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ThermiC°Air
Az új, aerodinamikus ventilátortakaró elemen keresztül intenzíven 
áramlik a levegő a sütőtérbe. A hatékony forrólevegő-keringetés 
miatt rövidebb a sütési ciklus, és akár 
20 °C-kal alacsonyabb hőmérséklet is elég az ételek elkészítéséhez.

MaxiSight
Az AEG-Electrolux kifejlesztett egy teljesen új kezelőfelületet, mely 
minden eddiginél pontosabb és precízebb kontrollt tesz lehetővé. Az 
új felület könnyen értelmezhető és logikusan kezelhető. A vizuális 
visszajelzések részletes információt adnak a főzőzónákról.

BE4013421M
74 literes sütőtér • teleszkópos sütősín • TermicAir légkeve-
rés • 8 sütési program • ujjlenyomatmentes kivitel

MC1763EM
Beépíthető mikrohullámú sütő • 17 literes • 800 W telje-
sítmény • gyorsindítás • gyermekzár • 4 automata és 6 
sütőprogram • LED kijelzés • Programok: kenyér, hal, hús, 
szárnyas

DF 6260-ml/1
60 cm-es, kihúzható páraelszívó  • 610 m3/h* teljesítmény  • 
2 motor  • intenzív fokozat  • 2 alumínium zsírszűrő  • filteres 
vagy légkivezetéses működtetés  • inox kivitel
Külön rendelhető homloklap: BF6060-ml: 8.990 Ft

HK634150XB
- Félindukciós főzőlap
Hangjelzés • automata felfűtés • booster • gyermekzár • 
funkciózár • percszámláló • Stop & Go időzítő • automa-
tikus kikapcsolás

HK634200XB
- Indukciós főzőlap
Hangjelzés • automata felfűtés • booster • gyermekzár • 
funkciózár • percszámláló • Stop & Go időzítő • automa-
tikus kikapcsolás

HK634021XB
Kerámia főzőlap, Touch Control vezérléssel • hangjelzés • 
automata felfűtés • gyermekzár • funkciózár • percszámláló 
• Stop&Go időzítő • inox keret

HG654320NM
Önállóan beépíthető gázfőzőlap • front kezelőegység • 4 
gázégő • égésbiztosítás • integrált szikragyújtás

F55002VIOP 
A+AA • 5 program • 4 hőfok • Szatelit szórókar • 2 színű 
fénypont a padlón • Auto Off • Rendkívül csendes 47dB(A)
F54032VI0  
60 cm-es teljesen beépíthető • ’A+AA’ kategória •  Bio 50 
program • Fuzzy Logic vezérlés • DryTech system • 3hőfok 
• LED kijelzés • MULTITAB • Aquastop •  49 dB(A)

F65042IM0P
60 cm-es beépíthető • ’AAA’ kategória • késleltetett indítás 
1-24 h • Fuzzy Logic vezérlés • DryTech system • 4hőfok • 
LED kijelzés • MULTITAB • Aquastop •  46 dB(A)

                                     EWG147410W
Beépíthető mosógép • ’A++’ energiaosztály • Fuzzy Logic 
vezérlés • késleltetett indítás • LCD kijelző • centrifuga: 
1400 ford/perc

                                     ERN3211AOW
A+ energiaosztály • 330 liter nettó űrtartalom • fokozatmen-
tes szabályzás • ajtó riasztás (fény és hang) • automatikus 
leolvasztás • görgős fiók • variálható, biztonsági üvegpol-
cok • rendkívül csendes üzem – 34dB(A)

                                     
EMS26204OX (A készlet erejéig!) 
26 literes beépíthető mikrosütő • 900 W mikrohullámú telje-
sítmény • Grill: 1000 W • ujjlenyomatmentes kivitel

F65401IMOP  
45 cm-es teljesen beépíthető mosogatógép • ’AAA’ kategó-
ria •  Fuzzy Logic vezérlés • DryTech system • LED kijelzés 
• MULTITAB • Aqua Control •  46 dB(A)

BE5013421M
74 literes sütőtér • Flexi Runners teleszkópos sütősín • 
könnyen tisztítható sütőtér • 8 sütési program • ujjlenyo-
matmentes kivitel • süllyesztett kezelőgombok

-20%A -20%A

BC 3331302-M
Katalitikus öntisztító panelek • Sűllyesztett gombok • 
A-20% • Soft Closing • 74 literes sütőtér • multi programo-
zás • sütősín • 3 rétegű üvegajtó

BE 3003021-M
Beépíthető sütő • Süllyesztett gombok • A-20% • 74 liter • 
multi programozás • 3 rétegű üvegajtó

F65042IM0P

144 900 Ft
F55002VIOP

139 900 Ft
SCS71800S1

159 900 Ft

F65401IMOP

129 900 Ft
F54032VI0

89 900 Ft
SCT71800S1

184 900 Ft

119 900 Ft

109 900 Ft

109 900 Ft

104 900 Ft

104 900 Ft

79 900 Ft

119 900 Ft

99 900 Ft

49 900 Ft

54 900 Ft 129 900 Ft 99 900 Ft 164 900 Ft

SCT71800S1
210/58 l űrtartalom • NO FROST • a többi funkció azonos

SCS71800S1
A+ energiaosztály • 205/70 liter nettó űrtartalom • gyors-
fagyasztás visszajelzéssel • üvegpolcok • változtatható 
ajtónyitás
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EGG3322NOX
Önálló dominó gázfőzőlap  • inox • összteljesítmény  
4 kW

EHF3920BOK
Önálló dominó kerámia főzőlap • inox • teljes energiafel-
vétel: 2,9 kW

EOB6850AOX
74 literes sütőtér • DRY Steam gőzfunkció • halogén sütő-
világítás • SET Timer • Touch vezérlés • ujjlenyomatmentes 
kivitel  • 4 rétegű üvegajtó • húshőmérő • 20 program

EOB8851AOX
Gőzsütő • Touch vezérlés • Soft Closing ajtó • A-20% • 73 li-
ter • Pároló funkció • 4 rétegű üvegajtó • sütősín • hússzonda

-30%A

EOC5751AOX
74 literes sütőtér • önállóan beépíthető • halogén sütővilá-
gítás • TOUCH vezérlés • SET Timer • ujjlenyomatmentes
EOA5751AOX
Katalitikus tisztítás • Touch (white) hússzondával • SoftC-
losing ajtó • A-20% • 74 liter • 4 rétegű üvegajtó • sütősín 
• 9 auto program

-30%A

EOB3400DOX
A-10% • 74 literes sütőtér • önállóan beépíthető • halogén 
sütővilágítás • légkeverés • SET Timer • ujjlenyomatmentes 
kivitel
EOB2200DOX
6 sütési program • légkeverés (XL méretű ventilátor) • perc-
számláló • 65 l sütőtér • inox

-20%A

EHF6241FOK
Önállóan beépíthető kerámialap • 4 főzőzóna, ebből 1 
bővíthető • Touch Control vezérlés • maradékhő kijelzés • 
gyermekzár • csiszolt keret • 6400 W

EHF6240XXK
Önállóan beépíthető kerámialap • Gyorsan és egyszerűen 
használható kezelőfelület • Maradék-hő kijelzés • gyermek-
zár - praktikus, egygombos megoldás • Könnyen tisztítható 
üvegfelület • inox keret

EHG6341FOK
Félindukciós kerámialap • Hangjelzés • Automata felfűtés • 
Booster • Gyermekzár • Programzár • Percszámláló • Ma-
radékhő • Stop & Go • Időzítő • 6600 W

EHH6340FXK
Indukciós kerámialap • Hangjelzés • Automata felfűtés • 
Booster • Gyermekzár • Programzár • Percszámláló • Ma-
radékhő • Stop & Go • Időzítő • 7400 W

EHF 6547 FXK 
Önállóan beépíthető kerámialap • 3 lépcsős maradékhő 
• Hangjelzés • Automata felfűtés • Gyermekzár • Count 
up Időzítő • Eco Időzítő • Programzár • Percszámláló • 
Maradékhő • Hang kikapcsolás • Stop & Go • 7100 WEHH 6540 FOK

Csiszolt keretű • KITE vezérlésű indukciós főzőlap • gyer-
mekzár • Booster • időzítés hangjelzéssel • Count up és 
ÖKO időzítő • 3 lépcsős maradékhő kijelzés 

EGG6242NOX
Önállóan beépíthető gázfőzőlap • egykezes elektromos 
szikragyújtás • zománcozott edénytartók • égésbiztosítás 
• inox

EGT 6342 NOK 
Önálló üvegkerámia gázfőzőlap • integrált szikragyújtás • 
öntöttvas edénytartó • oldalsó kezelőegység 

EHH8945FOG
DirectAccess érintő- vagy csúszókapcsolós vezérlés az 
intuitív használathoz • Stílusos, fehér LED-kijelzők a kez-
előfelületen • Bridge funkció, mely összekapcsol két
főzőzónát egy nagy főzőfelületté • edényérzékelő • hangki-
kapcsolás • Count up időzítő 

EGT7353YOK
75 cm-es üvegkerámia gázfőzőlap • elektromos szikragyúj-
tás • termosztátos égésbiztosítás • öntöttvas edénytartó 
rács • WOK égő

EOA3430AOX
74 literes sütőtér • önállóan beépíthető • Soft Motion lágyan 
csukódó ajtó • teleszkópos sütősín (1 szintes) • 2 rétegű 
üvegajtó • ujjlenyomatmentes kivitel

EOC3430COX
74 literes sütőtér • önállóan beépíthető • multifunkciós sütő 
• pirolítikus tisztítás • Gyermekzár • „A” energiaosztály • ujj-
lenyomatmentes inox • Pop in / Pop out vezérlés • könnyen 
kivehező 4 rétegű üvegajtó

EOA5551DOX
74 literes sütőtér • önállóan beépíthető • 8 funkció • süly-
lyesztett kezelőgombok • húshőmérő • katalitikus öntisztí-
tás • 3 rétegű üvegajtó • inox

-30%A-20%A

-20%A

Az alkotás szabadsága
Akár 74 literes sütőtér, 9 rugalmasan használható sütési szinttel.

Stop & go
A stop & go funkció használatakor nem kell többet aggódnia, ha 
egy percre ott kell hagynia az ételt, a hőmérséklet minden főzőzó-
nánál automatikusan melegen tartó funkcióra vált. Elég csak újra 
megérintenie a stop & go funkciót, és az visszamelegedik a korábbi 
hőmérsékletre.

Egyenletes sütés mindenhol
Az UltraFanPlus rendszerrel intenzív és egyenletes a sütés. 
Minden egyenletesen sül meg, függetlenül attól, hogy hol 
van a sütőtérben.

EOB8851AOX

209 900 Ft
EOC5751AOX

134 900 Ft

EOB6850AOX

169 900 Ft

EHH 6540 FOK

89 900 Ft

EHH6340FXK

84 900 Ft

EOA5751AOX

114 900 Ft 109 900 Ft 99 900 Ft

79 900 Ft

84 900 Ft79 900 Ft169 900 Ft

69 900 Ft

54 900 Ft74 900 Ft

59 900 Ft

39 900 Ft

EGG3322NOX

29 900 Ft

EHF3920BOK

49 900 Ft

EOB3400DOX

69 900 Ft

EOB2200DOX

59 900 Ft
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EFP6411X
60 cm-es páraelszívó • 230 m3/h* • 1 motor • 1 db alumíni-
um zsírszűrő • 3 teljesítmény fokozat • filteres vagy légkive-
zetési lehetőség • inox

ZUA12420SA
A+ energiaosztály • pult alá építhető hűtő •  114/17 literes 
nettó űrtartalom • automatikus leolvasztás • változtatható 
ajtónyitás 
ZUA14020SA
A+ energiaosztály • pult alá építhető hűtő •  130 literes 
nettó űrtartalom • automatikus leolvasztás • változtatható 
ajtónyitás 

ZHP 60131X 
60 cm-es teleszkópos páraelszívó • 390 m3/h* • 3 teljesít-
ményfokozat • filteres vagy légkivezetési lehetőség • 2 db 
alumínium zsírszűrő • inox

ZHC6131X
60 cm-es kürtős páraelszívó • 400 m3/h* • 1 motor • 1 db 
alumínium zsírszűrő • 3 teljesítmény fokozat • filteres vagy 
légkivezetési lehetőség • inox

ZDTS105
45 cm-es, teljesen integrálható mosogatógép • elektronikus 
vezérlés • 5 program • 2 hőfok • 30 perces rövidprogram • 
LED kijelzők • túlfolyás védelem •  AAA kategória • zajszint: 
53 dB/A • melegvízre is köthető • aktív szárítás kondenzá-
cióval • 9 teríték

ZEE3921IXA 
Önálló, vasmagos főzőlap • 2 főzőzóna • 1000/1500 W 
teljesítmény 

EFP6440X
60 cm-es páraelszívó • 390 m3/h* • 2 motor • 2 db alumíni-
um zsírszűrő • elektronikus vezérlés • 3 teljesítmény foko-
zat • filteres vagy légkivezetési lehetőség • inox

ZHP615X
60 cm-es teleszkópos páraelszívó • 290 m3/h* • 3 teljesít-
mény fokozat • filteres vagy légkivezetési lehetőség • 1 db 
alumínium zsírszűrő • inox

ESL6381RA
60 cm széles, teljesen integrált mosogatógép • RealLife 
mosogatási rendszer • A+AA kategória • belső világítás 
• 6 program, 5 hőfok • zajszint: 46 dB • Extrák: AutoOFF, 
AutoFlex, MyFAV

ESL4550RO
45 cm integrált kezelő felület • RealLife rendszer • késlel-
tetett indítás 1-24 óra • AutoOff • 6 mosogatási program • 
zajszint: 47dB(A)

ESL3635LO 
60 cm-es teljesen beépíthető • 3 digit kijelző • A+AA • 5 
program • 4 hőmérséklet • 12,2 l vízfogyasztás • zajszint: 
48 dB(A) • AutoOff • AutoFlex • piros fénypont a padlón 

ESL6200LO 
60 cm-es, integrálható mosogatógép • 12 terítékes • 5 
program • 5 hőmérséklet • állítható felső kosár • 14 literes 
vízfelhasználás • késleltetett indítás: 3 óra • elektronikus 
vezérlés • 51 dB(A) zajszint

ESI3651LOX 
60 cm-es részlegesen beépíthető • 3 digit kijelző • A+AA • 6 
program • 4 hőmérséklet • 12,4 l vízfogyasztás • 48 dB(A) 
• AutoOff • AutoFlex • MyFavourite program • SoftSpikes 
tüskék 

ESI3620LOX 
60 cm-es részlegesen beépíthető • LED kijelző • AAA • 5 
program • 4 hőmérséklet • 15,5 l vízfogyasztás • zajszint: 
49 dB(A) • teljeskörű vízvédelem 

ESI4200LOX
45 cm-es részlegesen beépíthető • LED kijelző • AAA • 5 
program • 3 hőmérséklet • 13 l vízfelhasználás • zajszint: 
49 dB(A) • teljeskörű vízvédelem 

ESI6700ROX 
60 cm-es részlegesen beépíthető • RealLife • touch 3 digit • 
A++AA • 7 program • 6 hőmérséklet • 10,2 l vízfogyasztás • 
zajszint: 43 dB(A) • inverter motor •  belső világítás • szatelit 
szórókar • felső zuhany • AutoOff • AutoFlex • FlexiWash 
• Xtra Power

FlexiSpray
A RealLife mosogatógép FlexiSpray vízkarja biztosítja, hogy az edények 
legnehezebben elérhető részeire is megfelelő mennyiségű víz kerüljön, 
bármilyen zsúfoltan pakolja meg a készüléket. Ennek eredménye az átlagon 
felüli tisztító hatás.

ZHP615X

21 900 Ft

EFP6440X

29 900 Ft

EFP6411X

22 900 Ft

ZUA14020SA

84 900 Ft

ZHP 60131X

26 900 Ft

ZUA12420SA

79 900 Ft

74 900 Ft

29 900 Ft

109 900 Ft119 900 Ft

104 900 Ft149 900 Ft 119 900 Ft

94 900 Ft

89 900 Ft

169 900 Ft

25 900 Ft

109 900 Ft

ZBB28441SA
- „A+” energiaosztály
Alulfagyasztós kombinált hűtőszekrény • állítható hőfok-
szabályozó • 2 ajtós • automata leolvasztás • változtatható 
ajtónyitási irány • 214/76 literes • 4 db állítható üvegpolc • 2 
db fiók • 178 cm magas
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ZOP37902XK
74 literes sütőtér • önállóan beépíthető • halogén sütővilá-
gítás • tisztítás emlékeztető • süllyesztett gombok • ujjle-
nyomatmentes kivitel • gyermekzár • 2 Pyro ciklus • Pyro 
késleltetés • 3 rétegű üvegajtó

Pirolitikus tisztítás

-20%A

ZOB442X
’A’ kategória • 60 literes sütőtér • önállóan beépíthető • 
halogén sütővilágítás • légkeverés • SET Timer • ujjlenyo-
matmentes kivitel • inox

-20%A

ZOB33701CR
Beépíthető rusztikus sütő •  A-20% • 74 liter • multi+ring • 
sütés vége időzítő • 2 rétegű üvegajtó
ZGG66414CA
Önállóan beépíthető gázfőzőlap • front kezelőegység • 
égésbiztosítás • elektromos szikragyújtás • fekete

ZOB21601XK
6 sütőfunkció • 74 literes sütőkamra • mechanikus perc-
számláló 

-10%A

ZOB23301XA
Önálló multifunkciós sütő • 70 literes sütőtér • Légkeverés 
+ felsősütés + alsósütés • Grill • felsősütés + alsósütés •
inox • ujjlenyomatmentes

ZSG17100XA
Beéípthető mikrósütő • 17 literes űrtartalom • elektromos 
grill • mechanikus vezérlés • inox kivitel

-10%A

ZGO65414BA
Önálló üvegkerámia gázlap • 4 gázégő • égésbiztosítóval 
elektromos szikragyújtás

ZDI15001XA
60 cm széles kezelőpaneles mosogatógép • 12 teríték • 5 
program • Aqua Control • vízérzékelő • multitab • szárítás 
kondenzációval • késleltetett indítás 3/6/9 h • 14 literes víz-
felhasználás • 47 dB(A) zajszint • inox kezelőpanel
ZDT15001FA
60 cm-es teljesen beépíthető • ’A+AA’ kategória • 30 perces 
gyorsprogram • Fuzzy Logic elektronikus vezérlés • 4 hőfok 
• LED kijelzés • MULTITAB • Aquastop • 47 dB(A)

ZDN11001XA
45 cm-es kezelőpaneles mosogatógép • ’AAA’ kategória • 
30 perces gyorsprogram • Fuzzy Logic elektronikus vezér-
lés • DryTech system • 3 hőfok • LED kijelzés • Aquastop 
• 53 dB(A)
ZDV12001FA
45 cm-es teljesen beépíthető • ’AAA’ kategória • 30 perces 
gyorsprogram • Fuzzy Logic elektronikus vezérlés • DryTech 
system • 3 hőfok • LED kijelzés • Aquastop • 53 dB(A)

* A páraelszívó paraméterei: 
IEC61591 és IEC60704 szabványok szerint.

ZEI6240FBA
Önálló indukciós főzőlap • 60 cm • 4 főzőzóna • Touch 
Control vezérlés • gyermekzár • csiszolt szélek • 6900 W

ZEV6341XBA
Önállóan beépíthető üvegkerámia főzőlap • 60 cm széles • 
4 főzőzóna, ebből egy bővíthető • automatikus kikapcsolás 
• biztonsági gyermekzár • inox keret • 6400 W
ZEV6340XBA
Bővíthető zóna nélkül • 6500 W • a többi funkció meg-
egyezik.

ZGG62414XA
Önállóan beépíthető gázfőzőlap • jobb oldalra helyezett 
kezelőpanel • elektromos szikragyújtás • égésbiztosítás.

ZGG67412XA
Önállóan beépíthető gázfőzőlap • jobb oldalra helyezett 
kezelőpanel • elektromos szikragyújtás • égésbiztosítás.

ZEV6240FBA 
Önálló főzőlap kezelőfelülettel • keret nélküli főzőlap • érin-
tőkapcsoló • vezérlés helye: elöl, jobb oldalon • megvilágí-
tott kezelőfelület • digitális kijelzés minden zónához

ZDT12002FA
60cm széles teljesen beépíthető mosogatógép • AAA 
kategória • 5 program • 3 hőmérséklet  • gyorsprogram • 
hangjelzés • Aqua control • 14,3l vízfogyasztás • 51 dB(A)
ZDI13001XA
60 cm-es kezelőpaneles mosogatógép • ’AAA’ kategória 
• 30 perces gyorsprogram • Fuzzy Logic elektronikus 
vezérlés • 3 hőfok • LED kijelzés • Aquastop • 49 dB(A)

ZOA35752XD / ZOB35752XD
74 literes sütőtér • önállóan beépíthető • halogén sütővi-
lágítás • körfűtőszál • SET Timer • süllyesztett gombok • 
teleszkópos sütősín • ujjlenyomatmentes kivitel

-10%A

ZOB25321XA
74 literes sütőtér • SET elektronikus időzítő, digitális óra 
•  könnyen tisztítható sütőtér • ujjlenyomatmentes felület • 
halogén sütővilágítás • inox

-10%A

Multifunkcionális
Képzelje el, hogy különböző szinteken különféle edényeket használ, 
és mindeközben az ízek nem keverednek össze. A forró levegőnek 
köszönhetően a Zanussi sütőkben a sütés alacsonyabb hőmérsékle-
ten, de gyorsabban történik. 

Alacsony hőmérséklet
A valamennyi Zanussi sütőbe beépített hűtőventilátornak köszön-
hetően a készülék oldalának és ajtajának hőmérséklete alacso-
nyabb, így sem a sütő ajtaja, sem a készülék közelében található 
bútor nem forrósodik át.

64 900 Ft

66 900 Ft

34 900 Ft

ZOB35752XD

79 900 Ft

ZGG66414CA

43 900 Ft

ZEV6340XBA

56 900 Ft

ZDV12001FA

99 900 Ft

ZDN11001XA

99 900 Ft

ZEV6240FBA

49 900 Ft

ZOA35752XD

84 900 Ft

ZOB33701CR

84 900 Ft

ZEV6341XBA

59 900 Ft
ZEI6240FBA

69 900 Ft

66 900 Ft99 900 Ft

59 900 Ft 39 900 Ft

29 900 Ft

46 900 Ft79 900 Ft99 900 Ft
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HMT84M651
- 7 automata program
Beépíthető mikrohullámú sütő • 900W mikrohullámú tel-
jesítmény • súlyautomatika • memória funkció • 25 literes 
sütőtér • 31,5 cm-es forgótányér • nemesacél

HBA63B251
- Energiaosztály: A-30%
HotAir Eco hőlégbefúvás • gyermekzár •  automatikus 
gyorsfelfűtés • süllyesztett gombok

Pirolitikus öntisztítás

HBN532E1T
- 2-szintű teleszkópos sütősín
- Katalitikus hátfal
Önállóan beépíthető multifunkciós sütő · 7 sütési funkció · 
gyermekzár · elektronikus óra · süllyesztett gombok

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

POH616B10E
Gázfőzőlap edzett üveglapon • elektromos szikragyújtás • 
egyedi edénytartók • WOK

PKN645T14
- TouchControl, timer
Kerámia főzőlap • nemesacél • gyermekzár • 2 bővíthető 
főzőmező • maradékhő kijelzés

PIA611T16E
- TouchControl, 4 indukciós főzőzóna
Indukciós üvegkerámia főzőlap • keret nélküli kivitel • 60 
cm • gyermekzár • edényfelismerés • maradékhő kijelzés • 
kizárólag 1 fázisra köthető

SMV50M40EU
- Féltöltet, AquaStop
Mosogatógép 60 cm 12 teríték-teljesen integrálható • A+A 
• 5 Program • Időprogram 1-24 óra között• AquaSensor • 2 
db lehajtható elem az alsó kosárban • 48 dB • Víz:3.360l/
Energia:290kWh/év

SMV40D60EU (A készlet erejéig!)
- Féltöltet, AquaStop
60 cm-es mosogatógép • 12 teríték • teljesen integrálható • 
A+A • 2x4 program • féltöltet • AquaStop • 52dB • víz: 3920l/
év • energia: 290 kWh/év

SMV50E60EU
2x5 program • időprogram 3/6/9 óra • féltöltet • a többi 
funkció megegyezik

A+ energiaosztály A+ energiaosztályA+ energiaosztály

DHI635HX
Kihúzható páraelszívó • 400 m3/h teljesítmény • 3 fokozat 
• 2x40W világítás • 60 cm széles • mosható fém zsírszűrő 
• nemesacél előlap

SPI50E15EU
- VarioSpeed, AquaStop
45 cm-es mosogatógép • 9 teríték nemesacél • A+A •  5 
program • VarioSpeed • Időprogram 1-24 óra között • 
AquaSensor • AquaStop • 2 db lehajtható elem az alsó 
kosárban • 48 dB • Víz:2.520l/év • Energia: 220 kWh/év

HBG43T450
- 3-szintű teleszkópos sütősín
- EcoClean öntisztító rendszer
Önállóan beépíthető sütő • 7 funkció • mechanikus 
vezérlés • elektronikus óra • 62l sütőtér • nemesacél • 
Energiaosztály: A • SoftClose ajtózáródás

SMI50L15EU
- VarioSpeed, AquaStop
60cm mosogatógép • 12 teríték • nemesacél • A+A • 5 
program • Időprogram 1-24 óra között • AquaSensor • 
AquaStop • 2 lehajtható elem az alsó kosárban • 48 dB • 
Víz:3.300l/év • Energia: 290kWh/év

SMI40E35EU (A készlet erejéig!)
- Féltöltet
Mosogatógép, 60 cm, 12 teríték nemesacél • integrálható • 
A+A • 4 Program • Időprogram 1-24 óra között • AquaSen-
sor • AquaStop • 2 lehajtható elem az alsó kosárban 48dB • 
Víz:3.360l/év /Energia:294kWh/év

A+ energiaosztály

SMI50E55EU
- VarioSpeed, IntenzívZóna
60cm-es mosogatógép • 12 teríték nemesacél • integrál-
ható • 5 Program • Időprogram 1-24óra között • AquaStop 
• AquaSensor • 2 lehajtható elem az alsó kosárban • 46 dB 
• Víz: 3.360l/év • Energia: 290 kWh/év

A+ energiaosztály A+ energiaosztályA+ energiaosztály

174 900 Ft

114 900 Ft134 900 Ft 74 900 Ft

44 900 Ft

154 900 Ft

134 900 Ft

99 900 Ft

79 900 Ft

149 900 Ft

119 900 Ft

139 900 Ft 104 900 Ft

134 900 Ft

94 900 Ft

124 900 Ft

119 900 Ft

HBA42S350E
- 2-szintű teleszkópos sütősín
- EcoClean öntisztító rendszer (oldalfalak, hátfal és tető)
2 szintű teleszkópos sütősín • önállóan beépíthető multifunk-
ciós sütő • 7 sütési funkció • elektronikus óra • automatikus 
gyorsfelfűtés • gyermekzár, nemesacél
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HB43GT540E
- ecoClean öntisztítás
Önállóan beépíthető sütő • 7 funkció • mechanikus vezérlés 
• elektronikus óra • 62l sütőtér • nemesacél • Energiaosz-
tály: A • süllyeszthető gombok

3 szintű teleszkópos sütősín

HB532E1T
- 2-szintű teleszkópos sütősín
- 3D hőlégbefúvás
Önállóan beépíthető sütő • 8 funkció • mechanikus vezérlés 
• elektronikus óra • 67l sütőtér • nemesacél • A-20% ener-
giaosztály • katalitikus hátfal • 2 szintű teleszkópos sütősín 
• gyermekzár

EH645BA18E
- easyTouch
- Timer
Indukciós üvegkerámia főzőlap • 60 cm • Nemesacél keret 
• reStart • quickStart • 4,6kW max. teljesítmény • kizárólag 
1 fázisra köthető

EH645QA16E
- Edényfelismerés
Indukciós üvegkerámia főzőlap  • superQuattro  • nemesa-
cél kerettel  • 60 cm  • gyermekzár  • 4 indukciós főzőzóna    
• maradékhő kijelzés  • kizárólag 1 fázisra köthető

ET645EE11
- Maradékhő kijelzés
Kerámia főzőlap • TouchControl • nemesacél • gyerekzár 

EP616PB81E
- Egykezes szikragyújtás
60 cm gázfőzőlap edzett üveglapon • termoelektromos 
égésbiztosítás

KI38VA50
- A+ energiaosztály
Beépíthető kombinált hűtő/fagyasztó 222+63l nettó • 
177,2x54,1x54,5cm • 38 dB/re1pW • laposzsanírral

HF25G5L2
- cookControl10
Beépíthető mikrohullámú sütő grill funkcióval • 900 W + 
1300 W • 21 literes sütőtér • digitális kijelző • memória funk-
ció • kerámia sütőalj • balra nyíló ajtó • nemesacél
HF25G5R2
jobbra nyíló ajtó • a többi funkció megegyezik

HF24M561
Beépíthető mikrohullámú sütő • 900W • 25 liter •  
cookControl7 • órakijelzés • memória • nemesacél • keretes 
kivitel • balra nyíló

SN65L005EU
- varioSpeed
- Időprogram 1-24 óra között
60 cm mosogatógép • 12 teríték • teljesen integrálható  • 
A+A • 5 program  • aquaSensor • aquaStop • 2db lehajtható 
elem az alsó kosárban • piros LED • 48dB(A) • Víz: 3.300l/
év • Energia: 290 kWh/év

HB73GU545
- 3-szintű teleszkópos sütősín
- activeClean öntisztítás
Önállóan beépíthető sütő • 9 funkció • mechanikus vezérlés 
• elektronikus óra • 65l sütőtér • nemesacél • Energia 
Osztály: A-30% • softClose ajtózáródás • hotAir eco 
hőlégbefúvás • 3D hőlégbefúvás

HB74AR554E
- 3-szintű teleszkópos sütősín
- activeClean öntisztítás
Önállóan beépíthető sütő • 8 funkció • mechanikus 
vezérlés • elektronikus óra • touchControl vezérlés • 60l 
sütőtér • nemesacél • Energiaosztály: A-10% • hotAir eco 
hőlégbefúvás • 3D hőlégbefúvás

SR55M531EU 
- varioSpeed
- Féltöltet
45 cm-es mosogatógép • 9 teríték nemesacél • integrálható 
• A+A • 2x5 program • időprogram 1-24 óra között • aqua-
Sensor • aquaStop • VarioFlex kosár (2+2 db lehajtható 
elem) • kék LED • 46dB(A) • Víz:2.240l/év /Energia:220 
kWh/év

SN65E006EU
- Féltöltet
Mosogatógép 60cm 12 teríték • teljesen integrálható • A+A 
• 2x5 Program • AquaStop • Időprogramozás 3/6/9 óra kö-
zött • 2db lehajtható tányérbetét az alsó kosárban •  48dB • 
Víz: 3.360 l/év • Energia: 290 kWh/év

A+ energiaosztály

SN55E505EU
- varioSpeed
- Intenzív zóna
60 cm-es kezelőpaneles mosogatógép • 12 teríték ne-
mesacél • A+A  • 5 Program • Időprogram 1-24 óra között 
• aquaSensor • aquaStop • 2db lehajtható elem az alsó 
kosárban • piros LED • 46dB • Víz: 3.360 l/év • Energia: 
290 kWh/év

A+ energiaosztály

SN54D501EU (A készlet erejéig!)
- varioSpeed
- Időprogramozás, 1-24 óra
Mosogatógép • 60 cm • 12 teríték • nemesacél • integrálha-
tó • A+A • 4 Program  • 2 lehajtható elem • 48dB • Víz: 3.300 
l/év • Energia: 290 kWh/év

A+ energiaosztály

LI23030
- 400 m3/h teljesítmény
Kihúzható páraelszívó • 3 fokozat • 2x40W világítás • 60 
cm széles • mosható fém zsírszűrő • inox • az előlapfo-
gantyú bútorlapból készíthető vagy rendelhető inox szín-
ben (LZ33050)

219 900 Ft 174 900 Ft

134 900 Ft 109 900 Ft

164 900 Ft

134 900 Ft

119 900 Ft

44 900 Ft

69 900 Ft

99 900 Ft

129 900 Ft

94 900 Ft

89 900 Ft

149 900 Ft 124 900 Ft

149 900 Ft 219 900 Ft

A+ energiaosztály

A+ energiaosztály



8

AKZ 562 IX
- pirolitikus tisztítás
- pillangó alakú hőlégbefúvás
Ujjlenyomatmentes inox, MF8+ elektromos sütő, „A-10%” 
energiaosztály, elektronikus hőmérséklet szabályozás, 
3-rétegű teleüveg sütőajtó, G2 EVO kijelző, süllyeszthető 
kezelőgombok, speciális funkciók (kiolvasztás, melegen 
tartás, kelesztés, XXL méretű hússütés, kenyér/pizza, 
gyors előmelegítés), hűtőventilátor, nagyteljesítményű grill 
fűtőtest, 65 liter, max. 3.65 kW, GENESIS+ design 

AKZM 754/IX (A készlet erejéig!)
- Dupla sütősín
- 6. Érzék automata programok
6. Érzék funkció, MF8+ elektronikus sütő, „A-20%” energia-
osztály, 3-rétegű teleüveg sütőajtó, süllyeszthető kezelő-
gombok, katalitikus panelek, VEGA2 szöveges recepttár 
(magyar nyelven is), hűtőventilátor, maxi grill, 73 liter, max. 
2.6 kW, AMBIENT design

ACM 808/BA/S  
- Flexi Cook (2 összekapcsolható zóna)
- EcoBooster funkcióval (energiatakarékos vízforralás 

és forrásban tartás)
- Szatén ezüst
Önálló, érintőszenzor vezérlésű 58 cm széles indukciós 
kerámialap, 4 indukciós főzőzóna, digitális kijelző, progra-
mozható időzítés, maradékhő kijelzés, Booster 4 zónához, 
gyermekzár, max. teljesítmény 7.2 kW, élcsiszolt kivitel

ACM 845/BH  
- 6. Érzék funkció
- Flexi Cook (2 összekapcsolható zóna)
Önálló, slider, 58 cm-es indukciós kerámialap, Flexi Cook 
(2 összekapcsolható zóna), Extra 28 cm átmérőjű zóna 
Automata funkciók:lassú forralás, olvasztás, 3 indukciós 
főzőzóna, programozható időzítés, szünet funkció, ma-
radékhő kijelzés, Booster 3 zónához, gyermekzár, max. 
teljesítmény 8 kW, kétoldali élcsiszolt kivitel

ACM 809/NE 
- slider vezérlés
- időzítő funkció
Önálló, 77 cm széles (35 cm mély!) indukciós kerámialap, 
3 indukciós főzőzóna, digitális teljesítmény kijelző, mara-
dékhő kijelzés, teljesítménynövelés (Booster) 3 zónához, 
gyermekzár, max. teljesítmény 7 kW, keret nélküli kivitel

ACM 912/BF 
- Flexi Cook (2 összekapcsolható zóna)
- EcoBooster funkcióval (energiatakarékos vízforralás 

és forrásban tartás)
Önálló, érintőszenzor vezérlésű 58 cm széles indukciós 
kerámialap, 4 indukciós főzőzóna, programozható időzítés, 
maradékhő kijelzés, Booster 4 zónához, gyermekzár, max. 
teljesítmény 7.2 kW, elöl élcsiszolt kivitel 

AKT 780 IXL
- WOK égő
- iXelium®
73 cm széles, iXelium® különösen ellenálló felületű inox 
gázlap, 4 gázégő + 1 négy lángkörös WOK égő, wok tar-
tóval, automata szikragyújtás, öntöttvas edénytartók, elől 
középen elhelyezett kezelőgombok, égésbiztosító

AMW 715/IX
- 1000W mikrohullám teljesítmény
- Pároló funkció
Inox, 31 liter űrtartalom, elektronikus vezérlés, párolás, le-
nyíló üvegajtó, G2 EVO kijelző, 3D melegítés, 32.5cm for-
gótányér, JET Start, JET Defrost, automatikus programok, 
gyerekzár; tartozékok: párolóedény, 385 mm x 595 mm x 
468 mm, Ambient design

AMW 7032 IX 
- Mikró-Crisp-Grill funkció
- 31 liter űrtartalom
Ujjlenyomatmentes inox készülékszín,  elektronikus ve-
zérlés, mikrohullám teljesítmény (1000W), lenyíló tükrös 
üvegajtó, G2 EVO (piktogramos) kijelző, rozsdamentes 
belső tér, 3D melegítés, 32,5 cm forgó tányér, JET Start, 
JET Defrost, újramelegítés, gyermekzár, tartozékok: crips 
tányér+fogantyú, 385 x 595 x 468 mm, Genesis+ design 

AKT699IX
- WOK égő
59 cm széles inox gázlap, 3 gázégő + 1 négy lángkörös 
WOK égő, wok tartóval, automata szikragyújtás, öntöttvas 
edénytartók, égésbiztosító 

AKT 424/NB
Üveglapon gázrózsák, ORIGAMI 60 cm-es gázlap, 4 
gázrózsa, automata szikragyújtás, öntöttvas edénytartók, 
csiszolt szegélyű

MW 4100 IX (inox)
60 cm széles beépíthető mikro, gombos ajtónyitás, 22 li-
teres, Álló- és felsőszekrénybe építhető, 750 W, digitális 
kijelző, elektronikus vezérlés, 3D melegítés, JET Start, JET 
Defrost,  25cm tányér, gyermekzár, 38x60x32 cm

AKT 680 IXL  
- WOK égő
- iXelium®
59 cm széles, iXelium® különösen ellenálló felületű inox 
gázlap, 4 gázégő + 1 négy lángkörös WOK égő, wok tar-
tóval, automata szikragyújtás, öntöttvas edénytartók, elől 
középen elhelyezett kezelőgombok, égésbiztosító

Az új, multifunkciós FlexiCook zóna teljes 
szabadságot biztosít, hogy a főzési területet 
Ön mindig az adott igénynek megfelelően 
használhassa. A teljes zónában azonos a hő-
mérséklet, így nagyobb ételmennyiségek is 
egyenletesen főzhetők, akár több vagy extra 
nagy méretű edényekben is.
 

35
 c

m
 m

él
y

28 cm

TELJES KÖRŰ GARANCIA!
A Whirlpool minden beépíthető konyhagépre külön megkötés nélküli, teljeskörű, gyári garanciát biztosít. 

Az akció visszavonásig érvényes!

179 900 Ft

89 900 Ft

104 900 Ft 99 900 Ft

169 900 Ft

139 900 Ft

129 900 Ft

134 900 Ft

59 900 Ft

69 900 Ft

99 900 Ft

54 900 Ft

69 900 Ft

99 900 Ft

AKZ 237 NB (A készlet erejéig!)
- Katalitikus hát- és oldalfalak
- Dupla sütősín
MF8+ elektromos sütő, „A-10%” energiaosztály, 3-rétegű 
teleüveg sütőajtó, G2EVO kijelző, süllyeszthető kezelő-
gombok, speciális funkciók, hűtőventilátor, maxi grill, 63 
liter, max. 3.65 kW, GENESIS design, fekete

109 900 Ft

AKZM 663/IXL  
- Integrált fogantyú
- 6. Érzék beépített 30 recept
Ujjlenyomatmentes karcálló iXelium® felületű inox, MF8+ 
elektromos sütő, „A-20%” energiaosztály, elektronikus 
szabályozás, 3-rétegű teleüveg sütőajtó, VEGA2 kijelző, 
érintőszenzoros kezelés, katalitikus panelek, teleszkópos 
sütősín, 73 liter, max. 2.6 kW, FUSION design
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AMW 496 NB (fekete)
AMW 496 WH (fehér) 
60 cm széles beépíthető mikro, gombos ajtónyitás, 22 li-
teres, Álló- és felsőszekrénybe építhető, 750 W, digitális 
kijelző, elektronikus vezérlés, 3D melegítés, JET Start, JET 
Defrost,  25cm tányér, gyermekzár, 38x60x32 cm

AKR 551 JA (jázmin)
Jázmin 60 cm széles fali dekor sátras elszívó,max. elszívó 
teljesítmény: net. 352 m3/h, fémzsírszűrő, bronz dekore-
lem, beépített dupla világítás

AKM 528 NA (antracit)
Antracit gázlap, 4 gázrózsa, automata szikragyújtás, ön-
töttvas edénytartók, elöl elhelyezett, bronz kezelőgombok

AKP 288 NA (antracit)
Antracit MF8 multifunkciós elektromos sütő, hőlégbefúvás, 
analóg programóra (start/stop), bronz szálcsiszolt gombok 
és fogantyú, 3-rétegű teleüveg sütőajtó, sütővilágítás, 
hűtőventilátor, „A” energiaosztály, 53 liter, COUNTRY 
rusztikus design

AKM 528 JA (jázmin)
Jázmin gázlap, 4 gázrózsa, automata szikragyújtás, ön-
töttvas edénytartók, elöl elhelyezett, bronz kezelőgombok

AKP 288 JA (jázmin)
Jázmin MF8 multifunkciós elektromos sütő, hőlégbefúvás, 
analóg programóra (start/stop), bronz szálcsiszolt gombok 
és fogantyú, 3-rétegű teleüveg sütőajtó, sütővilágítás, 
hűtőventilátor, „A” energiaosztály, 53 liter, COUNTRY 
rusztikus design

AKR 551 NA (antracit)
Antracit 60 cm széles fali dekor sátras elszívó,max. elszívó 
teljesítmény: net. 352 m3/h, fémzsírszűrő, bronz dekore-
lem, beépített dupla világítás

AKT 813 NE
- Digitális időprogramozás
- Bővíthető főzőzóna
Önálló érintőszenzoros kerámialap, új vezérlés, 4 főzőzó-
na (1 bővíthető), 4 digitális teljesítménykijelző, zónánkénti 
maradékhő kijelzés, gyermekzár, szegély nélküli kivitel 

AKT819BA
- Digitális időprogramozás
- 2 bővíthető főzőzóna
- Élcsiszolt kivitel
Önálló érintőszenzoros kerámialap, 4 főzőzóna (2 dupla 
zónás-, bővíthető főzőfelület), időprogramozás és kijelzés, 
4 digitális teljesítménykijelző, 4x maradékhő kijelzés, 
gyermekzár, max. 6,3 kW

ACM 802/NE  
Önálló, érintőszenzor vezérlésű 58 cm széles indukciós 
kerámialap, 4 indukciós főzőzóna, digitális teljesítmény 
kijelző, programozható időzítés, maradékhő kijelzés, tel-
jesítménynövelés (Booster) 1 zónához, gyermekzár, max. 
teljesítmény 7 kW, keret nélküli kivitel

AKP462IX
- Katalitikus hát- és oldalfalak
- Dupla sütősín
- Automatikus programok
Inox,  MF8+ elektromos sütő, „A” energiaosztály, 2-rétegű 
teleüveg sütőajtó, digitális kijelző, süllyeszthető kezelő-
gombok, hűtőventilátor, nagyteljesítményű grill, 60 liter, 
max. 3.2 kW, ACTUAL design

AKR 362 IX
- nagyteljesítményű kétkoronás gyorségő
Inox gázlap, 3 gázrózsa + 1 két koronás gyorségő, automa-
ta szikragyújtás, telerúd edénytartó rács, elöl elhelyezett, 
inox felületű kezelőgombok, Origami design

AKP 472 IX  
-  multifunkció 8 programmal
-  teleszkópos sütősín,
Inox, MF8 elektromos sütő, „A” energiaosztály, beállítható 
hőmérséklet tartomány (50-250°), 2-rétegű teleüveg sü-
tőajtó, digitális kijelző, nagyteljesítményű grill, 60 liter, max. 
2,5 kW, ACTUAL design 

AKP 461/NB (fekete)
AKP 461/WH (fehér) 
MF8+ elektromos sütő, „A” energiaosztály, 2-rétegű tele-
üveg sütőajtó, digitális kijelző, süllyeszthető kezelőgom-
bok, hűtőventilátor, nagyteljesítményű grill, 60 liter, max. 
3.2 kW, ACTUAL design

AKP 461/IX
MF8+ elektromos sütő, „A” energiaosztály, 2-rétegű tele-
üveg sütőajtó, digitális kijelző, süllyeszthető kezelőgom-
bok, hűtőventilátor, nagyteljesítményű grill, 60 liter, max. 
3.2 kW, ACTUAL design, (inox)

? 900 Ft

AKR 350IX 
Inox gázlap, 4 gázrózsa, automata szikragyújtás, telerúd 
edénytartó rács, elöl elhelyezett, ezüst kezelőgombok, 
Origami design

AMW 491 IX
Inox, 60 cm széles, Álló- és felsőszekrénybe építhető, 22 
literes, pároló funkció, 750 W, elektronikus vezérlés, 3D 
mikrohullám, 25 cm tányér, gyermekzár, 38x60x32 cm

AMW 1401 IX
-  digitális vezérlés
Inox készülékszín, 20 liter űrtartalom, mikrohullám 800W, 
GRILL 1000W, oldalra nyíló üvegajtó, rozsdamentes 
belső tér, 3D melegítés, 25cm forgótányér, JET Start, JET 
Defrost,  gyermekzár, 388 x 595 x 347 mm

TELJES KÖRŰ GARANCIA!
A Whirlpool minden beépíthető konyhagépre külön megkötés nélküli, teljeskörű, gyári garanciát biztosít. 

Az akció visszavonásig érvényes!

89 900 Ft

44 900 Ft

79 900 Ft 109 900 Ft

99 900 Ft

69 900 Ft

34 900 Ft

109 900 Ft

84 900 Ft84 900 Ft

54 900 Ft

74 900 Ft

AKM 528 NA

49 900 Ft

AKR 551 NA

49 900 Ft

AKM 528 JA

49 900 Ft

AKR 551 JA

49 900 Ft

AMW 1401 IX

54 900 Ft

AMW 491 IX

74 900 Ft

AKP 458 IX  
- Katalitikus panelek
Inox,  MF8+ elektromos sütő, „A” energiaosztály, 2-rétegű 
teleüveg sütőajtó, digitális kijelző, hűtőventilátor, nagytelje-
sítményű grill, 60 liter, max. 3.2 kW, ACTUAL design

72 900 Ft



10

ADG 5820 IX A+ 
Inox; A+AA; 12 teríték; 5 program; fix 2/4/8 órás 
indításkésleltetés; elektronikus belső vízkifolyás elleni 
védelem; öntisztító szűrőrendszer; elektronikus só- és 
öblítőszerhiány kijelzés;  vízlágyító-rendszer; 327 kWh/év, 
4200 lt/év; zajszint: 51dBA

ADG 8773 A++ FD
Teljesen integrálható kivitel; 6. Érzék autoszenzor (40°-
70°); A++AA; 13 teríték; 10 program; gőzprogram; külön 
alsó vagy felső kosaras (multizónás) opció; folyamatos 
1-24 órás indításkésleltetés; multi-tabletta használat; szu-
percsendes éjszakai program (39dBA); működésjelző fény 
a padlón; 261 kWh/év, 3080 lt/év; zajszint: 44dBA 

ADG 850 IX 
Inox színű, A/A/A, 7 program, 9 teríték, állítható magassá-
gú ill. kivehető felsőkosár, Indításkésleltetés, 1-24h, LCD 
kijelző, elektronikus só- és öblítőhiány kijelzés, multitab-
letta opció, vízvédelem, 249 kWh/év, 3  lt/év, zajszint: 52 
dB(A)

ADG 195/A+ 
- A+ energiaosztály
Digitális kijelző, teleajtós kivitel, 9 teríték, 7 program, 6 
mosogatási hőmérséklet, 1-24 h indításkésleltetés, multi-
tabletta használat, AquaStop, eco-, napi-, intenzív és anti-
bakteriális program, 49 dB zajszint. 

ADG 185
Teljesen integrálható kivitel; A/A/A, 7 program, 9 teríték, 
állítható felsőkosár, vízvédelem, Indításkésleltetés 1-24h, 
Digitális kijelző, 49 dB zajszint, elektronikus só- és öblítőhi-
ány kijelzés, 249 kWh/év, 3640 lt/év

A Whirlpool most először a gőz fokozott tisz-
tító erejét is kihasználja a mosogatógépben. 
A gőz hihetetlenül hatékonyan oldja fel a 
rászáradt szennyeződéseket, így az edények 
tökéletesen tiszták lesznek, és nincs szükség 
kézi előöblítésre. Eltávolítja az edényekről 
a baktériumokat is, így növeli a higiéniát. 

Microban® - 
Baktériumölő rendszer
Aktív, a keringető ventillátor elé szerelt anti-
bakteriális kazetta - a megszokott megoldá-
sokkal szemben - nem csak a baktériumok 
lerakódását csökkenti, a légkeringetés segítsé-
gével a hűtőtér levegőjét is mentesíti.

ADG 6240/1 ++ FD 
Teljesen integrálható kivitel; 6 literes vízfogyasztású prog-
ram!, 6. Érzék autoszenzor (40°-70°); A++AA; 13 teríték; 
10 program; Gőzprogram; külön alsó vagy felső kosaras 
(multizónás) opció; gyors napi mosogatás; szupercsendes 
éjszakai program (39dBA); működésjelző fény a padlón; 
261 kWh/év, 1680 lt/év; zajszint: 42dBA

ADG 6240/1 A++ IX
Inox; 6. Érzék autoszenzor (50°-65°) és ÚJ! PowerClean 
- nagynyomású tisztítás; A+AA; 13 teríték; 5 program; ál-
lítható magasságú és kivehető felső kosár; fix 2/4/8 órás 
indításkésleltetés; multi-tabletta használat; vízlágyító-rend-
szer; 293 kWh/év, 3220 lt/év; zajszint: 46dBA

ADG 8798 A++ PC IX 
Ujjelnyomatmentes inox; 6 literes vízfogyasztású program, 
6. Érzék autoszenzor (40°-70°) és PowerClean; A++AA; 
13 teríték; 10 program; Gőzprogram, digitális kijelző; kü-
lön alsó vagy felső kosaras (multizónás) opció; gyors napi 
mosogatás; szupercsendes éjszakai program (39dBA);  
261 kWh/év, 1680 lt/év; zajszint: 42dBA

ADG 8798 A++ PC FD 
Teljesen integrálható kivitel; 6 literes vízfogyasztású prog-
ram!, 6. Érzék autoszenzor (40°-70°) és PowerClean 
- nagynyomású tisztítás; A++AA; 13 teríték; 10 program; 
Gőzprogram; multizóna opció; vízlágyító-rendszer; szuper-
csendes éjszakai program (39dBA); működésjelző fény a 
padlón; 261 kWh/év, 1680 lt/év; zajszint: 42dBA

ADG 8493 A++ PC IX
Inox; 6. Érzék autoszenzor (40°-70°) és ÚJ! PowerClean 
- nagynyomású tisztítás; A++AA; 13 teríték; 10 program; 
gőzprogram! digitális kijelző; külön alsó vagy felső kosa-
ras (multizónás) opció; vízvédelem; vízlágyító-rendszer; 
gyors napi mosogatás; szupercsendes éjszakai program 
(39dBA); 261 kWh/év, 3080 lt/év; zajszint: 42dBA

TELJES KÖRŰ GARANCIA!
A Whirlpool minden beépíthető konyhagépre külön megkötés nélküli, teljeskörű, gyári garanciát biztosít. 

Az akció visszavonásig érvényes!

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

AFB 828/A+  
- A+ energiaosztály
94 l (net) 2 fagyasztófiókos, pult alá építhető fagyasztó-
szekrény, „A+” energiaosztály, gyorsfagyasztás, „nyitott 
ajtó” jelzés, 4 pozíciós termosztátos vezérlés, csak 38 dB 
zajszint, 190 kW/év, beépítési méretek: 82x60x55 cm 

ARZ 005/A+
A+ energiaosztály •146 l (net), pult alá építhető, automata 
hűtő,  37 dB zajszint, energiafogyasztás 153 kWh/év, anti-
bakteriális védelem, beépítési méretek: 82x60x55 cm
ARG 913/A+
A+ energiaosztály • Pult alá építhető hűtő, **** fagyasztó-
rekesszel, 111 + 18 liter hasznos térfogat, 39 dB zajszint, 
0.6 kW napi fogyasztás, beépítési méretek: 82x60x55 cm

ARZ 005/A+

99 900 Ft

ARG 913/A+

99 900 Ft

169 900 Ft

139 900 Ft

94 900 Ft

139 900 Ft

159 900 Ft

124 900 Ft

114 900 Ft

119 900 Ft

129 900 Ft

109 900 Ft

94 900 Ft

104 900 Ft

ADG 6442 FD (A készlet erejéig!)
Teljesen integrálható kivitel; digitális kijelző, nyomógombos 
programválasztás; A+AA; PowerClean, Szupercsendes 
éjszakai program (39dBA), 12 teríték; 6 program; 6.Érzék 
40-70°C szenzorprogram; energiafogyasztás: 290 kWh/év; 
vízfelhasználás: 3080 lt/év; zajszint: 44dB(A)

169 900 Ft

6 literes vízfelhasználás
PowerClean opció

6 literes vízfelhasználás
PowerClean opció 6 literes vízfelhasználásPowerClean opció

6 literes vízfelhasználásPowerClean opció
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AKT 310/IX 
2 zónás, eletromos főzőlap, 7-fokozatú 
hőmérsékletszabályozás, működést vissza-
jelző lámpa, elöl elhelyezett kezelőgombok, 
inox felület 

AKT 315/IX 
2 zónás üvegkerámialap, maradékhő 
kijelzés, fokozatmentes hőmérsékletsza-
bályozás, elöl elhelyezett kezelőgombok, 
inox keret 

AKT 301/IX 
Origami, Domino gázlap, 28,8 cm széles, 2 
gázégő, egykezes automata szikragyújtás, 
gázégőnkénti biztonsági szelep, elöl 
elhelyezett kezelőgombok, tömöracél 
edénytartó, inox 

AKT 360/IX 
2 zónás üvegkerámialap, maradékhő kijel-
zés, 12 fokozatú teljesítményszabályozás, 
elöl elhelyezett kezelőgombok, inox keret 

ACM 712/IX 
2 zónás indukciós működésű üvegkerámia 
főzőlap, 28,8 cm, elöl elhelyezett érintő-
gombos vezérlés, inox keret 

ADG 7430/1 FD
Teljesen integrálható kivitel; A+AA; 12 teríték; 4 program; 
állítható magasságú felső kosár; öntisztító szűrőrendszer; 
mechanikus só- és öblítőszerhiány kijelzés; vízlágyító 
rendszer; 327kWh/év; 4200 lt/év; zajszint: 48dbA

AKR 648 IX (60 cm)
AKR 916 IX (90 cm)
Inox, 60 cm széles sátras elszívó,max. elszívó telje-
sítmény: net. 352 m3/h, fémzsírszűrő,  beépített dupla 
világítás, 85-110 x 60/90 x 50 cm 

AKR 641 ME
Inox, kihúzható elszívó, max. elszívó teljesítmény: net. 
250 m3/h , dupla világítás, fémzsírszűrő, 17,5x60x28 cm

Valódi nemesacél előlap

GEE 6022 GY
Inox, kihúzható elszívó, max. elszívó teljesítmény: net. 
380 m3/h, 2 motor, dupla halogén világítás, fémzsírszűrő, 
17,5x60x28 cm

AKR 643 WH/NB (NB-fekete, WH-fehér)
Kihúzható elszívó, max. elszívó teljesítmény: 380 m3/h, 2 
motor, dupla világítás, fémzsírszűrő, 17,5x60x28 cm

ART 457/A+
- A+ energiaosztály
Beépíthető kombinált hűtő • termosztátos hőmérséklet sza-
bályozás • 201/72 literes hűtőtér • 15 óra visszamelegedési 
idő • Megfordítható ajtónyitási irány • beépítési méretek: 
177,6x56x55,5 cm

ART 459/A+/NF/1
- A+ energiaosztály 
- NoFrost rendszer
- 6. Érzék Fresh Control funkció
3 fagyasztófiókos **** beépíthető kombi hűtő, 201 + 63 liter 
hasznos térfogat, elektronikus vezérlés, két független hűtő-
kör, digitális kijelző, üvegpolcok, 38 dB zajszint, beépítési 
méretek: 177,6x56x55,5 cm

ART 494/A++/1 
- A++ energiaosztály
- Csak 230 kWh éves fogyasztás
- Antibakteriális légszűrő
177 cm magas, 199 literes hűtő- és 72 literes hasznos 
fagyasztótérfogat, belső ventilátor a hűtőtérben, LED vilá-
gítás, nagyméretű zöldségtartó, 35 dB zajszint, beépítési 
méretek: 177,6x56x55,5 cm

ART 920 /A+   
- beépítési méretek: 194x56x55,5 cm
- 310 liter (237 l hűtőtér / 73 l fagyasztótér) térfogat
A+ energiaosztály, 6. Érzék Fresh Control funkció (auto-
matikus hőmérséklet és páratartalom szabályozás), belső 
ventilátor, antibakteriális szűrő, digitális kijelző,  LED világí-
tás,  3.5 kg fagyasztási kapacitás,  gyorshűtés funkció, inox 
palacktartó, 35 dBA, 327 kWh/év

 1
94

 c
m

 m
ag

as

ARG 341/1/A+
147 l (nettó), beépíthető automata hűtő, üvegpolcok, 
állítható polcok száma 3, ajtórekeszek száma 3, 2 zöld-
ségtartó, tojástartó, 38 dB zajszint, energiafogyasztás:153 
kWh/év, beépítési méretek: 87,4x56x55 cm ARG 737/A+/6 - A+ energiaosztály

Beépíthető, automata hűtő, fagyasztóval,****,  bruttó 
207/ nettó 202 liter, nettó 18 liter fagyasztó, 0.58 kW napi 
fogyasztás, beépítési méretek: 122x54x55 cm

ARG 733/A+ - A+ energiaosztály
212 l hasznos térfogat, automatikus hűtőtérleolvasztás, 
4 üvegpolc, 4 ajtórekesz, 35 dBA, 139 kWh/év, beépítési 
méretek: 122x54x55 cm

ARZ 009/A+/8 - A+ energiaosztály
320l hasznos térfogat, automatikus hűtőtérleolvasz-
tás,  7 üvegpolc, 5 ajtórekesz, antibakteriális szűrő, 
LED világítás, inox palacktartó, 153 kWh/év, 37 dBA, 

32 900 Ft 47 900 Ft 34 900 Ft 54 900 Ft 84 900 Ft

94 900 Ft 34 900 Ft

159 900 Ft

159 900 Ft 119 900 Ft

179 900 Ft184 900 Ft

84 900 Ft

ARG 733/A+

104 900 Ft

ARG 737/A+/6

104 900 Ft

AKR 648 IX

39 900 Ft
AKR 641 ME

31 900 Ft

AKR 916 IX

49 900 Ft
GEE 6022 GY

39 900 Ft

TELJES KÖRŰ GARANCIA!
A Whirlpool minden beépíthető konyhagépre külön megkötés nélküli, teljeskörű, gyári garanciát biztosít. 

Az akció visszavonásig érvényes!
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3 év teljeskörű garancia!

IS 648 AC
Indukciós főzőlap • 2-2 egymás mögötti főzőzóna össze-
kapcsolva működtethető • időzítés funkció • StayWarm-me-
legentartó funkció • túlforrás elleni védelem • Power-Boost 
funkció • lekerekített főzőlap szélek

BOP 8858 AX
MF12 multifunkciós sütő • pirolítikus tisztítás • érintőké-
pernyős működtetés • 3 programmemóriahely • biztonsági 
ajtóretesz • ultra hideg ajtó • kivehető oldalrács

BO 73 ORA E/X/W
MF 8+1 multifunkciós sütő • mechanikus hőmérsék-
letszabályozás • érintőkapcsolós kijelző • süllyesztett 
tekerőgombok • teleszkópos sütősínek 2 szinten • inox 
zsírszűrő a ventilátor előtt • mélytepsi

IT 65 ORA W 
4 Indukciós főzőfelület • 60 cm • Elöl csiszolt oldalt lekere-
kített szélek • érintőszenzoros működtetés • Power-Boost 
funkció • időzítés funkció

IT 65 ORA
4 Indukciós főzőfelület • 60 cm • Elöl csiszolt oldalt lekere-
kített szélek • érintőszenzoros működtetés • Power-Boost 
funkció • időzítés funkció

IT 65 KRB
Indukciós főzőlap • időzítés funkció • érintő szenzoros 
működtetés /Touch control/ • Power-Boost funkció • bizton-
sági berendezés • maradékhő kijelzés

IT 65 KR
Indukciós főzőlap • időzítés funkció • érintő szenzoros 
működtetés /Touch control/ • Power-Boost funkció • bizton-
sági berendezés • maradékhő kijelzés • alumínium

IQ 641 AC
Indukciós főzőlap • smartControll működtetés • csiszolt, lekerekített szélek • 4 indukciós főzőfelület • érintőszenzoros vezérlés 
• túlforrás elleni védelem • programozási lehetőség • gyermekzár • maradékhőkijelzõ • Stop&Go funkció • StayWarm mele-
gentartó funkció

BO 9950 AX HOMECHEF
Beépíthető sütő • „A-20%” energiaosztály • MF 11 multifunkciós sütő • érintőkapcsolós programóra • gyors előmelegítés, ét-
készlet melegítés, melegen tartás funkciók • tripla üveges sütőajtó • 3 szintes teleszkópos sütősín • 1-1 mély-, üveg és lapos 
tepsi, sütőrács, hússzonda, zsírszűrő • infragrill, ventilátor • EcoClean zománc • AquaClean öntisztító funkció • HomeMADE 
kiképzésű sütőkamra • sütőtér térfogata: 65 liter • dupla sütővilágítás • katalitikus falbetét hátul

BO 87 ORAB (fekete)
BO 87 ORAX (inox)
BO 87 ORAW (fehér)
Önállóan beépíthető multifunkciós sütő • MF 11 • elekt-
ronikus vezérlés • HomeMADE kemencére emlékeztető 
sütőforma (65 liter) • Eco clean • teleszkópos sütősín • 
gyorsfelfűtési funkció • hústű • gyári sütési programok • 3 
memória tárhely

114 900 Ft

189 900 Ft

134 900 Ft

209 900 Ft

132 900 Ft

169 900 Ft

109 900 Ft

114 900 Ft

329 900 Ft

A gorenje forradalmi újdonsága, a sütő speciális 
vezérlési módjával és hatékony működésével 
kivételes sütési eredményeket tesz lehetővé. 
számos étel esetében a készítés során, a recept 
szerint szükséges a hőfok megváltoztatása vagy 
másfajta égők használata, esetleg mindkettő. 
A előre programozott stEPbake lépésenkénti 
sütés opciójának segítségével ez mind előre 
megtervezhető: 
PRObake sütési mód a tökéletes kulináris élve-
zetért AutObake 65 előre beprogramozott fényké-
pes recepttel, köztük olyanokkal is, amelyek már 
eleve tartalmazzák a lépésenkénti sütést.
Mybake a kreatív szakácsoknak, saját receptjeik 
kitalálásához, amelyek később egyszerűen meg-
változtathatók és ismét elmenthetők.
siMPlbake a legrövidebb út a 9 leggyakrabban 
készített étel egyikéhez.

IQsensor
A főzőzónába épített megbízható és

hatékony IQérzékelők kommunikálnak
az edény fedőjén található
szenzorokkal, amelyek
figyelemmel követik
a főzési folyamatot
az edény belsejében.

LÉPÉSENKÉNT A 
TÖKÉLETESSÉGIG

229 900 Ft

IQook – IQ ÉRZÉKELŐ TECHNOLÓGIÁVAL ELLÁTOTT FŐZŐLAP, a 2012-es 
Red Dot Design Award nyertese termékdizájn kategóriában

Az                az első olyan főzőlap, amely
gyakorlatilag magától tud főzni, mindenféle
külső szabályozás nélkül: gőzzel, mindig
a megfelelő hőmérsékleten, a megfelelő
teljesítménnyel, az értékes tápanyagok
elvesztése nélkül. Mindig számíthatunk rá,
hogy idejében észlel minden változást és
hozzáigazítja működését, így elkerülve az
étel kifutását, odaégését vagy a túlfőzést.
Az IQcook rendszer a
tökéletes főzés, sütés és
grillezés forradalma
...és a Gorenje szabadalma!
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BO 71 SYW (a készlet erejéig)
Önállóan beépíthető multifunkciós sütő • MF 9 • tripla üve-
ges sütőajtó (cool door)  • hűtő ventilátor • EcoClean • Aqua 
Clean sütőtisztítás • mélytepsi • HomeMADE kemencére 
emlékeztető sütőforma (65 liter) • fehér

ECT 6 SY2W (fehér)
60/5,4/51cm • Hi-Light fűtőszál • 4 főzőzóna • időzítő • me-
legen tartás • túlforrás elleni védelem • Stop&Go • lekerekí-
tett élek • érintésre reagáló vezérlés

BO 75 SY2B (fekete)
BO 75 SY2W (fehér)
59,5/59,7/56,5cm • 60 l • multifunkciós sütő • 11 program 
• tartósítás funkció • AquaClean/EcoClean • gyors előme-
legítés • GentleClose lassú ajtózáródás • katalitikus ventilá-
torfedél • 2 szintes teleszkópos sütősín • mélytepsi

ECT 6 SY2B (fekete)
60/5,4/51cm • Hi-Light fűtőszál • 4 főzőzóna • időzítő • me-
legen tartás • túlforrás elleni védelem • Stop&Go • lekerekí-
tett élek • érintésre reagáló vezérlés

B 5320 X
MF 5 multifunkciós sütő • érintőkapcsolós programóra • 
push-push gombok • grill funkció • ecoclean zománc • inox

B 510 X (a készlet erejéig)
Önállóan beépíthető multifunkciós sütő • MF 5 • elektroni-
kus programóra • Eco Clean zománc • 65 literes sütőtér • 
Aqua Clean • Inox

IT612ASC
5,6/60/51 cm • 4 indukciós főzőzóna • power boost funkció •  
időzítő • lekerekített élek • 4 maradékhő kijelző

ECT 61 ASC (a készlet erejéig)
Önálló üvegkerámia főzőlap • Szenzoros vezérlés • 
Gyermekzár • Programozható főzési idő • inox keret

G64AX (a készlet erejéig)
Önállóan beépíthető gázfőzőlap • elektromos szikragyújtás •  
Design gombok • inox

ECT 330 AC
Dominó kerámia főzőlap • elöl csiszolt oldalán lekerekített • Touch 
Control vezérlés • gyermekzár • maradékhő visszajelzés

GC340AC
Dominó gázfőzőlap • 10,7/30/51 cm • 2 db gázrózsa edzett üveg-
lapon • elektromos szikragyújtás • elöl csiszolt szél 

GCW 340 AC
Dominó gázfőzőlap • 11,8/30/51 cm • 1 WOK gázégő edzett 
üveglapon •  elektromos szikragyújtás • elöl csiszolt szél 

IT 310 AC
Dominó Indukciós főzőlap • 7,2/30/51 cm • 2 indukciós főzőfelü-
let • érintő szenzoros működtetés • időzítés • PowerBoost funkció 
• elöl csiszolt szél

BO73CLI (bézs)
BO73CLB (matt fekete)
65 literes • 59,5/59,7/56,5 cm • ”A-20%” • analóg óra • MF8+1 •  
teleszkópos sín • mélytepsi

BO 7422 AX/AB/AW  
Önállóan beépíthető multifunkciós sütő • MF 9 • elektroni-
kus vezérlés • HomeMADE sütő • rozsdamentes • ergono-
mikus gombok és fogantyú • süllyeszthető gombok • Eco 
clean • teleszkópos sütősín • elektronikus programóra és 
hőmérséklet szabályzás • Aqua Clean funkció • hűtőventi-
látor • 60 literes sütőtér • Touch Control vezérlés 

109 900 Ft

94 900 Ft

54 900 Ft

79 900 Ft

69 900 Ft

49 900 Ft

59 900 Ft

94 900 Ft119 900 Ft

54 900 Ft

39 900 Ft

69 900 Ft

74 900 Ft

119 900 Ft

79 900 Ft

3 év teljeskörű garancia!

GW 65 CLI (bézs)
GW 65 CLB (matt fekete)
5,5/60/51cm • 4 gázégő • wok • egykezes szikragyújtás

89 900 Ft
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3 év teljeskörű garancia!

DK 6315 X (60 cm)
Kürtős páraelszívó • 1 motor - mosható fém zsírszűrők • 
2x28 W világítás • teljesítmény : 250/ 372 m3/h • inox

NRKI 4181 CW
Beépíthető kombinált hűtő • A+ energiaosztály • 221/61 
liter • gyorsfagyasztás- és hűtés • eco funkció • alacsony 
hőmérsékletű tároló • zajszint: 41dB • 177,5 cm

RKI 4181 KW
Beépíthető kombinált hűtő • A+ energiaosztály • 221/61 
liter • digitális kijelző • nyitott ajtó hangjelzés • gyorsfa-
gyasztás- és hűtés • eco funkció • alacsony hőmérsékletű 
tároló • zajszint: 41dB(A) • 177,5 cm

RI 4181 AW
Beépíthető normál hűtő • A+ energiaosztály • 326 liter • 
automata leolvasztás • zöldségtároló páratartalom szabá-
lyozással, üvegtartó rács • zajszint: 41 dB • 177,5 cm

RI 4121 CW 
Beépíthető normál hűtő • A+ energiaosztály • 219 liter • 
gyorshűtés funkció • üvegpolcok • 122,5 cm

DF 5176 HX (inox) 
DF 5176 HW (fehér)
2x20 W-os világítás • 3 fokozat • mosogatógépben 
mosható alumínium zsírszűrő • opcionális szénszűrő • 
maximális teljesítmény: 350/330 m3/h • 1 motor • zajszint: 
64 dB(A) • légkivezető cső átmérője 12 cm • csatlakozási 
teljesítmény 190 W • méretek: 49,8x17,7×28,1 cm

DF6315X
Teleszkópos páraelszívó • 1 motor • mosható fém 
zsírszűrők • teljesítmény: 250/145 m3/h (légkeringetés/
légelvezetés) • 2x28W világítás • 3 fokozat • inox
DF6316XSC  
teljesítmény: 370/161 m3/h • (légelvezetés/légkeringetés) • 
inox • 1 motor • a többi funkció megegyezik.

RBI 4181 AW 
Beépíthető kombinált hűtőszekrény • A+ energiaosztály 
• 255/39 l • 4 üvegpolc • üvegtartó rács • jégkockatartó •  
zöldségtároló páratartalom szabályozással • zajszint: 41 
dB(A) • 177,5 cm

RKI4181AW 
Beépíthető kombinált hűtő • A+ energiaosztály • statikus 
hűtés • 223 l /61 l • mechanikus vezérlés • italtartó rács  • 
üveg polcok • jégkockatartó • zajszint : 40 dB • 177,5 cm

DVG 6565 AX (60 cm)
Fali páraelszívó • 1 motor, 593/493 m3/h max. teljesítmény 
• 2*20 W halogén világítás • érintőkapcsoló • 4 teljesít-
ményfokozat • időzítés funkció • alumínium zsírszűrő • 
opcionális aktív szenes szűrő • fekete 

BM6340AX 
Beépíthető mikrohullámú sütő • 900/1000 W teljesítmény 
•  elektronikus kezelőpanel • üveg előlap • üvegajtó • rozs-
damentes acél belső •  grill funkció • 8 funkció • automata 
kiolvasztás funkció • Easy cook funkció • gyermekzár

DT 6 SY2B (fekete)/DT 6 SY2W (fehér)
60 cm • 1 motoros • 3 fokozat • 618/572 m3/h • kürtős • ha-
logén világítás 2x20 W halogén izzó • 65 dB(A) • mosható 
alumínium zsírszűrő • opcionális aktív szén szűrő

RBIU6091AW 
Pult alá építhető hűtőszekrény • A+ energiaosztály • 105/21 l  
• tojás- és jégkockatartó • zajszint: 41 dB(A)

RIU6091AW 
Pult alá építhető hűtőszekrény • A+ energiaosztály •  
143 l • tojás- és jégkockatartó • zajszint: 41 dB(A) • 82 cm

RBI 4121 CW
Beépíthető hűtőszekrény • A+ energiaosztály • 183/17 l 
• LED kijelző • 4 üvegpolc • ECO program • zajszint: 40 
dB(A) • tojás- és jégkockatartó • 122,5 cm

DVG 8565 B (80 cm)
Fali páraelszívó • 1 motor, 593/493 m3/h max. teljesítmény 
• 2*20 W halogén világítás • érintőkapcsoló • 4 teljesít-
ményfokozat • időzítés funkció • alumínium zsírszűrő • 
opcionális aktív szenes szűrő • fekete 

79 900 Ft

99 900 Ft

159 900 Ft

89 900 Ft

124 900 Ft

99 900 Ft

94 900 Ft

129 900 Ft

94 900 Ft

27 900 Ft

89 900 Ft

119 900 Ft

94 900 Ft

DF 5176 HW

29 900 Ft

DF 5176 HX

27 900 Ft

DF6316XSC

26 900 Ft

DF6315X

20 900 Ft

139 900 Ft
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AHS F IX /HA (TK)
60 cm széles teleszkópos elszívó • 1 motor • 3 fokozat • 
1 fém zsírszűrő • 295 m3/h teljesítmény • inox

KIB 644 C E 
60 cm széles, 4 főzőzónás indukciós lap • Touch control • 
Booster 3000 W • Cristal esztétika • gyermkzár • fekete

KRA 640 X S 
60 cm széles, 4 főzőzónás kerámialap • Touch control • 
Style esztétika (rozsdamentes acél keret + fekete üveg) •  
gyermekzár • inox

LTF 11H132 EU
A+++AA • digitális • 14 teríték • 9 liter fogyasztás • 11 
program • Extra szárítás opció • Zone wash opció • Short 
time opció • 4 in 1 opció • só- és öblítőhiány kijelző • 1-12h 
késleltetés • féltöltet opció • mosogatási hőmérséklet: 40-
70o • New Aquastop túlfolyásgátló • inox • 42 dB(A)

LTB 4B019 EU
A+AA • Led • 13 teríték • 10 liter fogyasztás • 4 program  
(Eco, Normal, Intensive, Soak) • só és öblítőhiány kijelző • 
mosogatási hőmérséklet: 40-70O • graphite szín • 49 dB(A)

FK 1032E C.20 X/HA S
multi- 14 funkciós önálló sütő • Light Touch kezelőpanel 
• tangenciális ventilláció Dual Flow rendszer • Katalitikus 
tisztítás • elektronikus idő- és hőmérséklet szabályozás 
• hőszigetelt üvegajtó • három üvegből álló sütőajtó • 
teleszkópos sinek • gyors üzembe helyezési útmutató • 
gyermekzár • energiafogyasztás: A osztály (-20%) • inox

FK 832 J X/HA 
A energiaosztály • 7+ multifunkciós elektromos sütő • 
elekrtomos grill • 62 l • Style esztétika (rozsdamentes acél) 
• 8 funkció (Fast Cooking, Gratin, Grill, Multilevel, Pastries, 
Pizza, Rising, Traditional) • légkeveréses • programóra, 
manuális tisztítás • mély tepsi • inox

ELTF 11M121 C EU
A++AA • digitális • 14 teríték • 9 liter fogyasztás • 11 program  
Extra dry opció • Zone wash opció • Short time opció • 4 in 1 
opció • só és öblítőhiány kijelző • 1-12 h késleltetés • Dual 
space • féltöltet opció • mosogatási hőmérséklet: 40-70 • 
New Aquastop túlfolyásgátó • inox • 41 dB(A)

LSPA+ 720A X 
A+AA • Led • 10 teríték • 10 liter fogyasztás • 7 program 
(Eco, Delicates, Quotidien 60 fok, rapid ‚35, Auto normal, 
Auto super wash, Soak) • mosogatási hőmérséklet: 40-70 • 
Aquastop túlfolyásgátó • inox • 45 dB(A)

LST 41677 
AAA • Led • 10 teríték • 10 liter fogyasztás • 6 program 
(Delicates, Eco, Normal, Rapido ‚35, Soak, Super Wash) • 
só és öblítőhiány kijelző • mosogatási hőmérséklet: 40-70 • 
Aquastop túlfolyásgátó • graphite szín • 49 dB(A)

FHR 640 (OW)/HA S 
A energiaosztály • 6 funkciós sütő • grill • tradicionális 
esztétika • manuális tisztítás • Antik Fehér szín

HRP 6.5 CM (OW)/HA  
90 cm széles fali elszívó, teljesítmény: 550 m3/h • 1 motor • 
3 fokozat + Booster • 2x 25 W halogén lámpa • Traditional 
esztétika (acél) • Old white szín • 61 dB(A)

PC 640 T  (OW) R/HA  
60 cm széles 4 gázégős főzőlap • 1 Triplakoronás 
gázégő • égésbiztosító • zománcozott gázégők • 1 kezes 
szikragyújtás • old white szín

MWHA 222.1 X 
25 literes beépíthető inox mikró • 7 teljesítményszint • 
programozható • grill • inox

HDSI 9 IX/HA
90 cm széles sziget elszívó • teljesítmény 412 m3/h, 1 
motor • Diamond esztétika (üveg+rozsdamentes acél) • 3 
fokozat • 2 x20 wattos halogén lámpa • 49 dB(A)

PC 640 TX/HA 
60 cm széles 4 gázégős főzőlap • 1 Triplakoronás 
gázégő • égésbiztosító • zománcozott gázégők • 1 kezes 
szikragyújtás • inox

BCB 31 AA
Bruttó kapacitás 275 l (200+ 75 l) • A+ energiaosztály • 
Statikus • 1 kompresszor • 3 üvegpolc • BI Fresh box on 
shelf • fehér • 39 dB(A)

16 900 Ft

84 900 Ft

159 900 Ft

94 900 Ft

149 900 Ft 94 900 Ft

54 900 Ft

79 900 Ft

64 900 Ft

89 900 Ft

119 900 Ft

54 900 Ft

119 900 Ft

59 900 Ft64 900 Ft

84 900 Ft 139 900 Ft



HFLUX60 4G
- 4 gázégő edzett üveg felületen
Zománcozott égőfejek és rácsok • elektromos szikragyújtás 
• égésbiztosító • beépített kezelőgombok • fekete
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HYDROCLEAN
Egy pohár vízzel, vegyszer nélkül, 24 perc alatt, jóformán erőkifejtés nélkül tiszta a sütő! A Teka Hydroclean bevonatnak és a vízgőznek 
köszönhetően a zsír és ételmaradékok könnyen eltávolíthatóak. A párologtatási folyamat alatt a speciális tapadásmentes felületen 
vízcseppek képződnek, amelyek a folyamat során leperegnek és leoldják a szennyeződéseket. Öntsön egy pohár vizet a sütőkamra 
közepén található mélyedésbe, csukja be az ajtót és indítsa el a Hydroclean funkciót. A 24 perc 
lejártával az ételmaradékok, a zsiradékok könnyen letörölhetővé vállnak egy nedves ruhával. 
A tökéletes tisztítás érdekében, végezze el minden sütés után.

HE-735X / HE-720 RX
- 9 sütési funkció
- teleszkópos sütősín
Önállóan beépíthető multifunkciós sütő • könnyen tisztít-
ható sütőtér • dupla üvegű sütőajtó • digitális programóra 
• inox •  „A” energiaosztály • Hűs tapintású sütőajtó • hő-
légbefúvás • süllyeszthető (push/pull) gombok • könnyen 
tisztítható sütőtér (Crystal Clean)

GKST 80 I4 FB Booster Slider (80 cm)
Slider vezérlés • 4 indukciós főzőfelület • érintőgombok 
• Stop & Go (pillanat állj) funkció • programozható főzési 
idő • maradékhő kijelzés • gyermekzár • hűtőventillátor • 
biztonsági kikapcsolás
IRS 643
Slider vezérlés • 4 indukciós főzőfelület • érintőgombok • 
Stop & Go (pillanat állj) funkció • programozható főzési idő 
• maradékhő kijelzés • gyermekzár • hűtőventillátor

HPE 735 
- teleszkópos sütősín
Önállóan beépíthető multifunkciós sütő • 9 sütési funkció • 
push pull gombok • digitális programozható óra • könnyen 
tisztítható sütőtér (ujjlenyomat kevésbé látszik rajta) • 4 ré-
tegű üvegajtó • A energiaosztály • hőlégbefúvás • pirolitikus 
üzemben automatikus ajtózár

*A készlet erejéig!

TMW 18 BI
- Beépíthető mikrosütő
18 literes rozsdamentes acél sütőtér • mechanikus vezérlés 
• időzítés (60 perc) • automatikus kiolvasztás (idő szerint) 
• süllyesztett forgótányér • rozsdamentes acél előlap (az 
ujjlenyomat kevésbé látszik meg rajta)

MWE 20 FI
20l, rozsdamentes acél sütőtér • digitális kijelző 8 közvetlen 
elérésű program • Quick start (+30másodperc) • elektroni-
kus vezérlés • rozsdamentes acél előlap (az ujjlenyomat 
kevésbé látszik meg rajta) • időzítés 0-95 perc • automati-
kus kiolvasztás (súly vagy idő szerint) • forgótányér • grill 
funkció

HLX 60 4G
Önállóan beépíthető gázfőzőlap • beépített kezelőgombok 
• elektromos szikragyújtás • égésbiztosítás • zománcozott 
égőfejek és rácsok • inox

DW 602 S (60cm), DW 744 S (45 cm)
60 (45) cm széles, 12 (9) terítékes mosogatógép, 6 prog-
ram • 5 (4) mosogatási hőmérséklet, 30 perces gyorsprog-
ram, energiatakarékos program, „3 in 1” funkció, 2-8 órás 
indításkésleltetés, mechanikus Aquastop, 12 (13) literes 
vízfelhasználás, A+/A/A (A/A/A) energiaosztály, inox kez-
előpanel, zajszint: 49 dBA

DW 1 603 FI (60 cm), DW 453 FI (45 cm)
12 (9) terítékes • energiatakarékos program • féltöltésű 
program • LED kijelző • „3 in 1” funkció • választható kez-
dési idő: 1-24 óra (3-6-9-12 óra) • vízfelhasználás: 16 liter • 
zajszint: 45 (49) dBA • A/A/A (A+/A/A) energiaosztály

TB 600
Érintőgombos kezelőpanel • vágott szélű kerámialap keret 
nélkül • érintőgombok hangjelzéssel és gyermekzárral • 
forraló automatika • 4 főzőtóna • 6300 W maximális telje-
sítmény

Wok égővel!

Slider vezérlés!

Pirolítikus!

+
RÁADÁS 
Amennyiben a sütőt a lenti 
főzőlapok egyikével 
vásárolja meg*

IB 64 (Vágott szél)
IR 64 (Csiszolt szél)
- Indukciós
4 indukciós főzőfelület • Érintőgombok (Touch Control) • 
Programozható főzési idő • Teljesítménynövelő • Hűtőven-
tillátor • Túlmelegedés elleni védelem • Maradékhő kijelző • 
Gyermekzár • Maximális teljesítmény: 7100W

HL-850
- TEKA Hydroclean tisztítási rendszer
Rozsdamentes acél keret és fogantyú – az ujjlenyomat ke-
vésbé látszik rajta • multifunkciós, 9 funkció • hőlégbefúvás 
• TEKA Hydroclean tisztítási rendszer • süllyeszthető (push/
pull) gombok • érintőgombos digitálisan programozható óra
 • teleszkópos tálcavezető – 1 szintes • tripla üvegezésű 
sütőajtó • A energiaosztály

TKI 2 325
Beépíthető kombinált hűtőszekrény • állítható hőmérséklet 
• 2 ajtós,változtatható ajtónyitás • automatikus leolvasztás 
• antibakteriális felületek • 189/55 liter • A + energiaosztály 
• zajszint: 38 dB(A) • frissen tartó rekesz 0-3 oC • 180 cm 
magas

TKI 2 215
Beépíthető hűtő fagyasztóval • állítható hőmérséklet • vál-
toztatható ajtónyitás • automatikus leolvasztás • antibakte-
riális felületek • 164/20 l • A+ energiaosztály • zajszint: 40 
dBa • 122,5 cm magas

TB 641
4 High Light főzőfelület (1 db kétkőrös zóna) • érintőgom-
bok (Touch Control) • piros színű led-es kijelző • főzőfo-
kozat: 9 • forraló automatika • maradékhő kijelző (H) • 
programozható főzési idő (4+1) (1-60 perc) • gyermekzár 
• biztonsági kikapcsolás (üzemidő korlátozás) • maximális 
teljesítmény: 6200 W

HE-725 (Inox / Fehér / fekete)
- teleszkópos sütősín
6 sütési mód • hőlégbefúvás • digitális programozható óra 
• ujjlenyomat mentes, rozsdamentes acél előlap • süly-
lyeszthető (push/pull) gombok • könnyen tisztítható sütőtér 
(Crystal Clean) • dupla üveg, levehető sütőajtó •  krómozott 
sütőrács • „A” energiaosztály.

HLX 60 4G TR
WOK égővel • a többi funkció megegyezik.

HE-720 RX

119 900 Ft

GKST 80 I4 FB

179 900 Ft
IB 64

129 900 Ft

HLX 60 4G

48 900 Ft

IRS 643

189 900 Ft
IR 64

119 900 Ft

HLX 60 4G TR

54 900 Ft

HE-735X

114 900 Ft

174 900 Ft 149 900 Ft 99 900 Ft

76 900 Ft

114 900 Ft

54 900 Ft

79 900 Ft

69 900 Ft

139 900 Ft

68 900 Ft

DW 453 FI

104 900 Ft
DW 602 S

94 900 Ft

DW 1 603 FI

109 900 Ft
DW 744 S

99 900 Ft



MT Plus álló króm 

14 900 Ft

MT Plus zuhanyfejes króm

24 900 Ft
CNL 1 1001

36 900 Ft
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Stylo  1 C
1 medence • méret: 465 x 485mm, 
medenceméret: 400 x 360 x 160mm • 
csaptelep furattal • mosogatószekrény 
mérete min. 45cm • a szifon tartozék!

Konyhamalac (TR50)
A Teka konyhamalac segítségével Ön könnyen és 
gyorsan száműzheti az ételmaradékokat háztartásából. 
A szerves hulladék a mosogató lefolyórendszerén 
keresztül távozik konyhájából, így nyoma sem marad 
a baktériumoknak és a rossz szagnak.

HS 715
Multifunkciós sütő • 6 funkció • nyomógombos digitális 
programóra • süllyeszthető (push/pull) gombok  • krómozott 
tálcavezető • Dupla üvegezésű sütőajtó • könnyen tisztítha-
tó sütőtér (Crystal Clean) • „A” energiaosztály.

HR 550
- Bézs és Sötétszürke színben
- Teleszkópos sütősín
Önállóan beépíthető multifunkciós sütő • 56 literes sütőtér • 
5 sütési funkció • könnyen tisztítható sütőtér • az ajtó teljes 
belső felülete üveg • „A” energiaosztály

EH 60 4G TR
- Bézs és sötétszürke színben
Önállóan beépíthető gázfőzőlap • 4 gázégő • öntöttvas rács 
• égésbiztosító • elektromos szikragyújtás • WOK égő

MT Plus álló
Egykaros álló mosogató csaptelep

GFH 55
55 cm-es, kürtőbe építhető páraelszívó • 3 sebesség-
fokozat • nyomógombok • fém zsírszűrő • légszállítás 
756/540/380 m3/h* • inox • halogén lámpák

DBB 60 (Inox, fekete, fehér)
DBB 90 (Inox)
- 60 cm és 90 cm-es kivitelben
Dekoratív páraelszívó • falra szerelhető • nyomógombos 
kivitel • 3 sebességfokozat • világítás • fém szűrők • lég-
szállítás: 700/475/360m3/h*

TL1-62
- inox (X)
60 cm-es, szekrénybe építhető kihúzható páraelszívó • 2 
sebességfokozat • légszállítás: 756/540/380 m3/h* • fém 
szűrők • egy motor dupla ventillátorral • világítás

CNL 1 1001
- inox (X) kivitelben
60 cm-es, szekrénybe építhető kihúzható páraelszívó • 3 
sebességfokozat légszállítás: 595/425/254 m3/h* • fém szű-
rők • egymotoros • cserélhető előlap • világítás
CNL 1 2002
- inox (X), fehér (W) és fekete (B) kivitelben
Légszállítás: 847/605/367 m3/h* • kétmotoros • a többi funk-
ció megegyezik.

NC2 60/NC2 90
- 60 cm és 90 cm-es kivitelben
Dekoratív páraelszívó • falra szerelhető • nyomógombos 
kapcsoló digitális kijelzővel • üveg ernyő • fém szűrők • 
kétturbinás motor • 3 sebességfokozat • 2x20W halogén 
világítás • légszállítás: 700/500/360m3/h*

DG3 60/DG3 90/DG2 Isla
- 60 cm-es, 90 cm-es és sziget kivitelben
Üveglapos páraelszívó • falra szerelhető • nyomógombos 
kapcsoló digitális kijelzővel • fém szűrők • kétturbinás motor 
• 3 sebességfokozat + 1 intenzív • 2 x 20W halogén világí-
tás • légszállítás: 1200/820/620m3/h*

CNL1 9000HP
90 cm-es kihúzható páraelszívó • High Power növelt tel-
jesítményű motor • kihúzható rozsdamentes acél előlap • 
halogén világítás • kétmotoros • 3 sebességfokozat • fém-
szűrők • légszállítás:* 590/695/1200m3

CNL 1 3000HP
60 cm-es • a többi funkció megegyezik.

SZ
Szürke

BG
Homokbézs

TB
Topázbézs

AS
Achátszürke

MF
Metálfekete

DOS60/DOS90
- bézs és sötétszürke színben
- 60 cm és 90 cm-es kivitelben
Nyomógombos kapcsolók • 2x20W halogén világítás
3 sebesség •  fémszűrők • Légszállítás: 271-734 
(5Pa)/800/1200m3/h*

FEHÉR, 
FEKETE És 

INOX
szíNbEN!

* UNE EN 61591 / szabad kivezetés / maximális

CARA 45 TG
795x500mm • alapanyag: gránit • min. szekrény méret: 450 
mm • dugóemelővel • a szifon (8265) külön rendelhető:  
1.990 Ft
Universo 1C1E
megfordítható • méret: 780 x 475 mm • medenceméret: 350 
x 395 x 200 mm • dugóemelővel • a modul szélessége.: 45 
cm • a szifon tartozék!

TB

BG

MF

SZBGTB

TBBG SZ

MT Plus zuhanyfejes
Kihúzható zuhanyfejes mosogató csaptelep

TBBG SZ

LUGO 45 1C 1E  
860 x 500mm, medenceméret: 329x429x200mm • du-
góemelővel • megfordítható • min. szekrény méret: 45 cm 
• rendelhető szifon (8265): 1.990 Ft

LUGO 60 1 1/2C 1E
1000 x 500mm, medenceméret: 314x429x200mm és 
160x353x130mm • dugóemelővel • megfordítható • min. 
szekrény méret: 60 cm • rendelhető szifon (8265): 1.990 Ft

KEA 45 1C 1E    
860 x 435mm, medenceméret: 324x364x200mm • du-
góemelővel • megfordítható • min. szekrény méret: 45 cm 
• rendelhető szifon (8265): 1.990 Ft

KEA  60 1 1/2C 1E 
860 x 435mm, medenceméret: 364x364x200mm és 
116x289x120mm • dugóemelővel • megfordítható • min. 
szekrény méret: 60 cm • rendelhető szifon (8265): 1.990 Ft

SZBGTB

TBBG

SZ

BGTB

TB

BG

MF

FEKETE, 
FEHÉR És 

INOX
szíNbEN!

74 900 Ft 13 900 Ft

119 900 Ft

65 900 Ft 21 900 Ft

39 900 Ft

MT Plus álló gránit

17 900 Ft

MT Plus zuhanyfejes gránit

29 900 Ft CNL 1 2002

41 900 Ft

CNL1 9000HP

77 900 Ft
DG 3-90

89 900 Ft

DG 3-60

86 900 Ft

CNL 1 3000HP

54 900 Ft
DG2 Isla - Sziget

169 900 Ft

NC2 60

86 900 Ft

DOS 60

69 900 Ft
KEA  60 1 1/2C 1E

56 900 Ft

CARA 45 TG

59 900 Ft
LUGO 60 1 1/2C 1E

79 900 Ft DBB 60

34 900 Ft

NC2 90

89 900 Ft

DOS 90

79 900 Ft
KEA 45 1C 1E

46 900 Ft

Universo 1C1E

49 900 Ft
LUGO 45 1C 1E

69 900 Ft
DBB 90

44 900 Ft

94 900 Ft

IB64, TB600 vagy 
HF LUX 60 4G főzőlappal 
szettben vásárlás esetén 
RÁADÁS TL1-62 páraelszvó



2V-32TS – Csiszolt szegély
2V-32TAX – Csiszolt szegély, inox alappal
Üvegkerámia főzőlap • 1 Dupla és 3 normál High Light zóna 
• Touch Control vezérlés, digitális kijelzők • 9 teljesítmény-
fokozat • maradékhő-kijelzés • gyermekzár • gyorsmelegí-
tési funkció • 6,3 kW összeteljesítmény

6H-870BTCV
Chef sütő, pirolitikus tisztítással • 8 sütési program + 
Master Chef: 9 automata programmal • Full Touch Cont-
rol vezérlés • receptkönyv, 15 recepttel • elektronikus hő-
mérséklet-szabályozás • teleszkópos sütősín, pirolízissel 
tisztítható vezetőrácsok • Auto, Eco és Turbo pirolízis • 
Különleges, Titanium üveg kivitel

IF-6000VS
Horizone Tech indukciós főzőlap • 4, szabadon variálha-
tó zóna • Touch Pro vezérlés, TFT LCD kijelző • 4 főzési 
mód, automatikus érzékelés • Pasta, Tiempo, Mi Cocina 
funkciók • különleges Le Creuset grill tálca tartozék • 12 
teljesítményfokozat + Booster funkció • különleges, Tita-
nium kivitel

2V-32TS

74 900 Ft

2V-32TAX

64 900 Ft

184 900 Ft

224 900 Ft
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A Fagor nagyháztartási készülékekre 2 év teljes körű garanciát 
biztosítunk, de a szórólapban szereplő bármelyik Fagor beépíthető 
sütőt vagy főzőlapot megvásárlók most 5 év ingyenes garanciával 
vehetik használatba a készülékeket. A garancia igénybevételéhez 
további regisztrációra nincs szükség.

6H-196AX
- 8 program + Celeris
- teleszkópos sütősín
multifunkciós sütő • digitális kijelző • új süllyeszthető gom-
bok • könnyen tisztítható Top slide zománc • A energiaosz-
tály • fehér

6H-755CX
- 7 sütési funkció
- Eco és Turbo pirolízis módok
Pirolitikus tisztítás • a sütés kezdetének, végének teljes 
körű programozása • hőmérséklet-előválasztás minden 
programhoz • „Celeris” gyorsfelfűtési funkció • 4 rétegű 
üvegezés • 54 literes sütőtér • ujjlenyomatmentes inox

IFT-14 S
Indukciós főzőlap • 4 indukciós Plus főzőzóna • digitális 
vezérlés • 9 teljesítményfokozat • programozható főzőzóna 
1-99 perc • gyermekzár • maradékhő kijelzés • csiszolt élek

IFF-82R
Indukciós főzőlap • 3 Indukciós zóna • Touch Control vezér-
lés • 9 teljesítményfokozat • 1-99 perces időzítő minden zó-
nánál • Gyermekzár, apró tárgy érzékelés, edényfelismerés
Maradékhő-kijelzés • Csiszolt szegély • Teljesítmény: 
5900W

7FI-4GLSTX
Triplakoronás gázégő • 4 égős gázfőzőlap • Elektromos 
szikragyújtás • Öntöttvas edénytartó rácsok • Modern, 
szögletes kivitel • Szálcsiszolt inox felület

6CFI-4GLSB 
Fehér edzett üveg felület • 4 égős gázfőzőlap • Elektromos 
szikragyújtás • Elöl elhelyezett, fehér színű gombok • Ön-
töttvas edénytartó rácsok • Csiszolt szegély

I-200 TS – Csiszolt szegély
I-200 TAX  – Csiszolt szegély, inox alappal
- Félindukciós főzőlap
2 indukciós zóna, 1 dupla és 1 normál High Light főzőzóna  
•  Touch Control vezérlés • 9 teljesítmény fokozat • mara-
dékhő kijelzés • 2 időzítő kapcsoló 1-99 percig • 4 biztonsá-
gi hőfokszabályozó • gyermekzár

FFJ1574LX
Pult alá építhető hűtőszekrény • edzett üvegpolcok • 4 *-os 
fagyasztórekesz • 100 liter nettó hűtőtér • 15 liter nettó fa-
gyasztó rekesz • nagyméretű, átlátszó zöldségtartó fiók • 
0,33 kWh/nap energia fogyasztás • 120 kWh éves energia 
fogyasztás • méretek: 85x55x58 cm • ezüst színű kivitel 

LVF17IX
Beépíthető mosogatógép • 12 teríték kapacitás • Elektro-
nikus vezérlés, digitális kijelző • Változó fogyasztás Plus •
8 mosogatóprogram, 6 hőmérséklet • DUO Zona fukció, 
Hygienizer 75oC program • Aqua Stop • 10 liter víz-, 0,89 
kWh energiafogyasztás • 46 dB zajszint • Rozsdamentes 
inox kezelőpanel • „A++” energiaosztály

FIM-6825
Beépíthető kombinált hűtőszekrény • No-Frost • LED világí-
tás, MultiFresh • 219+72 liter • 202 cm magas kivitel

FIM-6725
Beépíthető kombinált hűtőszekrény • No-Frost • LED világí-
tás, 186+72 liter • 188 cm magas kivitel

LVF75IT
- 45 dB(A) zajszint
A++/A/A • 10 liter vízfogyasztás • 12 teríték • 8 mosogató-
program • változó fogyasztás • digitális kijelző • 30 perces 
gyorsprogram • Aqua Stop biztonság • Touch Control
LVF-65IT
Teljesen beépíthető mosogatógép • 12 teríték kapacitás • 10 
liter vízfogyasztás • DUO Zona fukció • 47 dB zajszint

LVF75IT

149 900 Ft

LVF-65IT

134 900 Ft
FIM-6725

229 900 Ft

FIM-6825

249 900 Ft

69 900 Ft

99 900 Ft

119 900 Ft

89 900 Ft

94 900 Ft

Master Chef sütő – 9 programmal

HoriZoneTech technology –  
indukciós főzőlap 

79 900 Ft 79 900 Ft 64 900 Ft

149 900 Ft

Egyedülálló, 
60 cm széles 
kivitel!

Szett vásárlása 
esetén ráadás
B-800MAX botmixer.

Szett vásárlása 
esetén ráadás
B-800MAX botmixer.

Szett vásárlása 
esetén ráadás
B-800MAX botmixer.
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A Fagor nagyháztartási készülékekre 2 év teljes körű garanciát 
biztosítunk, de a szórólapban szereplő bármelyik Fagor beépíthető 
sütőt vagy főzőlapot megvásárlók most 5 év ingyenes garanciával 
vehetik használatba a készülékeket. A garancia igénybevételéhez 
további regisztrációra nincs szükség.

4CC-130EX
Kihúzható páraelszívó • 1 motor • légszállítás: 330/210 
m3/h • mechanikus vezérlés • 3 sebességi fokozat • köny-
nyen tisztítható fémszűrő rendszer • 60 cm széles • inox
AF3-647X
2 motor • légszállítás: 590/405 m3/h • a többi funkció meg-
egyezik a 4CC-130EX funkcióival

MWB-17 AEGX/ MWB-23 AEGX
- A csomag tartalmazza a beépítőkeretet!
17 literes/700W (MWB-17 EGX), 1000W (grill) és 23 li-
teres/800W (MWB-23 EGX), 1200W (grill) változatban • 
beépíthető mikrosütő • rozsdamentes belső tér • 5 fokozat • 
időkapcsoló digitális vezérlés •  ultragyors kvarc grill • inox

2V-40TS  – Csiszolt szegély - 62.900 Ft
2V-40TX – Inox keret
Önállóan beépíthető üvegkerámia főzőlap  •  4 High Light 
zóna  • Touch Control vezérlés  •  4 biztonsági hőfoksza-
bályozó  •  maradékhő kijelzés  •  9 teljesítmény fokozat  •  
inox keret  •  gyermekzár

6H-114AX 
Multifunkciós sütő 6 programmal • Mechanikus időzítő 
hangjelzéssel • sütés befejezésének állíthatósága, maxi-
mum 120 perces időtartamon belül • „AquaSliding” tisztítási 
rendszer • Slide zománcbevonattal • ventilátoros páraelszí-
vás • rozsdamentes inox kivitel • A energiaosztály

6H-114AB 
Multifunkciós sütő 6 programmal • Mechanikus időzítő 
hangjelzéssel • sütés befejezésének állíthatósága, maxi-
mum 120 perces időtartamon belül • „AquaSliding” tisztítási 
rendszer • Slide zománcbevonattal • ventilátoros páraelszí-
vás • fehér üveg kivitel • A energiaosztály

3MF-2IAX
Dominó indukciós főzőlap • Touch Control vezérlés • 12 
teljesítményfokozat • Booster funkció minden zónánál • Mi 
Cocina’ funkció: eltárolható főzési beállítások • programoz-
ható késleltetés és időzítő kapcsoló • maradékhő-kijelzés, 
gyermekzár • 3,6 kW összteljesítmény • „Stratos” csiszolt 
szegély

3MFT-2AX
Domino üvegkerámia főzőlap • 1 normál HighLight főzőzó-
na • 1 dupla HighLight főzőzóna • digitális vezérlés • 9 tel-
jesítmény fokozat • biztonsági termosztát • 1 digitális óra a 
főzőzóna programozásához • inox keret

6H-215AXH
Multifunkciós sütő • 6 program • elektronikus programóra • 
Touch Control vezérlés • hűtött párakiáramlás • A energia-
osztály • ujjlenyomatmentes

6H-175BX
- inox, fehér vagy fekete színben
Multifunkciós sütő • 6 program • elektronikus programóra • 
Touch Control programozás • TOP slide könnyen tisztítható 
zománc • 2 fokozatú grill • hűtött párakiáramlás • A-10% 
energiaosztály • Pull System sütősín

6H-220AXH
- Katalítikus öntisztító oldalfalak
Multifunkciós sütő • 6 program • elektronikus programóra • 
Touch Control vezérlés • hűtött párakiáramlás • A energia-
osztály • ujjlenyomatmentes inox

6H-196AN
- 8 program + Celeris
- teleszkópos sütősín
multifunkciós sütő • digitális kijelző • új süllyeszthető 
gombok háttérvilágítással • könnyen tisztítható Top slide 
zománc • A-10% energiaosztály • fekete

VT-12
12 palackos bor temperáló • termoelektronikus hűtés • zaj-
talan működés • digitális kijelző • Touch Control vezérlés • 
LED-es belső világítás.

VT-6
6 palack kapacitás • 2 kivehető polc

VT-12 BIZONE
Két külön hőmérsékleti zóna • 2 kijelző

4CC-130EX

26 900 Ft

MWB-17 AEGX

59 900 Ft

VT-12

37 900 Ft
VT-12 BIZONE

49 900 Ft

AF3-647X

39 900 Ft

MWB-23 AEGX

69 900 Ft

VT-6

29 900 Ft

57 900 Ft 69 900 Ft 54 900 Ft

79 900 Ft94 900 Ft

59 900 Ft

64 900 Ft

69 900 Ft

74 900 Ft

6H-196AB
- 8 program + Celeris
- teleszkópos sütősín
multifunkciós sütő • digitális kijelző • új süllyeszthető gom-
bok • könnyen tisztítható Top slide zománc • A-10% ener-
giaosztály • fehér

2CHIE-4GLS
Önállóan beépíthető gázfőzőlap edzett üvegfelületen • le-
kerekített szélek • 4 gázégő égésbiztosítóval • elektromos 
szikragyújtás • zománcozott edénytartók • fekete

2HIE-4GLSX
4 égős gázfőzőlap • Elektromos szikragyújtás • Zománco-
zott edénytartó rácsok • Elöl elhelyezett kezelőgombok • 
Rozsdamentes inox kivitel

94 900 Ft

52 900 Ft

FSE-6212IT
Beépíthető mosó-szárító • 0-1200 fordulat/perc centrifuga
elektronikus vezérlés • Touch Control gombok • VarioScan •
15 és 30 perces gyors program • digitális kijelző • 24 órás 
késleltetés • különleges programok sötét ruhák és ingek 
mosásához • kondenzációs szárítási mód • programidő 
rövidítés, vasaláskönnyítés, extra öblítés • „B” energiaha-
tékonysági osztály

159 900 Ft

29 900 Ft

Szett vásárlása 
esetén ráadás
SW-220 szendvicssütő.

Szett vásárlása 
esetén ráadás
SW-220 szendvicssütő.

Szett vásárlása 
esetén ráadás
BC-275 konyhai mérleg.

Szett vásárlása 
esetén ráadás
BC-275 konyhai mérleg.

Szett vásárlása 
esetén ráadás
BC-275 konyhai mérleg.

Szett vásárlása 
esetén ráadás
BC-275 konyhai mérleg.

Szett vásárlása 
esetén ráadás
BC-275 konyhai mérleg.
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RODI - Mosogatótálcák és Ötletek
A technológia, az innováció, a minőség és a design szorosan összefüggő fogalmak. Ezek jelennek meg a RODI tálcák széles választékában, ki-
magasló használhatóságában. Mindezt igazolja, hogy a RODI - SINKS & IDEAS, S.A. sikeresen megszerezte az NP EN ISO 9001:2000  •  NP EN 
ISO 9001:2008 minősítéseket, mely mind a mosogatótálcák, mind a felszerelések (csaptelep, rozsdamentes kosár, stb.) tekintetében garantálja 
a termékek magas minőségét. A RODI - SINKS & IDEAS, S.A elkötelezett híve a biztonságos és egészséges körülmények biztosításának a gyártás 
összes munkafázisában.

ROVIGO FLAT (A készlet erejéig!)
méret: 780x435 mm • 115 mm-es lefolyó • szekrény 
méret: 400 mm • kivágási méret: 756x411 mm • 145 mm 
mély • matt

ROVIGO DUE (A készlet erejéig!)
méret: 780x435 mm • 115 mm-es lefolyó • szekrény 
méret: 800 mm • kivágási méret: 756x411 mm • 145 mm 
mély • matt

RIGA FLAT
méret: 1200x500 mm • 115 mm-es lefolyó • szekrény 
méret: 800 mm • kivágási méret: 1176x476 mm • 160 mm 
mély • matt

ECO 40800
Egykaros, álló csaptelep, kihúzható zuhanyfejjel • króm 
kivitel.

ECO 40600
Egykaros álló csaptelep, íves kifolyócsővel • króm kivitel.

DUETO
méret: 847x444 mm • 115 mm-es lefolyó • kivágási méret: 
823x420 mm • szekrény méret: 900 mm • 145 mm mély 
• matt

SEVILLA FLAT
méret: 860x435 mm • 115 mm-es lefolyó • kivágási méret: 
836x411 mm • szekrény méret: 400 mm • 145 mm mély 
• matt

SEMI-DUETO
méret: 847x444 mm • 115 mm-es lefolyó • kivágási méret: 
823x420 mm • szekrény méret: 450 mm • 145 mm mély 
• matt

PIO REDONDO
méret: 510 mm • 115 mm-es lefolyó • kivágási méret: 490 
mm • szekrény méret: 600 mm • csaptelepfurattal • 175 
mm mély • matt

KRONOS (A készlet erejéig!)
méret: 1026x500 mm • 115 mm-es lefolyó • kivágási 
méret: sablon szerint • szekrény méret: 450 mm • csapte-
lepfurattal • 155 mm mély • polírozott

ECO 40900
Egykaros, álló csaptelep, egyenes kifolyócsővel • króm 
kivitel.

METAL POLISH
Mosogatótálca tisztító paszta, inox mosogatótálcákhoz.

SOAP DISPENSER
Mosogatószer adagoló

OKIO LINE 100 FLAT
méret: 1000x500 mm • 115 mm-es lefolyó • szekrény 
méret: 600 mm • kivágási méret: 976x476 mm • 170 mm 
mély • matt

OKIO LINE 85 FLAT 
méret: 860x435 mm • 115 mm-es lefolyó • szekrény 
méret: 450 mm • kivágási méret: 840x415 mm • 140 mm 
mély • matt

SEVILLA BB
méret: 860x435 mm • 115 mm-es lefolyó • szekrény 
méret: 900 mm • kivágási méret: 836x411 mm • 140 mm 
mély • matt

Pousar 80x60
teletetős mosogatótálca • méret: 800x600 • 60 mm-es 
lefolyó • hajlítás: 3 oldal lefelé • matt

SKYPPER
méret: 600x500 mm • 115 mm-es lefolyó • szekrény 
méret: 600 mm • kivágási méret: 576x476 mm • 150 mm 
mély • matt

A f
otó

 ill
us

ztr
ác

ió!

A Rodi mosogatótálcákhoz megadott szekrényméretek csaplyuk nélküli szereléshez értendőek.

Pousar 90x60
teletetős mosogatótálca • méret: 900x600 • 60 mm-es 
lefolyó • hajlítás: 3 oldal lefelé • matt

A f
otó

 ill
us

ztr
ác

ió!

17 900 Ft 16 900 Ft 17 900 Ft

15 900 Ft

16 900 Ft

13 900 Ft

26 900 Ft

25 900 Ft

16 900 Ft

14 900 Ft

14 900 Ft 16 900 Ft

17 900 Ft

30 900 Ft

18 900 Ft

17 900 Ft

16 900 Ft

METAL POLISH

3 900 Ft

SOAP DISPENSER

5 900 Ft

OKIO LINE 80 FLAT (A készlet erejéig!)
méret: 800X500 mm • 115 mm-es lefolyó • szekrény 
méret: 400 mm • kivágási méret: 776x476 mm • 170 mm 
mély • matt

15 900 Ft
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Gránit-színminták:

94 - Homokbézs
Ultragranit

55 - Szahara
Ultragranit

95 - Ében fekete
Ultragranit

44 - Fekete
Ultrametal

Quarmix
Egykaros, álló csaptelep, elfordítható kifolyócsővel.

Atlantic PL4351
méret: 435x200 mm • 92 mm-es lefolyó • kivágási méret: 
410 mm • szekrény méret: 400/450 mm • a medence 
mélysége: 200 mm • a lefolyót és a szifont tartozékként 
szállítjuk.

Harmony HR4321
méret: 432x500 mm • 92 mm-es lefolyó • csaptelepfurattal
kivágási méret: 410x480 mm • szekrény méret: 450 mm
a medence mélysége: 210 mm • a lefolyót és a szifont 
tartozékként szállítjuk • A csaptelep illusztráció!

Spazio SP0791
méret: 790x500x200 mm • 92 mm-es lefolyó • megfordítható 
kivágási méret: 770x480 mm • szekrény méret: 400 mm
a medence mélysége: 200 mm • a lefolyót és a szifont 
tartozékként szállítjuk • A csaptelep illusztráció!

Corax CX0981
méret: 980x510x210 mm • 92 mm-es lefolyó 
kivágási méret: a csatolt sablon alapján • szekrény méret: 
500 mm • a medence mélysége: 210 mm • a lefolyót és a 
szifont tartozékként szállítjuk • A csaptelep illusztráció!

Spazio SP0792
méret: 790x500x200 mm • 92 mm-es lefolyó • megfordítható 
kivágási méret: 770x480 mm • szekrény méret: 800 mm
a medence mélysége: 200 mm • a lefolyót és a szifont 
tartozékként szállítjuk  • A csaptelep illusztráció!

Spazio SP0991
méret: 990x500x200 mm • 92 mm-es lefolyó • megfordítható 
kivágási méret: 970x480 mm • szekrény méret: 600 mm
a medencék mélysége: 200 mm és 145 mm  • a lefolyót és 
a szifont tartozékként szállítjuk • A csaptelep illusztráció!

Atlantic PL5101
méret: 510x200 mm • 92 mm-es lefolyó • csaptelepfurattal
kivágási méret: 490 mm • szekrény méret: 510 mm
a medence mélysége: 220 mm • a lefolyót és a szifont 
tartozékként szállítjuk • A csaptelep illusztráció!

Quarmixext
Egykaros, álló csaptelep, kihúzható zuhany és kifolyó fejjel.

Idealmix
Egykaros hagyományos csaptelep, kereszt alakú 
gombokkal.

Euromix
Egykaros, álló csaptelep, öntött kifolyófejjel.

20 cm mély 21 cm mély 21 cm mély22 cm mély

Plados gránit mosogatótálcák          év garanciával!

A Pladosról...
A Plados a világ vezető gyártói közé tartozik kompozit összetételű konyhai mosogatótálcák gyártása terén. Fiatal és dinamikus vállalatunk 
stabil pozíciót szerzett a kompozit mosogatótálcák nemzetközi piacán tapasztalható versenyhelyzetben azáltal, hogy rendkívül megbízható 
minőségű, kiváló termékeket gyárt, melyek forgalomba hozatalukat követően mindenütt elismerést és egyöntetű sikereket érnek el.

56 - Jázmin
Ultragranit

50 - Föld
Ultragranit

55
9495

56
50

55
9495

56
50

55
9495

56
50

55
94
95

50
56

55
94
95

50
56

55
94
95

50
56

55
94
95

50
56

55
94
95

50
56

55
94
95

50
56

Spazio SP1162 
méret: 1160x500x200 mm • 92 mm-es lefolyó • megfor-
dítható • kivágási méret: 1140x480 mm • szekrény méret: 
800 mm • a medencék mélysége: 200 mm  • a lefolyót és a 
szifont tartozékként szállítjuk • A csaptelep illusztráció!

24 900 Ft

59 900 Ft

40 900 Ft

18 900 Ft

60 900 Ft

43 900 Ft

29 900 Ft

63 900 Ft

65 900 Ft

18 900 Ft

55 900 Ft

43 900 Ft

55
9495

56
50

55
94
95

50
56

55
94
95

50
56



                        MODULA 60/3 (A készlet erejéig!)
- Tartós, fékezős fém vezetősínek
Szelektív hulladékgyűjtő (festett fém) • ajtó szerelhető rá 
• 1 x 16l + 1 x 13l +1 x 8l (szürke) tárolóedény • méretek: 
400 x 564 x 400 mm • teljesen kihúzható
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                        EKKO FRONT 40/2 (A készlet erejéig!)
- Tartós fém vezetősínek
Szelektív hulladékgyűjtő (szürke) • ajtó szerelhető rá • 
2 x 16l (színes) tárolóedény • méretek: 355 x 365 x 466-900 
mm • teljesen kihúzható
                        EKKO FRONT 40/3 (A készlet erejéig!)
1 x 16l  + 2 x 8l (színes) tárolóedény • méretek: 355 x 365 x 
466-900 mm

                        ALADIN 40/1 (A készlet erejéig!)
- Tartós fém vezetősínek
Hulladékgyűjtő (szürke) • ajtóra szerelhető • 1 x 16l  
(színes) tárolóedény • méretek: 287 x 362 x 333-685 mm
terhelhetőség 30kg • teljesen kihúzható

                        EKKO 40/2 (A készlet erejéig!)
- Tartós fém vezetősínek 
Szelektív hulladékgyűjtő (szürke) • 2 x 16l (kék, zöld) 
tárolóedény • méretek: 355 x 365 x 473-910 mm • teljesen 
kihúzható 
                        EKKO 40/3 (A készlet erejéig!)
1 x 16l + 2 x 8l (színes) tárolóedény • méretek: 355 x 365 
x 473-910 mm • a többi paraméter megegyezik.

DX-12.35DG
Borhűtő • 12 palack • süllyesztett fogantyú • LED világítás 
• digitális szabályzás • termoelektromos technológia • 
automatikus leolvasztás • teleüveg ajtó

DX.16.46K
Borhűtő • 16 palack • süllyesztett fogantyú • LED világítás 
• digitális szabályzás • kompresszoros technológia • 
manuális leolvasztás • teleüveg ajtó

DX-20.62K
Borhűtő • 20 palack • süllyesztett fogantyú • LED világítás 
• digitális szabályzás • kompresszoros technológia • 
manuális leolvasztás • teleüveg ajtó

DX-21.60DG
Borhűtő • 15+6 palack • süllyesztett fogantyú • LED világí-
tás • digitális szabályzás • termoelektromos technológia • 
automatikus leolvasztás • teleüveg ajtó

DX-7.22BK (Üveg)
DX-7.22SK (Rozsdamentes acél)
Borhűtő • 7 palack • megfordítható ajtó • LED világítás 
• digitális szabályzás • kompresszoros technológia • 
automata leolvasztás • teleüveg/inox ajtó

DX-19.58BK (Üveg)
DX-19.58SK (Rozsdamentes acél)
Borhűtő • 19 palack • megfordítható ajtó • LED világítás 
• digitális szabályzás • kompresszoros technológia • 
automata leolvasztás • teleüveg/inox ajtó

DX-24.56BSK (Rozsdamentes acél)
Beépíthető borhűtő • 24 palack • kompresszoros tech-
nológia • digitális szabályzás • LED világítás • automata 
leolvasztás • teleüveg/inox ajtó

DX-24.56BBK (Üveg)
Beépíthető borhűtő • 24 palack • kompresszoros tech-
nológia • digitális szabályzás • LED világítás • automata 
leolvasztás • teleüveg/inox ajtó

DX41.130BSK (Rozsdamentes acél)
Beépíthető borhűtő • 41 palack • kompresszoros tech-
nológia • digitális szabályzás • LED világítás • automata 
leolvasztás • teleüveg/inox ajtó

DX41.130BBK (Üveg)
Beépíthető borhűtő • 41 palack • kompresszoros tech-
nológia • digitális szabályzás • LED világítás • automata 
leolvasztás • teleüveg/inox ajtó

A bor tárolása különösen otthoni környezetben problematikus, hiszen a hagyományos hűtőszekrény nem alkalmas a bor hűtésére. A 
bortárolás praktikus és esztétikus eszköze a borhűtő. Az általunk kínált választékban a lakásban tárolandó kisebb palackszámú bor kollekció 
borhűtők és a komoly borgyűjteményt igénylő bor klímakészülékek egyaránt megtalálhatók. A borhűtők egyes modelljei szabadonállók, míg 
mások konyhabútorba építhetők. A legmodernebb borhűtő modellek kihúzható polcokkal rendelkeznek, két- vagy akár háromszekciósak. 
Borkereskedők és a vendéglátóipar számára professzionális, zárható borhűtő modelleket ajánlunk. Sikerünk titka többek között a széles 
portfolió és borhűtőink esztétikus megjelenése.

DX-46.145BK (Üveg)
DX-46.145SK (Rozsdamentes acél)
Borhűtő • 46 palack • megfordítható ajtó • LED világítás 
• digitális szabályzás • kompresszoros technológia • 
automata leolvasztás • teleüveg/inox ajtó

Kétszekciós
Kétszekciós
Pult alá építhető

KétszekciósKétszekciós

Pult alá építhető Pult alá építhető

61 900 Ft

83 900 Ft

219 900 Ft

58 900 Ft 8 900 Ft

44 900 Ft

74 900 Ft

199 900 Ft

74 900 Ft

99 900 Ft

299 900 Ft 319 900 Ft

81 900 Ft

DX-28.88K
Borhűtő • 28 palack • süllyesztett fogantyú • LED világítás 
• digitális szabályzás • kompresszoros technológia • 
manuális leolvasztás • teleüveg ajtó

EKKO FRONT 40/3

20 900 Ft
EKKO 40/3

14 900 Ft

EKKO FRONT 40/2

19 900 Ft
EKKO 40/2

13 900 Ft

234 900 Ft
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ZPG6054MP
Inox gázlap • 60cm • Elektromos szikragyújtás • Zomán-
cozott főzőrácsok

ZPC6035BE
Önállóan beépíthető üvegkerámia főzőlap • Touch Control 
vezérlés • Gyermekzár • 4 főzőzóna (1 dupla zóna) • 
Keretnélküli  • Túlmelegedés elleni védelem • Hangjelzés 
• 9 fokozat

ZME8061EE
Önállóan beépíthető multifunkciós sütő • 7 sütési funkció 
• Digitális kijelző • 56 literes sütőtér • Gyermekzár • Turbo 
grill • Inox

ZPG6085SP
Önállóan beépíthető gázfőzőlap edzett üveglapon • 60cm 
• Égésbiztosítás • Wok égő • Öntött vas edénytartó rács • 
Elektromos szikragyújtás

AQUARIO819.5SK
Aquario porszívó • 1500W • 3L porzsák kapacitás • HEPA 
• vízfilter és hagyományos porzsák • 4 év garancia

294.6SL
Szeletelő • Alexis Young 200W • 0-15mm vágó szélesség 
fém étel toló • Műanyag tálca • Speciális sajtvágó tárcsa 
szürke

522.6
Páraelszívó • 60cm • 380m3/h • Alumínium szűrő
52db(A) • Inox • 3 fokozat • Világítás 40W

54 900 Ft

36 900 Ft

49 900 Ft

18 900 Ft 39 900 Ft

PIZZA 4 99204
Családi Pizza sütő 4 személyre • alkalmas mini és nagy 
pizza sütésére egyaránt • valódi cserép sütőfedél • sütemé-
nyek sütésére is alkalmas • 800 W • Tartozék: 1 db cserép 
tető, 4 db szigetelt sütőlapát, sütőtálca, forma a tészta kivá-
gásához. • Méret: 38x38x26 cm

Pasta Machine 21126
Tészta készítő gép • teljesen automata tészta készítés • 
friss, házi készítésű tészta akár 15 perc alatt • keverőtar-
tály kapacitása 500g, ami 4 személyre való adag • könnyen 
tisztítható • 10 különböző tésztaforma préslemez (linguini, 
fettuccini, tagliatelle, pappardelle, spagettini, spagetti, ver-
micelli, penne, rigatoni, biscotti) • Méret: 30x29x31,5 cm

Elektromos Kukta 99206
Elektromos kukta • digitális idő kijelzés és programozható 
főzőprogramok • idő és energia megtakarítás • űrtartalom: 
6 liter • tapadásmentes bevonat • 1000W teljesítmény • 
Méret: 30,5x30,5x36 cm

Multi Roaster 99228
Többfunkciós konyhai sütő • süthet benne gesztenyét, 
krumplit, grillhúst, grillhalat, tengergyümölcseit, zöldsége-
ket, omlettet, palacsintát, tortillát és teppanyakit • forró sütő 
felület szabályozható termosztáttal és visszajelző lámpával 
• tapadásmentes bevonattal • fa fogantyú • tartozék kanál 
és kenőhenger • Méret: 31,5x31,5x21,7 cm

Duo Citrus Juicer  21136
Citrusprés • a 2 facsaró rész megkétszerezi a teljesítményt, 
így csupán néhány másodperc alatt juthat a finom és 
egészséges narancsléhez • préselés közben pedig a 3. na-
rancsot kettévágja • lecsukható tető• 500 ml-es gyümölcs-
lékanna • könnyen tisztítható • Méret: 28,2x23x24,3 cm 

Smoothie to go 99241
Készítsen friss gyümölcs smoothie-t otthon • Smothie ro-
botgép és bögre egyben • ízletes és friss smoothie-t, tur-
mixot, shake-et és fitness italt készít készít • tartozék 600 
ml-es bögre • erős motor • jégkását is készít • méret: 23,3 x 
15,5 x 24,5 cm • súly: 1,2 kg / 1,4 kg

Slowjuicer 99211
Gyümölcsprés • a lassú préselési folyamatnak és a nagyon 
sűrű szűrőnek köszönhetően, a lehető legtöbb vitamint, ízt 
és tápanyagot őrzi meg • finom és friss dzsúzt készít, ami 
színében és ízében is különleges • teljesítmény: 150 W • 
Méret: 37,5x23,5x40 cm 

Tejhabosító 99244
Tejhabosító • hideg és meleg tejhab készítése • tejhőmér-
séklet: kb. 65°C • egyedülálló mágneses indukciós elven 
alapuló melegítés • tapadásmentes bevonat • tejhab ka-
pacitás: 150 ml • melegítési kapacitás: 250 ml • könnyen 
tisztítható • méret: 20,8 x 15,3 x 21,8 cm

94 900 Ft

36 900 Ft

16 900 Ft

24 900 Ft

51 900 Ft

29 900 Ft

19 900 Ft

24 900 Ft

11 900 Ft

44 900 Ft



Forgalmazó: 
Hód-In Kft.
H-6800 Hódmezővásárhely Erzsébeti út 8.
Telefon: +36/62-202-483
Fax: +36/62-533-569
Internet: http://www.hodin.hu

A képen szereplő termékek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. A modellek és technikai paraméterei elő-
zetes 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!

Az Ön márkakereskedő partnere:
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Trapeze (A készlet erejéig!)
- 60 cm-es
Trapéz páraelszívó • 373/363 m3/h* • alumínium szűrő •
2x40W világítás • 54 dB(A) • inox

Round (A készlet erejéig!)
- 60 cm-es kivitelben
Félköríves páraelszívó • 448/395 m3/h* • alumínium szűrő 
• 2x40W világítás • 56 dB(A) • inox

Telescope 60 (A készlet erejéig!)
- inox és fehér színben
60 cm-es kihúzható páraelszívó • 301/275 m3/h* • kétmo-
toros • alumínium szűrő • 2x40W világítás • 54 dB(A)

Island (A készlet erejéig!)
90 cm-es sziget páraelszívó • 479/464 m3/h* • alumínium 
szűrő • 4x20W halogén világítás • 56 dB(A) • inox

      FPP 502 X (A készlet erejéig!)
Sütő kapacitása: 55 l • Könnyűtisztítású belső falak • „A” 
enegriaosztály • Kétrétegű üvegajtó • 5 funkció • Elektroni-
kus programozás • Időzítő • Inox POP design

      PL 40 ASX (A készlet erejéig!)
60 cm-es, rozsdamentes acél kivitel • Egybeöntött főzőlap 
• Nyomógombos szikragyújtás • Égésbiztosítás

Crystal 60 (A készlet erejéig!)
- 60 cm-es kivitelben
Üveglapos páraelszívó • 479/464 m3/h* • alumínium szűrő 
• 2x20W halogén világítás • 56 dB(A) • inox

Crystal 90 (A készlet erejéig!)
- 90 cm-es kivitelben
Üveglapos páraelszívó • 479/464 m3/h* • alumínium szűrő 
• 2x20W halogén világítás • 56 dB(A) • inox

Trapeze (A készlet erejéig!)
- 90 cm-es
Trapéz páraelszívó • 373/363 m3/h* • alumínium szűrő •
2x40W világítás • 54 dB(A) • inox

Country (A készlet erejéig!)
- 90 cm-es
Rusztikus páraelszívó • 301/275 m3/h* • kétmotoros • 
2x40W világítás • 54 dB(A) • festhető fehér felsőrész • 
pácolható natúr tölgy farész

Country (A készlet erejéig!)
- 60 cm-es
rusztikus páraelszívó • 301/275 m3/h* • kétmotoros • 
2x40W világítás • 54 dB(A) • festhető fehér felsőrész • 
pácolható natúr tölgy farész

Kivezetett üzemmód
Ebben az üzemmódban, az elszívott levegő - a zsírszűrő filteren át-
haladva - egy csőrendszeren keresztül a szabadba vagy kéménybe 
kerül. Fontos, hogy ennél a változatnál, biztosítsuk a megfelelő friss
levegő beáramlását is, mert csak így működnek megfelelő haté-
konysággal a készülékek, nem beszélve arról, hogy nem elég az 
elhasznált levegőt elszívni, annak megfelelő utánpótlása is fontos.

Keringetéses üzemmód
Ha a készüléket ebben az üzemmódban üzemeltetjük, a levegő a 
zsírszűrőkön áthaladva, egy aktív-szénfilteren is keresztül halad, 
mely némileg megszűri a kellemetlen szagokat, gőzöket, majd a 
megtisztított levegő visszakerül a konyha levegőjébe. Ebben az eset-
ben a kapacitás a szénszűrő állapotától (elhasználódás) függően kb. 
60-80% -ra csökken. 

EuroMarkt

Home (A készlet erejéig!)
- 50 és 60 cm-es kivitelben
Hagyományos páraelszívó • 212/207 m3/h* • 1x40W világí-
tás • 51 dB(A) • fehér

Lux (A készlet erejéig!)
- 50 és 60 cm-es kivitelben
- inox és fehér színben
Hagyományos páraelszívó • 179/167 m3/h* • 1x40W 
világítás • 51 dB(A)

Telescope 60X

19 900 Ft

LUX 50 X; 60 X

15 900 Ft

HOME 50 W

9 900 Ft

Trapeze 60

24 900 Ft

Telescope 60W

19 900 Ft

LUX 50W; 60W

11 900 Ft

HOME 60 W

9 900 Ft

Trapeze 90

29 900 Ft54 900 Ft

59 900 Ft 32 900 Ft

47 900 Ft

54 900 Ft

119 900 Ft 39 900 Ft 24 900 Ft


