÖRŰ
GARANCIA

6 év
beépíthető termékekre

169 990 Ft

149 990 Ft

107 990 Ft

79 990 Ft

159 990 Ft

124 990 Ft

121 990 Ft

102 990 Ft

74 990 Ft

169 990 Ft

154 990 Ft

99 990 Ft

194 990 Ft

159 990 Ft

102 990 Ft

Vásároljon 2016. április 01. és 2016. december 31. között a Whirlpool Premium Selection promóciója keretében 
kijelölt termékválasztékból és a készülék jelenleg érvényben levő garanciája mellé további 2 év teljes körű garanciát adunk 
ajándékba! Így beépíthető készülék esetén 6 év (4+2 év) garancia vonatkozik a promócióban résztvevő készülékekre.
Promóciónk szigorúan regisztrációköteles, melyre a vásárlást követő 30 naptári napon belül van lehetőség a http://www.regisztracio.whirlpool.hu/ weboldalon.

PREMIUM SELECTION PROMÓCIÓ!
TELJES KÖRŰ

GARANCIA

6 év
beépíthető termékekre
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AKR 037 G BL     
Fekete üveg, 60 cm széles ferdesíkú falra szerelhető elszí-
vó, perimeter elszívó technika, „B” energiaosztály 74 kW/év, 
elektronikus vezérlés, max.elszívóteljesítmény légkivezetés-
nél 658 m3/h, 3 sebességfokozat, 2x1 w LED világítás, min. 
zajszint: 58dBa, nemesacélszűrő, 36x60x33 cm

AKR 039 G BL    
Fekete üveg, 80 cm széles ferdesíkú falra szerelhető elszívó, 
perimeter elszívó technika, „B” energiaosztály  82 kW/év, 
elektronikus vezérlés, max.elszívóteljesítmény légkivezetés-
nél 709 m3/h, 3 sebességfokozat, 2x1 w LED világítás, min. 
zajszint: 59dB(A), nemesacélszűrő, 36x80x33 cm

AKR 749/IX/NB/WH    
Inox/fekete/fehér, kihúzható elszívó, max. elszívó teljesít-
mény: 371 m3/h , 1 motor, halogén izzók, mosható zsír-
szűrők, 3 sebességfokozat, nyomógombos vezérlés, sík 
frontpanellel, zajszint: 64 dB(A), kivezetőcső: ø120 mm, 
18x60x30 cm

TELJES KÖRŰ
GARANCIA

6 év
beépíthető termékekre

TELJES KÖRŰ
GARANCIA

6 év
beépíthető termékekre

34 990 Ft

29 990 Ft

37 990 Ft

79 990 Ft

38 990 Ft

99 990 Ft

54 990 Ft

114 990 Ft

49 990 Ft

103 990 Ft

AKZ 6270 IX     
Ujjlenyomatmentes inox, finoman csukódó sütőajtó, 6. Érzék 
funkció 6 ételkategóriára, MF16 PIROLITIKUS öntisztítású 
elektromos sütő, „A+” energiaosztály, elektronikus hőmér-
séklet szabályozás, ABSOLUTE D1 kijelző (piktogramos), 
teleszkópos sütősín, Ready2Cook funkció, nagyteljesítményű 
grill fűtőtest, 65 liter

Pirolitikus tisztítás

GOS 6415/NB
59 cm széles  fekete edzett üveg gázlap, 4 gázégő, automata 
szikragyújtás, elöl jobbra elhelyezett kezelőgombok, teljes 
öntöttvas edénytartó rács, csiszolt szegélyű, peremmentes 
kivitel

AZK 6270 IX + GOS 6415/NB

AKP 462/IX + AKR 360 IX

Szettben:

Szettben:

AKT 8190/BA   
Digitális időprogramozás, élcsiszolt kivitel, 2 bővíthető fő-
zőzóna, 1 duplakörös - 1 ovális, önálló érintőszenzor vezér-
lésű kerámialap, 58 cm széles, 4 főzőzóna (1 dupla zónás, 
1 bővíthető főzőfelület), digitális teljesítménykijelző, progra-
mozható időzítés, maradékhő kijelzés, gyermekzár, max. 6,3 
kW, élcsiszolt kivitel

TELJES KÖRŰ
GARANCIA

6 év
beépíthető termékekre

TELJES KÖRŰ
GARANCIA

6 év
beépíthető termékekre

ACM 912/BF – A készlet erejéig!
Önálló, érintőszenzor vezérlésű 58 cm széles indukciós 
kerámialap, EcoBooster funkcióval, 4 indukciós főzőzóna, 
Flexi Cook (2 összekapcsolható zóna), digitális kijelző, prog-
ramozható időzítés, maradékhő kijelzés, teljesítménynövelés 
(Booster) 4 zónához, gyermekzár, max. teljesítmény 7.2 kW, 
elöl élcsiszolt kivitel

ACM 912/BF 
Önálló, érintőszenzor vezérlésű 58 cm széles indukciós 
kerámialap, EcoBooster funkcióval, 4 indukciós főzőzóna, 
Flexi Cook (2 összekapcsolható zóna), digitális kijelző, prog-
ramozható időzítés, maradékhő kijelzés, teljesítménynövelés 
(Booster) 4 zónához, gyermekzár, max. teljesítmény 7.2 kW, 
elöl élcsiszolt kivitel

197 990 Ft

119 990 Ft

AZK 6270 IX + ACM 912/BF AKP 462/IX + ACM 912/BFAZK 6270 IX + AKT 8190/BA
Szettben: Szettben:Szettben: 224 990 Ft 174 990 Ft194 990 Ft

AKP 462/IX  
Ujjlenyomatmentes inox, MF8+ elektromos sütő, „A” ener-
giaosztály, beállítható hőmérséklet tartomány (50-250°), 
digitális kijelző, süllyeszthető kezelőgombok, hűtőventilátor, 
nagyteljesítményű grill, katalitikus panelek, teleszkópos sü-
tősín, 65 liter, max. 3.2 kW, ACTUAL design

AKT 8130/NE 
Digitális időprogramozás, bővíthető főzőzóna, önálló érin-
tőszenzor vezérlésű kerámialap, 58 cm széles, 4 főzőzóna (1 
bővíthető), digitális teljesítménykijelző, programozható időzí-
tés, maradékhő kijelzés, gyermekzár, max. 6,2 kW, szegély 
nélküli kivitel

AKR 360 IX    
59 cm széles, inox gázlap, 4 gázégő, automata szikragyújtás, 
égésbiztosító, telerúd edénytartó rács, elöl elhelyezett ezüst 
kezelőgombok

AKP 462/IX + AKT 8130/NE
Szettben:139 990 Ft

AKP 295/NA     
Antracit, MF8 elektromos sütő, „A” energiaosztály, beállítható 
hőmérséklet tartomány (50-250°), forgatógombos vezérlés,  
teleszkópos sütősín, katalitikus sütőtisztító panelek, bronz 
szálcsiszolt gombok és fogantyú, 3-rétegű üvegezés, hűtő-
ventilátor, nagyteljesítményű grill fűtőtest, 60 liter, max. 3.2 
kW, COUNTRY rusztikus design

AKM 528/NA     
Antracit gázlap, 4 gázégő, automata szikragyújtás, öntött-
vas edénytartó rács, elöl elhelyezett, bronz kezelő gombok, 
COUNTRY rusztikus design

AKR 551/NA
Antracit, 60 cm széles fali dekor sátras elszívó,max. elszívó 
teljesítmény: 372 m3/h, 1 motor, mosható alumínium zsír-
szűrő, beépített halogén világítás, 85-110x60x50cm

AKR 648/IX     
Inox, 60 cm széles, kürtős elszívó,max. elszívó teljesítmény: 
net. 352 m3/h, fém-zsírszűrő,  beépített dupla világítás, 85-
110 x 60 x 50 cm

AKR 469/IX     
Inox, kihúzható elszívó, max. elszívó teljesítmény: 250 m3/h , 
1 motor, halogén izzók, mosható zsírszűrők, 2 sebességfoko-
zat, billenőkapcsolós vezérlés, sík frontpanellel, zajszint: 64 
dBA, kivezetőcső: ø 120 mm, 18x60x30 cm

Vásároljon 2016. április 01. és 2016. december 31. között a Whirlpool Premium Selection promóciója keretében 
kijelölt termékválasztékból és a készülék jelenleg érvényben levő garanciája mellé további 2 év teljes körű garanciát adunk 
ajándékba! Így beépíthető készülék esetén 6 év (4+2 év) garancia vonatkozik a promócióban résztvevő készülékekre.
Promóciónk szigorúan regisztrációköteles, melyre a vásárlást követő 30 naptári napon belül van lehetőség a http://www.regisztracio.whirlpool.hu/ weboldalon.

PREMIUM SELECTION PROMÓCIÓ!
TELJES KÖRŰ

GARANCIA

6 év
beépíthető termékekre

SZETT AJÁNLATAINK
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                   HB42AR555E 
Önállóan beépíthető sütő, 7 funkció, elektronikus óra, 61 
literes sütőtér, nemesacél, A energiaosztály, EcoClean hát-
fal, 1 szintű teleszkópos sütősín, automatikus gyorsfelfűtés, 
gyerekzár

                   EH645BA18E 
Indukciós főzőlap, 60 cm, Nemesacél keret, reStart, quick-
Start, 4,6kW max. teljesítmény, kizárólag 1 fázisra köthető

                   EH631BE18E 
Indukciós főzőlap, 60 cm széles, dekor nélküli, elöl fazettázott 
kivitel, easyTouch vezérlés, 17 fokozat, időzítő, countDonw,  
2 fokozatú maradékhő kijelzés, edényfelismerés, gyerekzár

                   SN65L085EU 
Mosogatógép, 60 cm, 13 teríték, teljesen integrálható, 
A++, A, 5 Program, varioSpeedPlus, féltöltet, extra szárítás, 
Időprogram 1-24 óra között, aquaSensor, aquaStop, 2+4 
lehajtható elem, piros LED, 46 dB, Víz: 2100 l/év / Energia: 
262 kWh/év

                   SN55L586EU 
60 cm-es, kezelőpaneles mosogatógép, 13 teríték, A++ 
energiaosztály, 5 program, 5 hőmérséklet, auto 3in1 funkció, 
46 dB(A) zajszint, Víz: 2100 l/év / Energia: 262 kWh/év

                   SN55L502EU 
60 cm-es kezelőpaneles mosogatógép, 12 teríték, A+ ener-
giaosztály, 5 program, 4 hőmérséklet, auto 3in1 funkció,  
46 dB(A) zajszint, Víz: 2660 l/év / Energia: 290 kWh/év

                   SN66M089EU 
Mosogatógép, 60 cm, 14 teríték, teljesen integrálható, A++, 
A, 6 program, 5 mosási hőmérsékelt, varioSpeed Plus, 
időprogramozás 1-24 óra között, speedMatic, aquaSensor, 
aquaStop, auto 3in1 funkció, 2+4 lehajtható elem, 44 dB, 
Víz: 2660 l/év / Energia: 266 kWh/év

                   HBA42S350E 
Önállóan beépíthető sütő, Serie6, 7 funkció, elektronikus óra, 
62l sütőtér, nemesacél, A energiaosztály, EcoClean hát- és 
oldalfalak, gyerekzár, 2 szintű teleszkópos sütősín

                   PIA611F18E 
Indukciós főzőlap, keret nélküli kivitel, 4 főzőzóna, 17 foko-
zat, időzítő, countDown funkcikó, QuickStart funkció, 2-fo-
kozatú maradékhő kijelzés, gyermekzár, PowerBoost funkció

                   KIV34X20 
Beépíthető kombi hűtő, A+ energiaosztály, 274 liter nettó 
űrtartalom, 1 kompresszor, 5 biztonsági üvegpolc, 3 fa-
gyasztófiók, 16 óra visszamelegedési idő, beépítési méret:  
177,5 x 56,2 x 55 cm

                   SMI53L65EU 
60 cm-es, kezelőpaneles mosogatógép, 12 teríték, A++ 
energiaosztály, 5 program, 5 hőmérséklet, auto 3in1 funkció, 
46 dB(A) zajszint, Víz: 2100 l/év / Energia: 258 kWh/év

                   HBG43T350R 
Önállóan beépíthető sütő, 7 funkció, 60 literes sütőtér, süly-
lyesztett gombok, EcoClean hátfal és oldalfalk, teleüveg sü-
tőajtó, elektronikus óra, hűtőventillátor, 3 szintű teleszkópos 
sütősín, A energiaosztály, gyermekzár, nemesacél

                   PIA645B18E 
Indukciós üvegkerámia főzőlap, Serie4, 60cm, Nemesacél 
keret, TouchSelect, Timer, ReStart, QuickStart, 4,6kW max. 
teljesítmény, kizárólag 1 fázisra köthető

                   SMV53L50EU 
Mosogatógép 60 cm 12 teríték, teljesen integrálható, A++A, 
5 program, VarioSpeed, Féltöltet, időprogram 1-24óra között, 
InfoLight, AquaSensor, AquaStop, 4+2 db lehajtható elem, 
46dB, Víz:2800l/Energia: 258kWh/év

                   HBN439E4 
Önállóan beépíthgető sütő, 6 funkcó, elektronikus óra, 66 
literes sütőtér, nemesacél, A energiaosztály, 1 szintű telesz-
kópos sütősín, gyerekzár

                   PKE645D17E 
Üvegkerámia főzőlap, 60 cm, nemesacél keret, TouchSelect, 
ReStart, 6,6kW max. teljesítmény

                   SMV41D10EU 
Mosogatógép, 60 cm, 12 teríték, teljesen integrálható, Serie 
4, A++A, 2x4 Program, AquaStop, VarioSpeed, 48 dB, Víz: 
2800 l/év / Energia: 258 kWh/év

                   SMI53L85EU 
Mosogatógép, 60 cm, 12 teríték, nemesacél, integrálható, 
A++, A, 5 Program, féltöltet, VarioSpeed Plus, extra szárítás, 
időprogram 1-24 óra között, AquaSensor, AquaStop, 2+4 
lehajtható elem, 44 dB, Víz: 2660 l/év / Energia: 258 kWh/év

                   PCP615B80E 
Gázfőzőlap, Serie6, 60 cm, elektromos szikragyújtás, ne-
mesacél, sarkított edénytartó rács

                   DFM064W50 
Kihúzható páraelszívó, 60 cm széles, Max. elszívóképesség: 
400 m³/h, 3 teljesítmény-fokozat, kivezetéses és keringeté-
ses üzemmódban is alkalmazható, Zajszint (minimum/maxi-
mum): 59/68 dB, nemesacél, C energiaosztály

                   SMI40D15EU 
60 cm 12 teríték nemesacél, integrálható, A+A, 4 program, 
VarioSpeed, Időprogram 1-24óra, AquaSensor, AquaStop, 3x 
RackMatic, 2 lehajtható elem, 48dB, Víz: 3.300l/év/Ener-
gia:290kWh/év

easyTouch vezérlés
Timer funkció

159 990 Ft109 990 Ft

129 990 Ft

103 990 Ft 56 990 Ft

82 990 Ft118 990 Ft131 990 Ft118 990 Ft

108 990 Ft108 990 Ft

122 990 Ft

63 990 Ft103 990 Ft

53 990 Ft

124 990 Ft

144 990 Ft

134 990 Ft

149 990 Ft

169 990 Ft

145 990 Ft
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BO658A30XG      
67 literes HomeMade sütőkamra, 14 funkció, Gyors felfűtés, 
MultiFlow 360° - hőlégbefúvás, 2 szintes sütősín, Katalitikus 
hát- és odalfal, AquaClean, Teljes TouchControl (érintőgom-
bos) vezérlés, Fehér LED kijelző , GentleClose – lassú ajtózá-
ródás, Ultra hűvös sütőajtó - 3 rétegű 1 hővisszaverő réteg-
gel, A+ energiaosztály, Fekete üveg előlap, vékony inox keret

BO73CLI/CLB
Classico design, 67 literes HomeMade sütőkamra, Multi-
funkciós 9 funkció, MultiFlow 360° - hőlégbefúvás, 2 telesz-
kópos tálcavezető, AquaClean hidrolitikus öntisztítás, Analóg 
óra - programozható, Hűvös sütőajtó - 2 rétegű 1 hővisz-
szaverő réteggel, Festett előlap bézs vagy antracit színben

GW65CLI/CLB
4 gázégő, ebből 1 WOK, Klasszikus design, Antracit matt fe-
lület, Öntöttvas egőfejek és rácsok, Elektronikus szikragyúj-
tás, Égésbiztosító, Kezelőgombok elöl kétoldalt

BO647A20XG     
1 szintes teleszkópós sütősín, a többi funkció megegyezik

ECT6SY2W/SY2B
4 HightLight főzőzóna, Simplicity design - fehér/fekete, Két 
bővíthető zóna, Időzítő - Timer, StayWarm melegentartás, 
BoilControl – túlforralás elleni védelem, Stop&Go - pillanat 
állj funkció, Érintőgomobok - Touch Control vezérlés, Mara-
dékhő kijelző, Gyermekzár, Maximális teljesítmény: 6300W

BO75SY2W/SY2B   
Simplicity design – középső tekerőgomb, 67 literes HomeM-
ade sütőkamra, 11 funkció, Gyors felfűtés, MultiFlow 360° 
- hőlégbefúvás, 2 szintes teleszkópos sütősín, TouchCont, 
AquaClean, EcoClean zománcozás, GentleClose – lassú 
ajtózáródás, Ultra hűvös sütőajtó - 3 rétegű 1 hővisszaverő 
réteggel, A energiaosztály, Fekete és fehér kivitelben

G6N41IX/IW/IB      
4 gázégő, Inox vagy fehér/fekete zománc felület, Öntöttvas 
egőfejek és rácsok, Elektronikus szikragyújtás, Égésbiztosító, 
Kezelőgombok elöl

BO647A41XG 
67 literes HomeMade sütőkamra,11 funkció, Húsmaghő-
mérő, Gyors felfűtés, MultiFlow 360° - hőlégbefúvás, 3 
teleszkópos sütősín, Katalitikus hát- és odalfal, AquaClean, 
LED megvilágítású, Push/pull gombok, GentleClose – lassú 
ajtózáródás, Ultra hűvös sütőajtó - 3 rétegű 1 hővisszaverő 
réteggel, Fekete üveg előlap, vékony inox keret

BO87ORAX/ORAW
ORA-ITO design, 67 literes HomeMade sütőkamra, 12 funk-
ció, Gyors felfűtés, MultiFlow 360° - hőlégbefúvás, 3 szintes 
teleszkópos sütősín, Húsmaghőmérő,  AquaClean, EcoClean 
zománcozás, Teljes TouchControl vezérlés, GentleClose – 
lassú ajtózáródás, Ultra hűvös sütőajtó,  A energiaosztály, 
Fekete üveg előlap - ORAB-fekete ORAX - INOX fogantyúval

ECT610SC      
4 HightLight főzőzóna, Érintőgomobok - Touch Control vezér-
lés, Maradékhő kijelző, BoilControl – túlforralás elleni véde-
lem, Gyermekzár, Maximális teljesítmény: 6500W

ECT640SC    
4 HightLight főzőzóna (2 bővíthető),  Időzítő, melegentartás, 
túlforralás elleni védelem, Stop&Go, Touch Control, Maradékhő 
kijelző, Vágott széllel, Gyermekzár, Max. teljesítmény: 6300W

BO635E11X        
Sütősín nélkül, a többi funkció megegyezik

G64X       
4 gázégő, Inox felület, Zománcozott egőfejek és rácsok, 
Elektronikus szikragyújtás, Égésbiztosító, Kezelőgombok elöl

IT614SC        
4 indukciós főzőzóna, Időzítő Timer, PowerBoost teljesít-
ménynövelő minden zónán, Touch Control vezérlés, Mara-
dékhő kijelző, Gyermekzár , Maximális teljesítmény: 6800W

BO647A30XG
67 literes HomeMade sütőkamra, 11 funkció, Gyors felfűtés, 
hőlégbefúvás, Katalitikus hát- és odalfal , AquaClean, Gent-
leClose, Ultra hűvös sütőajtó, 3 szintes teleszkópós sütősín

BO635E30X
67 literes HomeMade sütőkamra, 9 funkció, AquaClean, 
Push/pull gombok, Érintőgombos fehér LED kijelző, 
GentleClose, Hűvös sütőajtó, Rozsdamentes acél előlap - 
ujjlenyomatmentes kivitel, 2 szintes teleszkópos sütősín

BO637E21XG
67 literes HomeMade sütőkamra, 11 funkció - Hőlégbefúvás, 
gyors felfűtés, AquaClean tisztítás,Katalitikus hátfal, Gent-
leClose lassú ajtózáródás, fekete üveg előlap, egy szintes 
teleszkópos sütősín

GKTG6SY2W/GKTG6SY2B
Simplicity design, 3 gázégő+1 wok, SimpleOff időzíthető 
gázrózsa, egykezes szikragyújtás,öntöttvas rács, fehér (W) 
vagy fekete (B) üveg felület

ISC635CSC
Körkörös csúszka vezérléssel rendelkező indukciós  
főzőlap, CircleSlide, 2 összekapcsolható zóna - FlexZone, 
PowerBoost teljesítménynövelő, programozható főzési idő,  
Stop&Go pillanat állj, elől csiszolt szél, gyermekzár IT614CSC      

4 indukciós főzőzóna, Időzítő Timer, PowerBoost teljesít-
ménynövelő minden zónán, Érintőgomobok - Touch Control 
vezérlés, Maradékhő kijelző, Gyermekzár , Elöl csiszolt széllel
Maximális teljesítmény: 6800W

Teljes érintőképernyős vezérlés
2 szintes teleszkópos tálcavezető
A+ energiaosztály

2 szintes teleszkópos tálcavezető

2 szintes teleszkópos sütősín
Gentle Close lassú ajtózáródás

3 szintes teleszkópos tálcavezető
Teljesen érintőképernyős vezérlés

GentleClose lassú ajtózáródás
9 funkciós - légkeveréssel

Elöl csiszolt széllel

TouchControl vezérlés

Inox

Fehér

Fekete

2 bővíthető zóna

PowerBoost teljesítménynövelő

HÚSMAGHŐMÉRŐ
3 szintes teleszkópos tálcavezető
A+ energiaosztály

A+ energiaosztály 
Növelt LCD kijelző

AKCIÓS SZABÁLYZAT

Az akció 2016. március 1-jétől 2016. május 31-ig tart.
Az akció kizárólag a fent megadott időszakban és Gorenje 
márkajelzésű, beépíthető termékekre vonatkozik.
Az akció minden olyan üzletben érvényes Magyarország 
területén, ahol Gorenje készülékek szerepelnek a kínálatban. 
Az akcióban részt vevő termékeket a regisztrációs weboldal 
tartalmazza, tehát, ha nem találja meg a vásárolt modellt a web-
oldalon levő legördülő menüben, akkor készüléke nem jogosult a 
plusz 1 év garanciára. Ezért kérjük, végezzen egy gyors tesztet 
weboldalunkon a vásárlás előtt, ne csak az áruházakban kapott 
információkra hagyatkozzon. 
A Jótállási Nyilatkozat 3 plusz 1 évre (csak a 2016. március 1. és 
2016. május 31. közötti időszakban vásárolt készülékekre) vo-
natkozik. A vásárolt készülék kizárólag háztartásban, háztartási 
célokra használható.
A 3 év teljes körű jótállásra vonatkozó feltételeket és a fogyasztó 
jótálláson, valamint szavatosságon alapuló jogait tartalmazó 
jótállási jegy és garanciaszelvény a megvásárolt készülékben 
vagy annak csomagolásában van elhelyezve.

A +1 év, funkcionális jótállásra vonatkozó feltételek:
Figyelem! Az értékesítő cég neve és székhelye, valamint az áru fogyasztó részére történő átadásának dátuma a vásárlásról 
kiállított számlán látható, ami a garancialevél része és az érvényességének feltétele. A +1 év funkcionális garancia csak a 
vásárlást igazoló számla, eredeti (sárga-szürke) garanciajegy és a www.gorenje.hu/garanciaregisztracio weboldalon történő 
regisztráció együttes megléte esetén érvényesíthető! Regisztrációt 2016. június 30-ig áll módunkban elfogadni.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

A garancia érvényessége a következő esetekben szűnik meg:
• a használati utasításban foglaltak be nem tartása, • a készülék nem megfelelő beépítése, használata vagy karbantartása, 
• arra nem felhatalmazott személy által történt javítások, • nem eredeti alkatrészek beépítése, • a termék hanyag használata, 
• feszültségingadozás következtében keletkezett meghibásodások, • a vevő vagy harmadik személy hibájából történt mechani-
kus hatások miatt keletkezett sérülések, • környezeti zavarok miatt fellépő hibák (villámcsapás, áramütés és hasonlók).

A garancia nem tartalmazza
• fogyóeszközök (izzók, jégtartók, levegőszűrő, polcok, fiókelőlapok, italtartók stb.), • szűrőtisztítás, • kisebb színeltérések, 
kellemetlen szagok a készülékben, • a készülék mechanikus sérülései (pl. műanyag, gumirészek repedése, elhasználódása), 
• zajszint növekedése, ami a készülék öregedésének következménye, és nincs kihatással a készülék funkcionalitására, 
• esztétikai hibák, amelyek nincsenek kihatással a készülék funkcionalitására és biztonságára, • hibák, amelyek környezeti 
zavarok következtében lépnek fel (villámcsapás, elektronikát kiszolgáló vezetékek, természeti katasztrófák), • a készülék lába-
inak nem megfelelő kiegyenlítése miatt jelentkező rezgések, a készülék elmozdulása a helyiségen belül és hangos működése, 
• ajtóállítás, a készülék nem megfelelő tisztán tartása miatt keletkezett hibák (lefolyódugulás stb., vízkövesedés) javítását.

A termék modell megváltozása esetén az eredetivel egyenértékű tartalék alkatrészeket biztosítunk, a formai alkatrészeket pedig 
semleges formában és színváltozatban biztosítjuk.

A promóció részletei és regisztráció a www.gorenje.hu/garanciaregisztracio weboldalon.

www.gorenje.hu

4 ÉV GARANCIA A GORENJÉTŐL!

TUDTA A KÉSZÜLÉKEINKRŐL, HOGY…

HOMEMADE SÜTŐKAMRA
A jellegzetesen, kemence formára lekerekített design lehetővé teszi, hogy a levegő 
szabadon áramoljon a sütőkamrán belül. Az étel mindig tökéletesen átsül: ropogós 
kívül és lédús belül.

SÜTÉS TÖBB SZINTEN
A több szinten egy időben, de az illatok és ízek keveredése nélkül történő sütés 
immár lehetséges. Az átgondolt levegőkeringetés és a jellegzetes lekerekített forma 
gondoskodik arról, hogy az étel minden polcszinten egyenletesen átsüljön. 

AUTOMATA PROGRAMOK
A HomeChef fantázianevű sütőnkben a sütés most már nagyon egyszerű folyamat, 
hiszen 80 előre rögzített sütőfunkció és recept közül választhatunk. Minden para-
méter előre rögzítetten a kezünk alá dolgozik. 

MULTIFLOW 360°
Az átgondolt módon kialakított ventilációs nyílások és az egyedülálló sütőkamra 
forma révén a levegő egyenletesen áramlik a sütőben. 

A 2016-os lakberendezés témájú kiállítási 
szezonban (Konyhakiállítás, Otthon-Design 
kiállítások) igazán megéri Gorenje beépíthető 
háztartási gépeket vásárolni! A széles és izgal-
mas formatervezésű beépíthető termékskálát 

3 hónapon át, azaz 2016. március 1-jétől 2016. 
május 31-ig plusz 1 év kiterjesztett garanciával 
forgalmazzuk. Bízunk benne, hogy készülékeink 
használata sok örömet fog okozni minden kedves 
Vásárlónknak!

172 990 Ft

119 990 Ft

139 990 Ft

92 990 Ft

79 990 Ft
114 990 Ft

119 990 Ft

95 990 Ft

57 990 Ft

67 990 Ft

99 990 Ft 52 990 Ft

49 990 Ft

52 990 Ft

81 990 Ft

109 990 Ft

69 990 Ft

95 990 Ft 36 990 Ft

84 990 Ft

124 990 Ft 104 990 Ft

71 990 Ft

114 990 Ft

86 990 Ft

BO647A20XG:

BO647A30XG:

1 szintes teleszkópos sütősín
AquaClean öntiszítás
Katalitikus hátfal

CircleSlide - körkörös csúszkás vezérlés
2 összekapcsolható Flex zóna

Programozható főzési idő

119 990 Ft
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GI66160 (novembertől)
60 cm-es kezelőpaneles mosogatógép, 16 teríték, 5 prog-
ram, 5 hőmérséklet, A+++ energiaosztály, féltöltet opció, 3 
kosár, állítható felső kosár, 15 perces gyorsmosás, TotalDry, 
AutoProgram, 9,5 l vízfelhasználás, 45 dB(A) zajszint

GI64160        
60 cm-es kezelőpaneles mosogatógép, 13 teríték, 5 prog-
ram, 4 hőmérséklet, A++ energiaosztály, féltöltet opció, 2 
kosár, állítható felső kosár, 15 perces gyorsmosás, TotalDry, 
11 l vízfelhasználás, XXL méretű belső tér, 47 dB(A) zajszint

GI61010X        
60 cm-es kezelőpaneles mosogatógép, 12 teríték, 6 prog-
ram, 5 hőmérséklet, A++ energiaosztály, féltöltet opció, 2 
kosár, állítható felső kosár, rövid intenzív program, 3in1 funk-
ció, 11 l vízfelhasználás, 47 dB(A) zajszint

GI55110 (novembertől)        
45 cm-es kezelőpaneles mosogatógép, 10 teríték, 5 prog-
ram, 4 hőmérséklet, A++ energiaosztály, féltöltet opció, 3 
kosár, állítható felső kosár, 15 perces gyorsmosás, 3in1 
funkció, 9l vízfelhasználás, 47 db(A) zajszint, 

GI53110        
45 cm-es kezelőpaneles mosogatógép, 9 teríték, 5 program, 
4 hőmérséklet, A++ energiaosztály, féltöltet opció, 2 kosár, 
állítható felső kosár, SpeedWash - gyors mosás, TotalDry, 
3in1 funkció, 9 l vízfelhasználás, 49 dB(A) zajszint

GI51010X        
45 cm-es kezelőpaneles mosogatógép, 9 teríték, 6 program, 
5 hőmérséklet, A++ energiaosztály, féltöltet opció, 2 kosár, 
állítható felső kosár, rövid intenzív program, 3in1 funkció, 9 l 
vízfelhasználás, 49 dB(A) zajszint

GV66160 (novembertől)
Integrálható kivitel

GV64160        
Integrálható kivitel

GV61010        
Integrálható kivitel

GV55110 (novembertől)        
Integrálható kivitel

GV54110 (novembertől)      
Integrálható kivitel

GV51010 (novembertől)       
Integrálható kivitel

BM300X
Mikrohullámú sütő - rozsdamentes előlap, Ujjlenyomatmen-
tes kivitel, Rozsdamentes acél sütőkamra, Push/pull gomb 
+ nyomógombok, Forgótányér, 20l űrtartalom, Mikrohullámú 
teljesítmény: 800W, Grill teljesítménye: 1 000W, 6 teljesít-
ményfokozat, Kiolvasztás súly vagy idő szerint

BM171A4XG
Mikrohullámú sütő - fekete üveg előlap, Rozsdamentes acél 
sütőkamra, Érintővezérlés + tekerőgomb, Forgótányér, 17l 
űrtartalom, Mikrohullámú teljesítmény: 700W, Grill teljesít-
ménye: 1 000W, 6 teljesítményfokozat, Kombinált melegítési 
sütési módok, Kiolvasztás súly vagy idő szerint

NRKI4181CW
Űrtartalom: 203/75l, Fagyasztó kapacitás: 3kg/24h, Elekt-
ronikus vezérlés: SensoTech, NoFrost - Dual Advance, Eco 
gazdaságos üzemmód, FastFreeze: gyorsfagyasztás aut.
kikapcsolással, LED belső világítás, gyorsfagyasztó rekesz,   
A+ energiaosztály, Megfordítható ajtónyitás, Csúszó ajtózsa-
nér, Méret: 177,5x54x54,5cm (mag x szél x mély)

RI4181AW
293/69l, Fagyasztó kapacitás: 5kg/24h, gyorsfagyasztó 
rekesz, jégkockatartó, A+ energiaosztály, Megfordítható aj-
tónyitás, Csúszó ajtózsanér, 177,5x54x54,5cm 

RBI4181AW
301/294l, 2 kg/24h fagyasztás, 1 üvegpolc, 2 kihúz-
ható üvegpolc, A+ energiaosztály, csúszó ajtózsanér, 
177,5x54x54,5cm 

RKI 4182 EW
Űrtartalom: 223/61l, 177,5/54/54,5 cm, „A++” energiaosz-
tály, mechanikus vezérlés, 4db üvegpolc, FreshZone frissen-
tartó rekesz, zajszint: 40 db(A), fehér

BM251S7XG
Űrtartalom: 25l, mikro teljesítmény: 900W, grill telj.: 1000W, 
AUTO menü, 4 grill és 6 mikro teljesítményfokozat, Hőlégbe-
fúvás,  elektronikus - TouchControl - érintőgombos vezérlés, 
LCD kijelző, automata menü, rozsdamentes acél kamra, 
gyerekzár, 27,5 cm-es forgó üvegtányér, világítás, fekete 
üveg front

RKI4181AW
Űrtartalom: 327l, Mechanikus vezérlés, Normál belső világí-
tás az oldalfalon, A+ energiaosztály, Megfordítható ajtónyi-
tás, Csúszó ajtózsanér, Méret: 177,5x54x54,5cm

WHC623E14X/ WHC923E14X
Fali elszívó 60cm széles, Inox  rozsdamentes acél felület, 
Nyomógombos vezérlés, Fém zsíszűrők moshatóak - mo-
sogatógépben is, LED világítás 2x6W, 3 teljesítményfokozat, 
Maximális teljesítmény: UNE.EN 408m3/h, Zajszint: 48-65 
dB(A), C energiaosztály

RIU6092AW
Űrtartalom: 109l/21l, Fagyasztó kapacitás: 2kg/24hM, me-
chanikus vezérlés, LED belső világítás, üveg polcok, A++ 
energiaosztály, Megfordítható ajtónyitás, Ollós ajtózsanér, 
Méret: 82x59,6x54,5cm (mag x szél x mély)

RBIU6092AW
Űrtartalom: 144l, Mechanikus vezérlés, LED belső világítás, 
üveg polcok, A++ energiaosztály Megfordítható ajtónyitás, 
Ollós ajtózsanér, Méret: 82x59,6x54,5cm (mag x szél x mély)

BHP623E13X
Kihúzható - teleszkópos kivitel, ujjlenyomatmentes inox 
kivitelben, 3 fokozat, mosható fém zsíszűrők, LED világítás 
2x6W, Maximális teljesítmény UNE.EN: 639m3/h, Zajszint: 
55 - 68 dB(A), „C” energiaosztály

BHP623E12X
Kihúzható teleszkópos elszívó INOX 60cm, Max.légszállítás: 
UNE-EN 368m3/h, 3 fokozat, 2x3W LED világítás, poliuretán 
szigeteléssel rendelkező mosható fém zsírszűrők, C energia-
osztály, Zajszint: 64-71dB(A)

BHP623E10X/W, BHP623E11B 
Kihúzható - teleszkópos kivitel, Fekete/fekete/inox színű, 
Nyomógombos kezelőpanel, 3 sebességfokozat, Fém zsíszű-
rők moshatóak - mosogatógépben is, LED világítás 2x6W, 
Maximális teljesítmény UNE.EN: 328m3/h, Zajszint: 50 - 67 
dB(A), „C” energiaosztály

Növelt teljesítményű motor
LED világítással!

LED világítással!

LED világítással!

4 ÉV GARANCIA A GORENJÉTŐL!
2016. október 1-jétől 2016. december 31-ig az összes Gorenje 
beépíthető készüléket plusz 1 év kiterjesztett garanciával forgalmazzuk! 
További információ: www.gorenje.hu/garanciaregisztrácio

79 990 Ft

159 990 Ft 119 990 Ft

149 990 Ft

105 990 Ft

109 990 Ft

39 990 Ft

129 990 Ft
134 990 Ft

59 990 Ft 44 990 Ft

30 990 Ft

38 990 Ft

28 990 Ft

21 990 Ft

23 990 Ft

26 990 Ft

Hőlégbefúvás

NoFrost

GentleClose lassú teleszkóp záródással
LED világítással

139 990 Ft 119 990 Ft

94 990 Ft99 990 Ft99 990 Ft119 990 Ft

134 990 Ft 119 990 Ft

89 990 Ft99 990 Ft109 990 Ft119 990 Ft

A+++ energiaosztály
16 teríték - 3 kosár
Auto program

A++ energiaosztály
TotalDry - automatikus ajtónyitás 
a program végével

A++ energiaosztály
5 program

A++ energiaosztály
5 program

A++ energiaosztály
5 program

A++ energiaosztály
Auto program
10 teríték - 3 kosár
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BIM-25400 XPS    
Beépíthető multifunkciós sütő, „A” energiaosztály, ujjle-
nyomatmentes inox felületek, 14 funkció, LCD kijelző, full 
Touch Control kezelőfelület, 71 literes sütőtér, 3D sütés, 
Pizza program, Booster, 2 pirolitikus program, Teleszkópos 
sütősin, Teljes mélységű tepsi, 5 sütési szint, finoman zárodó 
ajtó (Soft closing)

HIZG 64120 SX     
Gázfőzőlap, mechanikus vezérlés, 4 gázégő, 60 cm-es, inox 
kivitel, szikragyújtás, zománcozott edénytartó rács

HIC 85502 TX     
Kerámia főzőlap, Touch Control, 5 kerámia főzőzóna, 77 
cm-es kivitel, 9 főzséi szint zónánként, maradékhő kijelzés, 
elektronikus gyermekzár, túlmelegedés elleni védelem, auto-
matikus kikapcsolás, gyors felfűtési funkció

BIM 22301 X   
Beépíthető multifunkciós sütő, „A” energiaosztály, inox felü-
letek, 8 funkció, LED kijelző, süllyesztett gombok és touch 
control, 71 literes sütőtér, 3D sütés, Pizza program, teljes 
mélységű tepsi, 5 sütési szint

BIS 35500 XMS   
Beépíthető gőzsütő, A energiaosztály, ujjlenyomatmentes 
Inox felületek, 15 funkció, LCD kijelző, full Touch Control, 82 
l sütőtér, Gőzsütés és göztisztítás, 3D sütés, Booster funkció, 
6 sütési szint, „nano” bevonat az ajtó belsején (oleofób), ka-
talitikus belső tér, 2 db teleszkópos sütősin, finoman zárodó 
ajtó (Soft closing)

BIE 22300 X   
Beépíthető sütő, A energiaosztály, inox felületű előlap, 6 sü-
tési funkció, digitális kijelző és programozás, extra nagy sü-
tőtér: 71 liter, könnyen tisztítható teljes üvegajtó, elektronikus 
gyerekzár, belső világítás

BIE 22100 X
Beépíthető sütő, A energiaosztály, inox felületű előlap, 6 sü-
tési funkció, mechanikus programozás, hőlégkeverés, Boos-
ter funkció, könnyen tisztítható teljes üvegajtó, belső világítás

BIM-22400 XMS     
Beépíthető multifunkciós sütő, „A+” energiaosztály, ujjlenyo-
matmentes inox felület, 12 funkció, LED kijelző, full Touch 
Control kezelőfelület, 71 literes sütőtér, 3D sütés, Pizza 
program, Booster, Nano bevonat az ajtó belsején (oleofób), 
teljes mélységű tepsi, 5 sütési szint, finoman zárodó ajtó 
(Soft closing)

HIC 64403 T   
Kerámia főzőlap, Touch Control, 4 kerámia főzőzóna, 2 ki-
terjeszthető zóna, 60 cm-es kivitel, 9 főzési szint zónánként, 
maradékhő kijelzés, gyermekzár, túlmelegedés elleni véde-
lem, automatikus kikapcsolás, gyors felfűtési funkció, időzítő

HISW 75235 S     
Kerámialapon gázfőzőlap, mechanikus vezérlés, 70 cm-es 
kivitel 5 égővel, szikragyújtás, zománcozott edénytartók, 
WOK égő

BIM-25400 XMS   
Beépíthető multifunkciós sütő, „A+” energiaosztály, ujjlenyo-
matmentes inox felületek, 12 funkció, LCD kijelző, full Touch 
Control kezelőfelület, 71 l sütőtér, 3D sütés, Pizza program, 
Booster, katalitikus belső tér, Nano bevonat az ajtó belsején 
(oleofób), teleszkópos sütősín, teljes mélységű tepsi, 5 sütési 
szint, finoman zárodó ajtó (Soft closing)

MOB 20231    
Beépíthető mikrohullámú sütő, inox keret, 20 literes űrtar-
talom, 800W teljesítmény, digitális kijelző és programozás, 
touch control

HII 64400 AT  
Indukciós főzőlap, Touch Control, 4 indukciós zóna, 60 cm-es 
kivitel, 9 főzési szint zónánként, maradékhő kijelzés, gyer-
mekzár, túlmelegedés elleni védelem, automatikus kikapcso-
lás, gyors felfűtési funkció

BIM 35300 XMS    
Beépíthető multifunkciós sütő, „A” energiaosztály, ujjlenyomat-
mentes inox felületek, 8 funkció, LED kijelző, gombok és touch 
control, 82 l sütőtér, 3D sütés, Pizza program, Booster, Ka-
talitikus belső tér, Nano bevonat az ajtó belsején (oleofób), 
teleszkópos sütősín, teljes mélységű tepsi, 6 sütési szint, 
finoman zárodó ajtó (Soft closing)

HIC 64402 T 
Kerámia főzőlap, Touch Control, 4 kerámia főzőzóna, 1 ki-
terjesztett zóna, 60 cm-es kivitel, 9 főzési szint zónánként, 
maradékhő kijelzés, gyermekzár, túlmelegedés elleni véde-
lem, automatikus kikapcsolás, gyors felfűtési funkció, időzítő

HISG 64220 S    
Kerámialapon gázfőzőlap, mechankus vezérlés, 60 cm-es 
kivitel, szikragyújtás, zománcozott edénytartók

Pirolitikus tisztítás

Süllyesztett gombok 
Touch control

Katalitikus belső tér Ujjlenyomatmentes inox felület

Extra nagy sütőtér: 82 liter

134 990 Ft

79 990 Ft

89 990 Ft

69 990 Ft

119 990 Ft

64 990 Ft

79 990 Ft

44 990 Ft

89 990 Ft

69 990 Ft

54 990 Ft

49 990 Ft

44 990 Ft

99 990 Ft

59 990 Ft

54 990 Ft

30 990 Ft

Gőzsütő
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DSN 28330 X    
60 cm, A+++ energiaosztály, 13 terítékes, 8 program, 6 
hőfok, 10 l fogyasztás, 46 dB(A) zajszint, só- és öblítőszer 
visszajelzés, állítható felső kosár, késleltetett indítás, féltöltet, 
GlassShield, SteemGloss, SelFit, Fast+Function, TrayWash, 
Aquaintense, AquaFlex, túlfolyás védelem

HDMI-32400 DTX    
Indukciós dominólap, touch control, 2 indukciós zóna, mara-
dékhő kijelzés, 9 főzési szint, 30 cm-es kivitel, A főzőlapok 
teljesítménye: 1,4 kW és 3 kW, gyerekzár, inox keret

HDMC-32400 TX   
Kerámia dominólap, touch control, 2 kerámia főzőzóna, ma-
radékhő kijelzés, 9 főzési szint, 30 cm-es kivitel, A főzőlapok 
teljesítménye: 1,2 kW és 1,8 kW, gyerekzár, inox keret

CTB 6407 X
Teleszkópos páraelszívó, inox kivitel, 280 m3/h, 3 fokozat
1 motoros, max. zajszint: 63 dB  (49-57-63), halogén vilá-
gítás  (2X28W), alumínium zsírszűrő, kivezetéses és filteres 
üzemmód, 60 cm széles

DIN 14210
Teljesen integrált kivitel, 60 cm széles, A+ energiaosztály
12 terítékes, 4 program, 4 hőmérséklet, 12 liter vízfelhasz-
nálás, 49 dB(A) zajszint, „A” szárítási hatékonyság, só- és 
öblítőszer visszajelzés, állítható magasságú felsőkosár, túl-
folyás védelem (WaterSafe, Aquastop), forrólevegős szárítás, 
késleltetett indítás 3-6-9 óra, féltöltet, SelFit

DIN29330
Teljesen integrált kivitel, 60 cm széles, A+++ energiaosztály, 
13 teríték, 9 program, 6 hőmérséklet, 10 literes vízfelhasz-
nálás, 42 dB(A) zajszint, „A” szárítási hatékonyság, állítható 
felsőkosár, inverteres motor, EDS szárítás, késleltetett indítás 
24 óra, féltöltet, GlassShield, SteemGloss, SelFit, Fast+Func-
tion, Aquaintense, LedSpot, SoftTouch

LBI 3001
Beépíthető hűtő, egyajtós fagyasztórekesz nélküli kivitel,  
A+ energiaosztály, nettó űrtartalom: 308 liter, zajszint: 40 dB, 
5 üvegpolc, 5 ajtórekesz, bortartó polc, 1776 mm magasság

DSS 28020 X   
45 cm, A++ energiaosztály, 10 teríték, 8 program, 6 hőmérsék-
let, 9 l fogyasztás, 47 dB(A) zajszint, állítható felső kosár, kés-
leltetett indítás, féltöltet, Quick&Clean, GlassShield, SuperRi-
nse, AquaFlex, AquaActive, Fast+Function, túlfolyás védelem

DSS-05010 X / DIS 15010   
45 cm, A+ energiaosztály, 10 terítékes, 5 program, 5 hőmér-
séklet, 13 l fogyasztás, 49 dB(A) zajszint, só- és öblítőszer 
visszajelzés, állítható felső kosár, késleltetett indítás 3-6-9 
óra, féltöltet, Clean&Shine program, Quick&Clean program, 
túlfolyás védelem

DSN 05210X
60 cm, A+ energiaosztály, 12 terítékes, 5 program, 5 hő-
mérséklet, 12 l fogyasztás, 49 dB(A) zajszint, só- és öblí-
tőszer visszajelzés, állítható felső kosár, késleltetett idndítás, 
féltöltet, Clean&Shine program, Quick&Clean program, SelFit

BU 1101     
Pult alá beépíthető hűtőszekrény, fagyasztó nélküli kivitel, A+ 
energiaosztály, 128 liter űrtartalom, 3 üvegpolc, 2 ajtórekesz, 
820 mm magasság

DSN 26320 X     
60 cm, A++ energiaosztály, 13 terítékes, 6 program, 6 hő-
mérséklet, 10 l fogyasztás, 46 dB(A) zajszint, só- és öblítőszer 
visszajelzés, állítható felső kosár, késleltetett indítás, féltöltet, 
Quick&Clean, GlassShield, SteemGloss, SelFit, TrayWash

DIS 26020
6 program, LedSpot, a többi funkció megegyezik

BU 1153   
Pult alá beépíthető hűtőszekrény, fagyasztórekeszes kivitel, 
A++ energiaosztály, 92+15 liter, **** fagyasztó, 
3 üvegpolc, 2 ajtórekesz, 820 mm magasság

DIN 26220     
12 l fogysztás, 12 terítékes, 47 dB(A) zajszint, LedSpot, a 
többi funkció megegyezik

DIN 15210    
LedSpot, a többi funkció megegyezik

HDCC-32200 X    
Kerámia dominólap, mechanikus vezérlés, 2 kerámia főzőzó-
na, 30 cm-es kivitel, A főzőlapok teljesítménye: 1,2 kW és 
1,7 kW, inox keret

CWB 6420 X    
Inox kivitel, 330 m3/h, 3 fokozat, 1 motoros, max. zajszint: 
63 dB  (49-57-63), halogén világítás  (2X28W), alumínium 
zsírszűrő, 60 cm széles

LBI 2201    
Beépíthető hűtő, egyajtós fagyasztórekesz nélküli kivitel, A+ 
energiaosztály, 204 liter nettó űrtartalom, 39dB zajszint, 5 
üvegpolc, 4 ajtórekesz, bortartó polc, 1216 mm magasság

HDCE-32201 X    
Elektromos dominólap, mechanikus vezérlés, 2 elektromos 
főzőlap, 30 cm-es kivitel, A főzőlapok teljesítménye: 1,5 kW 
és 2 kW, inox

CWB 9910 X    
Inox kivitel, 703 m3/h, 4 fokozat, max. zajszint: 66 dB  (46-
55-63-66), 1 motor, halogén világítás (3X20W), alumínium 
zsírszűrő, 90 cm széles, Touch Control

RBI-2301 HCA   
Beépíthető hűtő fagyasztórekesszel, A+ energiaosztály, nettó 
184 liter, zajszint: 34 dB, fagyasztó rekesz ****, 4 üvegpolc,  
4 ajtórekesz, bortartó polc, 1216 mm magasság

WMI 71242    
Beépíthető mosógép, A++ energiaosztály, LCD kijelző, 7 
kg kapacitás, 1200 fordulatos centrifuga, 16 program, 41 
literes fogyasztás, 51-65 dB(A) zajszint, késleltetett indítás, 
túlfolyás elleni védelem

CBI-7701    
Beépíthető kombi hűtő, alulfagyasztós kivitel, A energia-
osztály, 189+55 literes űrtartalom, **** fagyasztórekesz, 5 
üvegpolc, 4 ajtórekesz, 1776 mm magasság

Katalógusunkban szereplő minden Beko termékre
5 év teljeskörű garancia vonatkozik.

5 év garancia

24 990 Ft69 990 Ft 44 990 Ft 34 990 Ft 22 990 Ft

89 990 Ft

99 990 Ft

94 990 Ft

94 990 Ft

84 990 Ft 74 990 Ft

89 990 Ft 79 990 Ft

109 990 Ft

84 990 Ft 124 990 Ft134 990 Ft 99 990 Ft

129 990 Ft

99 990 Ft

89 990 Ft104 990 Ft

109 990 Ft

19 990 Ft

HDMI-32400 DTX: HDCC-32200 X:HDMC-32400 TX: HDCE-32201 X:
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CNL3 2002 inox      
60 cm, teleszkópos páraelszívó, nyomógombos kezelőpa-
nelm, hagyományos beszívás, 3 sebesség fokozat, kapacitás 
szabad kivezetés: 444 m³/h , légszállítás (min.-max.): 388 
m3/h – 223 m3/h, zajszint (LwA) Max. sebesség 66 dB, zaj-
szint (LwA) Min. sebesség 52 dB, automatikus világítás, LED 
világítás, alumínium szűrő, ujjlenyomatmentes rozsdamentes 
acél eltávolítható előlap

HLX 60 4G      
Önállóan beépíthető gázfőzőlap, beépített kezelőgombok, 
elektromos szikragyújtás, égésbiztosítás, zománcozott égő-
fejek és rácsok, inox

DBB 60 Inox       
Dekoratív páraelszívó, falra szerelhető, nyomógombos ki-
vitel, 3 sebességfokozat, világítás, fém szűrők, légszállítás: 
szabadkivezetés esetén: 475 m3/h, légszállítás (min.-max.): 
234 m3/h - 380 m3/h, 60 cm széles, Zajszint: min. 44 dBA 
- max. 60 dBA

ADVAND HL 840       
Rozsdamentes acél keret és fogantyú – az ujjlenyomat ke-
vésbé látszik rajta, Hydroclean PRO tisztító rendszerrel, 
hőlégbefúvás, sütőtér térfogata: nettó 57 liter/ bruttó 65 li-
teres sütőtér, multifunkciós 9  funkció, süllyeszthető (push/
pull) gombok, érintőgombos digitális programozható óra, 
dupla üvegű sütőajtó, teleszkópos tálcavezető - egy szinten, 
hütőventillátor, A+ energiaosztály

TR 642       
Érintőgombos kezelőpanel, csiszolt szélű kerámialap (Facet-
te), keret nélkül, érintőgombok hangjelzéssel és gyerekzárral, 
pillanat állj (Stop&Go) funkció, programozható főzési idő, 
gyerekzár, forraló automatika, 4 főzőzóna, maradékhő kijel-
zés, maximális teljesítmény 6900 W

TL1 62       
60 cm-es, szekrénybe építhető kihúzható páraelszívó,  
2 sebességfokozat, légszállítás szabadkivezetés esetén: 
366 m3/h, légszállítás (min.-max.): 233 m3/h – 332 m3/h, 
fém szűrők, egy motor dupla ventillátorral, világítás, Zajszint 
(LwA) 56-65 dB, inox

EBON HPS 635       
Pirolitikus multifunkciós sütő, A energiaosztály, ujjlenyo-
matmentes rozsdamentes acél felület, 7 funkció, pirolitikus 
öntisztító rendszer, fehér LED kijelző érintésvezérléssel, süly-
lyeszthető gombok, érintésvezérlés, gyermekzár, Maxigrill, 
pirolitkus felületű sütőtepsi, 3 rétegű üvegezett sütőajtó, 
hűtőrendszer (MCS Mix Chamber system), 65/57 liter (brut-
tó/nettó)

EBON HS 625       
Multifunkciós sütő Hydroclean ECO tisztító rendszerrel, A+ 
energiaosztály, ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél felü-
let, kapacitás : 57/65 liter (nettó/bruttó), 6 sütési funkció, 
fehér LED kijelző, érintőgombos (Touch Control) kezelőpanel, 
Pop-up kezelőgombok, dinamikus hűtési rendszer, gyermek-
zár, dupla üvegezésű sütőajtó, mély sütőtepsi, krómozott 
sütőrács

IR 6040      
60 cm Indukciós főzőlap, érintőgombos kezelőpanel, csiszolt 
szélű, teljesítménynövelő (Power) funkció, Power manage-
ment funkció, gyermekzár, programozható főzési idő, min-
den főzőfelület külön-külön programozható, edényfelismerő 
rendszer, maradékhő kijelzés, 4 főzőzóna, max. teljesítmény: 
7200 W

CNL 1 3000 HP      
60 cm-es, teleszkópos páraelszívó, nyomógombos kezelő-
panel, hagyományos beszívás, 3 sebesség fokozat, szabad 
kivezetés (m³/h): 664, max. (m³/h): 495, min. (m³/h): 191, 
zajszint (LwA) Max. sebesség 67 dB, zajszint (LwA) Min. se-
besség 45 dB, halogén lámpák, 2 Alumínium szűrő, ujjlenyo-
matmentes rozsdamentes acél eltávolítható előlap

TB 600      
60 cm üvegkerámia főzőlap, érintőgombos kezelőpanel, 
vágott szélű kerámialap, forraló automatika, gyermekzár, 
maradékhő kijelzés, 4 főzőzóna, max. teljesítmény: 6300 W

ADVAND HL 850
Multifunkciós turbo sütő Hydroclean PRO tisztító  
rendszerrel, A+ energiaosztály, ujjlenyomatmentes rozs-
damentes acél felület, 57/65 liter ( nettó/bruttó ), 9 sütési 
funkció, érintőgombos (Touch Control) kezelőpanel, hőlégbe-
fúvás (Turbo), Pop-up kezelőgombok, lehajtható Maxi Grill, 
1 teleszkópos tálcavezető, dinamikus hűtési rendszer, gyer-
mekzár, zsírszűrő, tripla üvegezésű sütőajtó, mély sütőtepsi 
és sütőtálca

*A 4 év garancia feltétele a promóciós honlapon 
történő regisztáció. Részletekért látogasson el 

promóciós weboldalunkra: 
www.tekapromocio.mofem.hu.

Az új széria 
bevezetését most 

4 éves díjmentes gyári 
garanciával támogatjuk.*

Vásároljon most EBON beépíthető 
sütőt, kompakt készüléket vagy 

mikrohullámú sütöt és regisztráljon 
a www.tekapromocio.mofem.hu 

oldalon.  
 

A promóció  
2016. december 31-ig tart.

NYERŐ AJÁNLAT! 
Teka konyha szettek kedvezménnyel.

44ÉV

G
A
RANCIA

Vásároljon a egy sütőt és hozzá egy főzőlapot illetve egy páraelszívót  
a fentebbi termékek közül és a kiválasztott szettre kedvezményt biztosítunk! 

A kedvezmény kizárólag a megjelölt promóciós sütő+főzőlap+páraelszívó  
együttes megrendelése esetén érvényes és más engedménnyel nem vonható össze. 

A promóció időtartama: 2016.szeptember 1-től 2017. január 31-ig

NYERŐ AJÁNLAT

44ÉV

G
A
RANCIA

72 165 Ft

101 915 Ft

28 560 Ft

127 415 Ft

93 415 Ft

47 515 Ft

127 415 Ft

65 365 Ft

19 465 Ft

106 165 Ft

50 915 Ft

37 315 Ft

Egyedi ár: 79 990 Ft

Egyedi ár: 113 990 Ft

Egyedi ár: 31 990 Ft

Egyedi ár: 141 990 Ft

Egyedi ár: 104 990 Ft

Egyedi ár: 52 990 Ft

Egyedi ár: 141 990 Ft

Egyedi ár: 72 990 Ft

Egyedi ár: 21 990 Ft

Egyedi ár: 118 990 Ft

Egyedi ár: 56 990 Ft

Egyedi ár: 41 990 Ft

Szettben:

Szettben:

Szettben:

Szettben:

Szettben:

Szettben:

Szettben:

Szettben:

Szettben:

Szettben:

Szettben:

Szettben:

15 990 Ft

44ÉV

G
A
RANCIA
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Simpla 45 BTG       
1 medence, 1 csepptálca, megfordítható, dugóemelő, szű-
rőkosaras, 3 ½” lefolyócsomag, tömítőszalag + rögzítőkar-
mok+lefolyó mellékelve a terméken, vagy a csomagolásban, 
méret: 860x500 mm, medenceméret: 420x335x190 mm, 
sorközépen álló mosogató szekrény méret: 45 cm

KEA 60 BTG       
1 medence, 1 gyümölcsmosó, 1 csepptálca , megfordítható, 
dugóemelő, szűrőkosaras, 3 ½” lefolyócsomag, tömítősza-
lag + rögzítőkarmok+lefolyó mellékelve a terméken, vagy a 
csomagolásban, méret: 860x435 mm, medenceméret: 364 
x 364 x 200, gyümölcsmosó mérete: 116 x 289 x 120 mm, 
sorközépen álló szekrény méret: 60 cm

Alba 80 BTG       
2 medence, megfordítható, dugóemelő, szűrőkosaras, 3 ½” 
lefolyócsomag, tömítőszalag + rögzítőkarmok+lefolyó mellé-
kelve a terméken, vagy a csomagolásban, méret: 790x500 
mm, medenceméret: 2 x 338 x 421 x 205 mm, sorközépen 
álló szekrény méret: 80 cm

Centroval 45 TG       
1 medence , dugóemelő, 3 ½” lefolyócsomag , mé-
ret: Ø510 mm, medence: Ø385 x 369,5x184 mm, 
sorközépen álló szekrény méret: 45 cm, rögzítőkar-
mok mellékelve a csomagolásban

CNL3 2002 fehér/fekete       
60 cm-es, teleszkópos páraelszívó, nyomógombos kezelőpa-
nel, hagyományos beszívás, 3 sebesség fokozat, 
légszállítás szabad kivezetés esetén: 444 m3/h, légszállítás 
(min.-max.): 223 m3/h - 388 m3/h, zajszint (LwA) max/min. 
sebesség 66/52 dB, LED világítás, alumínium szűrő

CNL3 1001       
60 cm-es kíhúzható inox elszívó, 3 fokozat, led világítás, 
légszállítás szabad kivezetés esetén 273 m3/h, zajszint:  
47 dBA – 64 dBA, 15 m2-es konyhától ajánlott

DBB 60 fekete/fehér       
60 cm, dekoratív páraelszívó, falra szerelhető, nyomógombos 
kivitel, 3 sebességfokozat, világítás, fém szűrők, légszállítás 
szabad kivezetés esetén: 475 m3/h, légszállítás (min.-max.): 
234 m3/h - 380 m3/h, 60 cm széles, Zajszint: min. 44 dBA 
- max. 60 dBA

MWE 207 FI       
mikrohullámú sütő, 20 literes sütőtér, programozható digi-
tális kijelző, grill/grill+mikro, olvasztás súly vagy idő szerint, 
közvetlen elérésű programok, időzítés (0-95 perc), rozsda-
mentes acél előlap, balra nyíló ajtó, 1200W maximális telje-
sítmény, 24,5 cm beépített forgótányér

TL1 52       
Teleszkópos páraelszívó, billenőkapcsoló, hagyományos 
beszívás, 2 sebesség fokozat, kapacitás: szabad kivezetés 
(m³/h): 366, Max. (m³/h): 332, Min. (m³/h): 233, zajszint 
(LwA) Max. sebesség 65 dB, zajszint (LwA) min. sebesség 
56 dB, izzólámpák, 2 alumínium szűrő, eltávolítható előlap

CGW LUX 60 4G       
60 cm Gázfőzőlap üvegkerámia felületen, edzett üveg felület, 
öntöttvas rács, elektromos szikragyújtás, égésbiztosító, be-
épített fekete kezelőgombok, 4 főzőzóna

EBON HS 635       
Multifi nkciós sütő Hydroclean ECO tisztító rendszerrel,  
A+ energiaosztály, ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél 
felület, kapacitás: 57/65 liter (nettó/bruttó), 9 sütési funkció, 
fehér LED kijelző, érintőgombos (Touch Control) kezelőpanel, 
Pop-up kezelőgombok, Maxi Grill, 1 teleszkópos tálcavezető 
dinamikus hűtési rendszer, gyermekzár, dupla üvegezésű 
sütőajtó, mély sütőtepsi, krómozott sütőrács

EBON MWS 20 BIS
Mikrohullámú sütő+Grill, ujjlenyomatmentes rozsdamentes 
acél felület, 18 liter űrtartalom, 5 mikrohullámú teljesítmény 
szint (700 W), memória funkció, grill 1000 W, dupla 
mikrohullám bemenet, fehér LED kijelző, érintőgombos 
(Touch Control) kezelőpanel, rozsdamentes acél sütőtér, 
automatikus olvasztás súly és idő szerint, időzítő: 0-90 perc, 
gyermekzár, teljesen beépíthető keret, sütőrács

DW 455S     
Részlegesen beépíthető, 10 terítékes, 6 program, 5 hőmér-
séklet, 3-6-9 órás indításkésleltetés, A+/A energiaosztály, 
gyors program (40 perc), 49 dB(A), féltöltet

DW1 605 FI    
Teljesen beépíthető, 12 teríték, 6 program, 5 hőmérséklet, 
indításkésleltetés, A+++ energiaosztály, 11 literes vízfogyasz-
tás, 49 dB(A), Aquastop

MB2/MS1  gránit
Forgatható kifolyócső, vízkőmentes perlátor, ujjlenyo-
matmentes felület, 40 mm kerámia vezérlőegység, 3/8” 
flexibilis bekötőcső

MB2/MS1 Ext
Kihúzható zuhanyfej, műanyag gégecső, gumírozott 
zuhanyrózsa, kerámia szelep (Ø 40 mm), merev-flexibilis 
bekötőcsövekkel (3/8”), vízgyöngyözővel

Basico 79 1B 1D     
1 medence + 1 csepptálca, megfordítható, 3 ½” lefolyócso-
mag, tömítőszalag + rögzítőkarmok+szifon mellékelve a termé-
ken, vagy a csomagolásban, méret: 790 x 500 mm, medence: 
340 x 400 x 170 mm, sorközépen álló szekrény méret: 45cm

DW 605 S      
Részlegesen beépíthető, 12 terítékes, 6 program, 5 hőmér-
séklet, 3-6-9 órás indításkésleltetés, A++/A energiaosztály, 
gyors program (40 perc), 49 dB(A), féltöltet funkció

DW1 455 FI      
Teljesen beépíthető, 10 teríték, 6 program, 5 hőmérséklet, 
indításkésleltetés, A+ energiaosztály, 9 literes vízfogyasztás, 
49 dB(A), Aquastop

MS1 króm     
Forgatható kifolyócső, vízkőmentes perlátor, ujjlenyo-
matmentes felület, 40 mm kerámia vezérlőegység, 3/8” 
flexibilis bekötőcső

MS1 Ext króm     
Kihúzható zuhanyfej, műanyag gégecső, gumírozott 
zuhanyrózsa, kerámia szelep (Ø 40 mm), merev-
flexibilis bekötőcsövekkel (3/8”), vízgyöngyözővel

Basico 79 2B      
2 medence, sorközépen álló szekrény méret: 80 cm, a többi 
paraméter azonos

A Tekáról

A Teka a háztartási és fürdőszobai berendezések,ipari konténerek vezető világmárkái közt foglal helyet, magas minőségű termékek széles skáláját gyártva. 1924-ben alapították 
Németországban, mely Európai referencia a mosogatók, páraelszívók, főzőlapok és sütők tekintetében illetve vezető szerepet tölt be a sörös hordók gyártásában.

A Csoport vállalatai 27 országban vannak jelen, melyek közel 110 országba több, mint 100 millió partnernek értékesítenek. A Teka története során folyamatos beruházásokat fordított  
az I&D-re, mely lehetővé tette, hogy olyan termékeket hozzon létre, melyek kielégítik a vevők olyan igényeit is, amelyek még fel sem merültek idáig bennük.

Vásároljon Centrovál 45 TG gránit mosogatótálcát és válasszon 
egy hozzá illő csaptelepet az alábbiakból 50% kedvezménnyel.
Érvényes: 2017.01.31.-ig.

HB HB HB

HB

TB TB

TB

20 500 Ft 35 900 Ft

28 590 Ft 43 900 Ft

48 990 Ft18 990 Ft

15 990 Ft

67 990 Ft 58 990 Ft 49 990 Ft

56 990 Ft21 990 Ft

99 990 Ft

113 990 Ft

103 990 Ft
72 990 Ft

85 990 Ft 34 990 Ft35 990 Ft

38 990 Ft

44 990 Ft

108 990 Ft

50 cm széles



FPE 502/6X    
Beépíthető sütő, 4 funkció, időzítő hangjelzés, grill,  
hőlégkeverés, tartozék: 2 rács, 1 tepsi, Cassaforno mázas, 
A energiaosztály, 65 l-es térfogat, maximális teljesítmény: 
2.1 kW

CLG 64 SPX/SPN   
Gázfőzőlap, 4 főzőzóna, égésbiztosítás, nyomógombos szik-
ragyújtás, 8,8 W összteljesítmény, PB palackra nem köthető, 
inox vagy fekete színben

CH 64C
Érintőgombos high-light 60 cm-es kivitel, digitális vezérlés, 
4 maradékhő figyelmeztető lámpa, biztonsági gyermekzár, 
műszaki adatok, teljesítmény: 6,5 kW

CDI 9P45 ES
Beépíthető mosogatógép, A+AA, 9 teríték, zajszint: 49 
dB(A), vízfogyasztás: 10 liter, elektronikus programozás, di-
gitális maradékidő-kijelzés, 3 mosási hőmérséklet, 24 órás 
indításkésleltetés, 7 program, 12 literes vízfelhasználás, 
AquaStop, 5 fokozatú vízlágyító egység

CBT 6240X
Kihúzható páraelszívó, 150 W teljes teljesítmény, 330 m3/h 
teljesítmény, 65 dB(A) zajszint, 3 fokozat, halogén világítás, 
12 cm-es légtelenítő cső, szénszűrő, inox

CKBC 3180 EE
Beépíthető kombi hűtő, 2 üvegpolc, automatikus leolvasztás,  
A++ energiaosztály, Energiafogyasztás: 0,608 kWh/24h, 
203/60 literes kapacitás, 177,2×54×53,5 cm

CDI 3615
A+AA, 16 teríték, teljesen integrált kivitel, fekete program-
lap, impulzív mosogatási rendszer, szupercsendes működés: 
Silent+, elektronikus programozás, 4 mosogatási hőmér-
séklet, féltöltet, digitális maradékidő-kijelzés, késleltetett 
indítás (0-23 h), 9 program, energiafogyasztás: 1,1 kW/h, 
éves: 308 kwh, vízfogyasztás: 10 liter, éves: 2880 l

CDI 2D36
A+AA, 16 teríték, teljesen integrált kivitel, fekete program-
lap, impulzív mosogatási rendszer, szupercsendes működés: 
Silent+, elektronikus programozás, 4 mosogatási hőmér-
séklet, féltöltet, digitális maradékidő-kijelzés, késleltetett 
indítás (0-23 h), 9 program, energiafogyasztás: 1,1 kW/h, 
éves: 308 kwh, vízfogyasztás: 10 liter, éves: 2880 l

CI 62TP
Indukciós főzőlap, érintőszenzor, automata kikapcsolás, 4 
indukciós főzőzóna, időzítő, gyermekzár, AutoStop, keret 
nélküli kivitel CFT 62/2 X

2 motor (2 x 150W), max. szívó kapacitás, 430 m3/h,  
66 dB(A), világítás 2 x 40 W, 123 mm-es kivezetés, 3 fokozat

CKBC 3350 E
Beépíthető kombi hűtő, 4 polc, A+ energiaosztály, 215/60 
literes kapacitás, LED világítás, automatikus leolvasztás,  
185×54×53,5 cm

DUO 609X
Sütő: légkeveréses elektromos sütő, elektronikus grill, 5 
program, A osztályú öntisztító belső falak, belső vilgáítás, A 
energiaosztály, 39 literes térfogat, inox
Mosogatógép: 6 teríték, 5 program, 4 mosási 
hőmérséklet, intenzív, univerzális program, LED kijelző, 
kondenzációs szárítás, rozsdamentes acél belső ajtó, 
háromszoros öntisztító rozsdamentes acél szűrő, vízlágyító, 
AAA hatékonyság, 8 l fogyasztás, 52 dB(A) zajszint

CPG 64SGX   
Gázfőzőlap, 4 gázégő, égésbiztosítás, szikragyújtás, 8,75 W 
összteljesítmény, PB palackra nem köthető, 2 különálló rács, 
inox felület

CVG 64SGNX   
4 gázégő (1 db gyors, 2 normál), 1 kisegítő, egykezes szik-
ragyújtás, égésbiztosítás, öntöttvas rács, üveg aljzat

FPE 602 A/6N     
Beépíthető sütő, 7 üzemmód, analóg időzítő, hangjelző,  
2 rétegű hővisszaverő üveg, hűs tapintás, pizza funkció,  
kiolvasztás, A+ energiaosztály, 65 l-es térfogat, maximális 
teljesítmény: 2.1 kW

FPE 609A/6XL     
Beépíthető   sütő, 8 funkció (funkció „Pizza”), elektronikus 
programozó Touch Control of Minder, grill és légkeverés, 
2 rács 1 tepsi, Fan érintő külső hűtés, cassaforno mázas,  
A+ energiaosztály,  65 l-es térfogat, maximális teljesítmény: 
2.1 kW 65 l-es térfogat, maximális teljesítmény: 2.1 kW, 
Aqua Activa

Candy 5 év garancia promóció a beépíthető háztartási gépekre    
Teljes körű a garancia vállalás, ez alól a beépített csapágy kivétel.
Feltétele ,hogy a  végfelhasználó a vásárlás után 60 napon belül regisztrálja vásárlását  a következő adatok 
megadásával:Vásárló neve, telefonszáma, email címe, a vásárlás helye, ideje, számla száma, garancia jegy 
száma és a készülék tipusa: regisztracio@candy.hu Az akció 2015. június 1.-től visszavonásig érvényes.

FPE 649/6XL   
Beépíthető  sütő, 7 funkció, XL érintőkijelző, A energiaosztály, 
teleszkópos ajtó, belső hűtés, öntisztító zománc, katalitikus, 
Aqua Activa, grill, pizza funkció, kolvaszáts, 65 l-es térfogat, 
rozsdamentes acél panel, fekete ajtó, rozsdamentes acél 
fogantyú és gombok
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CVG 75 SQGX    
75 cm széles, 5 gázégő (1 WOK), üveg aljzat, egykezes szik-
ragyújtás, égésbiztosítás, öntöttvas rács, PB palackra nem 
köthető

79 990 Ft

254 990 Ft

79 990 Ft

64 990 Ft

104 990 Ft

49 990 Ft

99 990 Ft123 990 Ft

130 990 Ft

54 990 Ft

99 990 Ft

44 990 Ft

53 990 Ft 26 990 Ft

23 990 Ft

49 990 Ft

89 990 Ft

29 990 Ft



ZQI7113 (homokbézs)
Gránit mosogatótálca, homokbézs, 1 medence 1 csepptálca, 
3,5” lefolyó, dugóemelő, rögzítőkarmok, tömítőszalag, méret: 
780x440x180, szekrény méret: 450 mm, 10 év garancia

ZQN7113 (homokbézs)
Gránit mosogatótálca, homokbézs, 1 medence 1 csepptálca, 
3,5” lefolyó, dugóemelő, rögzítőkarmok, tömítőszalag, méret: 
780x490x190, szekrény méret: 500 mm, 10 év garancia

ZQZ2513 (szürke) / ZQZ7513 (homokbézs)
Gránit mosogatótálca, fekete/homokbézs, 1 medence, 1 
gyümölcsmosó, 1 csepptálca, 3,5” lefolyó, dugóemelő, 
rögzítőkarmok, tömítőszalag, méret: 760x435x150/110, 
szekrény méret: 600 mm, 10 év garancia

BEW260M (szürke) / BEW760M (homokbézs)
Egykaros csaptelep, 7 év garancia, 23 cm-es kifolyó hossza, 
15 cm magasság, homokbézs/fekete

ZQI2113 (szürke)
Gránit mosogatótálca, szürke, 1 medence 1 csepptálca, 
3,5” lefolyó, dugóemelő, rögzítőkarmok, tömítőszalag, méret: 
780x440x180, szekrény méret: 450 mm, 10 év garancia

ZQN 2113 (szürke)
Gránit mosogatótálca, fekete, 1 medence 1 csepptálca, 3,5” 
lefolyó, dugóemelő, rögzítőkarmok, tömítőszalag, méret: 
780x490x190, szekrény méret: 500 mm, 10 év garancia

ZQZ2103 (szürke) / ZQZ7103 (homokbézs)
Gránit mosogatótálca, fekete/homokbézs, 1 szögletes 
medence, 3,5” lefolyó, dugóemelő, rögzítőkarmok, 
tömítőszalag, méret: 440x440x170, szekrény méret: 450 
mm, 10 év garancia

BEW262M (szürke) / BEW762M (homokbézs)
Magasított ívű csaptelep, 7 év garancia, 17 cm-es kifolyó 
hossza, 35,5 cm magasság, homokbézs/fekete

ZQI711B (homokbézs)
Gránit mosogatótálca, homokbézs, 1 medence 1 
csepptálca, ovális, 3,5” lefolyó, dugóemelő, rögzítőkarmok, 
tömítőszalag, méret: 780x440x180, szekrény méret: 450 
mm, 10 év garancia

ZQQ2113 (szürke) / ZQQ7113 (homokbézs)
Gránit mosogatótálca, fekete/homokbézs, 1 medence 
1 csepptálca, 3,5” lefolyó, dugóemelő, rögzítőkarmok, 
tömítőszalag, méret: 760x440x160, szekrény méret: 450 
mm, 10 év garancia

ZRS2803 (szürke) / ZRS7803 (homokbézs)
Gránit mosogatótálca, fekete/homokbézs, 1 kerek medence, 
3,5” lefolyó, dugóemelő, rögzítőkarmok, tömítőszalag, 
méret: 480x180, szekrény méret: 450 mm, 10 év garancia

BOP071M (króm)
Zuhanyfejes csaptelep, 7 év garancia, 20 cm-es kifolyó 
hossza, 15 cm magasság, króm

ZQI211B (szürke)
Gránit mosogatótálca, szürke, 1 medence 1 csepptálca,  
ovális, 3,5” lefolyó, dugóemelő, rögzítőkarmok, tömítőszalag, 
méret: 780x440x180, szekrény méret: 450 mm, 10 év 
garancia

ZQZ2203 (szürke) / ZQZ7203 (homokbézs)
Gránit mosogatótálca, fekete/homokbézs, 2 medence, 3,5” 
lefolyó, dugóemelő, rögzítőkarmok, tömítőszalag, méret: 
780x435x180, szekrény méret: 800 mm, 10 év garancia

BDP271M (szürke) / BDP771M (homokbézs)
Zuhanyfejes csaptelep, 7 év garancia, 20 cm-es kifolyó 
hossza, 15 cm magasság, homokbézs/fekete

BOJ060M (króm)
Egykaros csaptelep, 7 év garancia, 23 cm-es kifolyó hossza, 
15 cm magasság, króm

BYU060M (króm)
Egykaros csaptelep, 7 év garancia, 23 cm-es kifolyó hossza, 
15 cm magasság, króm

A 100%-ban lengyel tőkével 1990-ben létrehozott Deante márka magas minőségű konyhai berendezéseket kínál. 
Deante sikerrel tevékenykedik a lengyel piacon és jelenléte külföldön is erős (Svédország, Németország, Franciaország, Csehország, Oroszország…) 
A megbízhatóságot mi sem tükrözi jobban, mint hogy A Deante cég 10 éves garanciát nyújt 80% gránit keverékből készült 
mosogatótálcákra 7 évet a csaptelepekre, valamint 2 éves garanciát a vásárlás pillanatában a mosogatótálcához csomagolt le- és túlfolyó-garnitúrára.
A tálcák tartalmazzák a lefogatáshoz szükséges rögzítőket, a szifont a vizes csatlakozáshoz, sablont a kivágáshoz.
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58 900 Ft

73 490 Ft 73 490 Ft

58 990 Ft 56 490 Ft 56 490 Ft
ZQI7113+BEW762M:

ZQN7113+BEW762M: ZQN2113+BEW262M:

ZQI2113+BEW262M: ZQI711B+BEW762M: ZQI211B+BEW262M:

ZQI7113+BEW760M:

ZQN7113+BEW760M: ZQN2113+BEW260M:

ZQI2113+BEW260M: ZQI711B+BEW760M: ZQI211B+BEW260M:

41 490 Ft 48 990 Ft

52 900 Ft

73 490 Ft 73 490 Ft

52 990 Ft 52 990 Ft 52 990 Ft

48 990 Ft 38 990 Ft 37 490 Ft

7 190 Ft

14 990 Ft 21 990 Ft 16 990 Ft 6 590 Ft

7 év garancia
minden gránit és króm csaptelepre!

10 év garancia
minden gránit mosogatótálcára!

24 990 Ft



A Donau mosogatók a megbízható minőség jegyében, minimum  0,6 mm vastagságú AISI 304 rozsdamentes acélból készülnek. Az átlagosnál  
vastagabb alapanyag lehetővé teszi a közkedvelt, mélyebb medencék kialakítását. A szakszerű beépítést pedig a megfelelő számú rögzítő klip segíti elő 
(pl. DE-129, 1 medence csepptálcás mosogatónál 10 db, DE-125 kerek mosogatónál 6 db) Minden szifoncsomag komplett, tartalmazza  a leeresztő 
szelepet, a bűzelzáró csőszifont és a mosogatógép csatlakozó csonkot.

DE-131
1 medence, méret: 440x440 mm, medenceméret:  
355x350x155 mm, leeresztő mérete: 1 1/2”

DE-101
1medence + csepptálca, méret: 760x440 mm, medence-
méret:370x350x165, leeresztő mérete: 1 1/2”

DE-105 
1 medence + 1/2 csepptálca, méret: 580x510 mm, 
medenceméret: 340x360x155, leeresztő mérete: 3 1/2”

DE-315
ráépíthető, 2 medence, méret: 800x600 mm, medenceméret: 
370x415x140 mm, leeresztő mérete: 1 1/2”

DE-161
1 medence, méret: 600x500 mm, medenceméret: 
515x415x205 , leeresztő mérete: 3 1/2”

DE-311 jobbos/balos 
ráépíthető, 1 medence + 1 csepptálca (jobb/bal), méret: 
800x600 mm, medenceméret: 370x415x175 mm, 
leeresztő mérete: 1 1/2”

DE-113
1 medence + 1 csepptálca, méret: 780x480 mm, meden-
ceméret: Ø390x175 mm, leeresztő mérete: 3 1/2”

DE-171
1 medence + 1 csepptálca, méret: 780x500 mm, meden-
ceméret: 350x410x175 mm, leeresztő: 3 1/2”

DE-157
1,5 medence + 1 csepptálca, méret: 1000x500 mm, me-
denceméret: 350x410x175 mm, leeresztő mérete: 3 1/2”

DE-121
1 medence + 1 csepptálca, méret: 860x435 mm, meden-
ceméret: 370x350x165 mm, leeresztő mérete: 1 1/2”

DE-145
1 medence, méret: 600x500 mm, medenceméret: 
515x370x190 mm, leeresztő mérete: 3 1/2”

DE-115
1 medence, sarok, méret: 780x500 mm, medenceméret: 
340x420x155, leeresztő mérete: 3 1/2”

DE-143
2 medence + 1 csepptálca, méret: 1160x500 mm, meden-
ceméret: 360x420x155 mm, leeresztő mérete: 3 1/2”

DE-173
1 medence + 1 csepptálca, méret: 860x500 mm, meden-
ceméret: 350x410x175 mm, leeresztő: 3 1/2”

DE-109
1 medence, méret: 460x480 mm, medenceméret: 
390x360x175 mm, leeresztő mérete: 3 1/2”

DE-133
2 medence, méret: 780x440 mm, medenceméret: 
340x380x150 mm, leeresztő mérete: 1 1/2”

DE-167
1 medence + 1 csepptálca, méret: 780x500 mm, meden-
ceméret: 450x400x180, leeresztő mérete: 3 1/2”

DE-165M
360x420x155 mm, a többi paramétere megegyezik

DE-165
2 medence, méret: 860x500 mm, medenceméret: 
360x390x190 mm, leeresztő mérete: 3 1/2”

DE-153
1 kerek medence, méret: Ø450 mm, medenceméret: 
400x175 mm, leeresztő mérete: 3 1/2”

DE-125
1 kerek medence, méret: Ø520 mm, medenceméret: 
400x175 mm, leeresztő mérete: 3 1/2”

DE-129
1 medence + 1 csepptálca, méret: 780x440 mm, meden-
ceméret: 340x355x155 mm, leeresztő mérete: 1 1/2”DE-123

1 medence, méret: 500x500 mm, medenceméret:  
415x375x170 mm, leeresztő mérete: 1 1/2”

Az Ön márkakereskedő partnere: Forgalmazó: 

BI MARKET Kft.
H-6800 Hódmezővásárhely, Fári u. 32.
Internet: http://www.bimarket.hu
Telefon: 70/624-9723

A képen szereplő termékek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. A modellek és technikai paraméterei előzetes jelzés nélkül megváltozhatnak. Az 
esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A szórólapon szereplő adatok tájékoztató jellegűek, azok a gyártó információi alapján, 
annak jóváhagyásával szerepelnek. A részletekért forduljon eladójához. A szórólapban szereplő árak magyar forintban értendőek és az ÁFA-t tartalmazzák!

9 990 Ft
10 990 Ft 11 490 Ft 12 190 Ft 12 490 Ft

12 990 Ft12 990 Ft12 690 Ft12 490 Ft

13 990 Ft

16 490 Ft

15 390 Ft

24 990 Ft

16 990 Ft

34 390 Ft29 890 Ft24 890 Ft22 890 Ft

16 690 Ft 17 690 Ft

14 490 Ft 15 190 Ft 16 490 Ft


