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AKCIÓ!AKCIÓ!

AKCIÓ! AKCIÓ!

ZOB442X
beépíthető, önálló 

4 funkciós sütő
57 literes sütőtér, 

 légkeverés, 
digitális programóra, 

oldalvezető sín, 
ujjlenyomatmentes inox felület

ZGG62414XA
beépíthető, önálló gáz főzőlap, 
60 cm széles, 4 égős, 
egykezes szikragyújtás, 
2 zománcozott edénytartó rács, 
égésbiztosító, jobb oldali kezelőpanel, 
fekete kezelőgombok, 
inox kivitel

ZEV6240FBA
beépíthető, önálló kerámia főzőlap
60 cm széles, 4 zónás, 
érintős kezelő, 
maradékhő kijelzés, 
automatikus kikapcsolás, 
keret nélküli

EHF6240XXK
beépíthető, önálló kerámia főzőlap
60 cm széles, 4 zónás, 
érintőkapcsolós vezérlés, gyerekzár, 
maradékhő-kijelzés, automata kikapcsolás, 
megvilágított kijelző, Promise XL keret

EHL6540FOK
beépíthető, önálló indukciós főzőlap
60 cm széles, 4 zónás, Bridge funkció,                                    
érintőkapcsolós vezérlés, gyerekzár, 
maradékhő-kijelzés, automata kikapcsolás, 
csiszolt szélek, EcoTimer, időzítő funkció, 
megvilágított kijelző, Stop&Go funkció

A készülékek külön is megvásárolhatók! 
A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

ZOA35722XV
beépíthető, önálló 7 funkciós sütő

57 literes sütőtér, 
SET elektronikus időzítő, 

digitális óra, süllyesztett kezelőgombok, 
katalitikus öntisztító oldalfal, 

4 polcmagasság, 2 sütési szint, 
2 szintes teleszkópos sütősín, 

2 rétegű ajtóüveg, elektromos grill, 
inox kivitel

EOB3454AOX
beépíthető, önálló 9 funkciós sütő

72 literes, nagyméretű sütőtér, 
elektronikus időzítés, digitális óra, 

süllyesztett kezelőgombok, 
3 sütési szint,  

SoftMotion lágyan záródó ajtó, 
könnyen tisztítható sütőtér, 

ujjlenyomatmentes inox felület

PlusSteam gőzfunkció,  
1 szintes teleszkópos sütősín

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ZEI6840FBA
beépíthető, önálló indukciós főzőlap 
60 cm széles, 4 zónás,  
elektronikus, érintőkapcsolós vezérlés,  
teljes indukció,  gyerekzár, 
programzár, gyorsfelfűtés, 
főzőlapvédelem: automatikus kikapcsolás, 
hangjelzés, percszámláló,  maradékhő-kijelzés, 
keret nélküli kivitel

katalitikus,
1 szintes teleszkópos sütősín

EZB3410AOX
beépíthető, önálló 7 funkciós sütő, 

57 literes sütőtér, 
elektronikus hőmérséklet vezérlés, 

2 rétegű sütőajtó, gyerekzár, 
süllyesztett kezelőgombok, 

SET- időzítés (amber), 
program vége hangjelzés,

ujjlenyomatmentes inox felület 

ENERGIA
OSZTÁLY

EGH6242BOX
beépíthető, önálló gáz főzőlap
60 cm széles, 8 mm-es profil, 
front kezelőszervek, 
égésbiztosító, 
egykezes szikragyújtó, 
2 zománcozott edénytartó, 
inox

EHF6241FOK
beépíthető, önálló kerámia főzőlap
60 cm széles, 4 zónás - ebből 
1 kétkörös főzőzóna, 
érintőkapcsolós vezérlés, gyerekzár, 
maradékhő-kijelzés (2 fokozat), 
csiszolt szélek

KIEMELT AJÁNLAT

KIEMELT AJÁNLAT
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ZEM6440FBA
beépíthető, önálló indukciós főzőlap 
60 cm széles, 2+2 (Flex) zónás,  
Bridge funkció, elektronikus, 
érintőkapcsolós vezérlés, 
Booster funkció, 
SoundOff, Eco, időzítő, 
maradékhő-kijelzés, 
csiszolt, keret nélküli kivitel

BRIDGE

BRIDGE

 szett ára: 94 900 Ft  szett ára: 139 900 Ft

 szett ára: 134 900 Ft

 szett ára: 149 900 Ft

 szett ára: 199 900 Ft

 szett ára: 99 900 Ft

 szett ára: 119 900 Ft

 szett ára: 109 900 Ft



ZEV36340XB szett: ZOB33701CR + ZGG66414CA

beépíthető, önálló rusztikus sütő 
72 literes, 3 sütési szint, analóg óra, 

hangjelzés, program vége, 
percszámláló

beépíthető, önálló 
rusztikus gázlap 
PureFlame gázégő, 

égésbiztosító, öntöttvas 
edénytartó rács, 

forgókapcsolós vezérlés, 
egykezes szikragyújtás

beépíthető, 
önálló kerámia 

főzőlap 
   60 cm széles, 

inox keret, 
érintőkapcsolós 

vezérlés, 
automatikus 
kikapcsolás, 
gyerekzár, 

maradékhő-kijelzés

A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

ZOB35702BV

beépíthető, 
önálló 6 funkciós sütő  

57 literes sütőtér, 
SET - időzítő, 
2 sütési szint, 

2 rétegű sütőajtó, 
inox kivitel 

ZOC25601XK ZOP37902XK

katalitikus pirolitikus

beépíthető, 
önálló 9 funkciós sütő    
     72 literes, hangjelzés, 
gyerekzár, demo mód, 

ajtózár jelzés, 
percszámláló, 

maradékhő kijelzés, 
biztonsági kikapcsolás, 

sütési idő kijelzés, 
szervizkód, 

melegentartó funkció, 
süllyesztett gombok, 
ujjlenyomatmentes 

inox felület 

beépíthető, 
önálló 7 funkciós sütő   

 56 literes, 
digitális óra, 
SET időzítő, 
süllyesztett 

kezelőgombok, 
könnyen tisztítható 

sütőtér + AquaCleaning, 
4 polcmagasság, 

2 sütési szint, 
ujjlenyomatmentes felület

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

hagyományos 50 cm-es elszívó
telj. 100-170 m3/h., 1 motoros, 

3 fokozat, fehér kivitel 

ZHT530W

kürtős 
60 cm-es elszívó

400 m3/h telj., 
1 motoros, 
3 fokozat, 

inox

beépíthető, 
önálló 2 zónás, 

dominó vasmagos 
főzőlap

30 cm széles, 
front kezelőpanel, 
fekete gombok, 

inox kivitel
kihúzható 60 cm-es elszívó

teljesítmény 190-300 m3/h, 1 motoros, 
3 fokozat, inox

ZHP637X: 28 900 Ft
teljesítmény 220-420 m3/h

ZHC6131X ZEE3921IXA ZHP615X

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ZHT530X: 14 900 Ft inox (170 m3/h)

ZHT630W: 13 500 Ft fehér (190 m3/h)

ZHT630X: 15 300 Ft inox (190 m3/h)

29 900 Ft 26 900 Ft  21 900 Ft 12 600 Ft

ZGO65414BA

beépíthető, 
önálló gáz főzőlap      

  60 cm széles, 
4 égős, 

Gas on Glass, 
fekete, 

zománcozott 
edénytartók, 

front kezelőszervek, 
egykezes szikragyújtás

48 900 Ft

ZOB65802XK

beépíthető, 
önálló 9 funkciós sütő                                                               

72 literes, 
hangjelzés, 

percszámláló, 
időtartam kijelzés,

süllyesztett gombok,
AquaClean, 

ujjlenyomatmentes 
inox felület                                                                  

3 sütési szint                                                                 

ENERGIA
OSZTÁLY79 900 Ft

pult alá építhető hűtő 
97/17 literes űrtartalom, automata 
leolvasztás, ajtónyitás megfordítható, 
beépítő magasság: 820 mm,
zajszint: 40 dB(A)

ZUA14020SA 
pult alá építhető hűtő
mélyhűtő nélküli kivitel 
130 literes űrtartalom, 
beépítő magasság: 820 mm 
zajszint: 38 dB(A)
ár: 75 900 Ft

ZUA12420SAZBB28441SA

beépíthető 
kombinált hűtő-fagyasztó

214/76 literes, 
2 ajtós, 

automata leolvasztás, 
4 üvegpolc,

gyorsfagyasztó rekesz,

beépítő magasság: 
1780 mm

36 dB(A) ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ZBA22422SA

beépíthető hűtő
174/15 literes űrtartalom,

automatikus 
leolvasztás a 
hűtőtérben, 

megfordítható ajtó, 

beépítő magasság: 
1225 mm

35 dB(A) ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

78 900 Ft 104 900 Ft113 900 Ft

50-62 dB(A) 50-59 dB(A)
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PlusSteam

 ZEM6440FBA

beépíthető, 
önálló 

indukciós főzőlap 
60 cm széles, 

2+2 (Flex) zónás,  
Bridge funkció, 
elektronikus, 

érintőkapcsolós vezérlés, 
Booster funkció, 

SoundOff, Eco, időzítő, 
maradékhő-kijelzés, 

csiszolt, keret nélküli kivitel

BRIDGE

79 900 Ft

Bridge: 

A főzőfelület híd funkciója 
egyáltalán nem foglal el helyet 
– mégis ajtót nyit új főzési le-
hetőségek felé. Két főzőzónát 
egyetlen hatalmas főzőfelület-
té egyesít.

PlusSteam:

A sütőben a PlusSteam funk-
ció biztosítja azt, hogy a forró 
gőznek köszönhetően a házi 
kenyér színgazdag, fényes 
külsővel, ropogós héjjal és 
omlósan lágy belső textúrával 
örvendeztesse meg Önt.

57 900 Ft szett ár: 134 900 Ft

64 900 Ft62 900 Ft 92 900 Ft



A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

EGG3322NVXEGH6343BOX EHH3320NVK EHF3320NOK

beépíthető, önálló  2 égős 
dominó gázlap     

  30 cm széles, inox front kezelőszervek, 
égésbiztosító, egykezes szikragyújtó,

 inox felület

beépíthető, önálló gáz főzőlap     
  60 cm széles, 4 égős - ebből 1 WOK égő, 

inox felület, front kezelőszervek, 
egykezes szikragyújtás, égésbiztosító

beépíthető, önálló 2 zónás 
dominó indukciós főzőlap     

30 cm széles, érintővezérlés, megvilágított 
kijelző, Stop&Go, Booster, csiszolt szélek

beépíthető, önálló  2 zónás 
dominó kerámia főzőlap    

  30 cm széles, front érintős kijelző, maradékhő 
kijelzés, gyerekzár,  Stop&Go, időzítő, 

automatikus kikapcsolás

EZB3400AOX

EOC5750AOX EOC5654AOX

EOB3454AOX EOG2102BOX

EOC6631AOX

EOC5751FOX

EOY5851FAX

EOC3430EOX

EZB3410AOW

pirolitikus

pirolitikus
pirolitikus

pirolitikus
AutoSense - szenzortechnológia

beépíthető, önálló 7 funkciós sütő     
  60 literes, digitális óra, időzítés, hagyományos 
kezelőgombok, 4 polcmagasság, 2 sütési szint, 

könnyen tisztítható sütőtér, 
SoftMotion lágyan csukódó ajtó

beépíthető, önálló 13 funkciós sütő     
  72 literes, időzítés, digitális óra, hőmérséklet-

kijelzés, süllyesztett kezelőgombok, 
1 szintes teleszkópos sütősín, 3 sütési szint, 

Soft Motion lágyan csukódó ajtó, 
maradékhő kijelzés, gyerekzár, légkeverés, 

Eco- és infrasütés

beépíthető, önálló 9 funkciós sütő    
  72 literes, időzítés, digitális óra, hőmérséklet-
kijelzés, süllyesztett kezelőgombok, 1 szintes 

teleszkópos sütősín, 3 sütési szint, SoftMotion 
lágyan csukódó ajtó, maradékhő kijelzés, 

gyerekzár, húshőmérő, AutoOff, Demo mód

beépíthető, önálló 9 funkciós sütő     
  72 literes, időzítés, digitális óra, hőmérséklet-

kijelzés, süllyesztett kezelőgombok, 3 sütési szint,  
Soft Motion lágyan csukódó ajtó, 

maradékhő kijelzés, légkeverés, gyerekzár, 
katalitikus tisztítás, ujjlenyomatmentes inox felület

beépíthető, önálló 6 funkciós gázsütő     
  64 literes, mechanikus percszámláló, 

hangjelzés, hagyományos kezelőgombok, 
elektromos szikragyújtás, könnyen tisztítható 

sütőtér, forgónyárs, légkeverés

beépíthető, önálló 9 funkciós gőzsütő
71 literes, digitális kijelzés, kedvenc program, 
sütési idő kijelzés, percszámláló, hőmérséklet 

és maradékhő-kijelzés, melegentartás, 
1 szintes teleszkópos sütősín, húshőmérő auto 

kikapcsolással, ajtózár jelzés, Demo mód,

beépíthető, önálló 9 funkciós sütő
71 literes, digitális kijelző, kedvenc program, 
sütési idő kijelzés, hőmérséklet és maradékhő 

kijelzés és felhasználás, melegentartás, 1 szintes 
teleszkópos sütősín, program vége hangjelzés, 

húshőmérő auto kikapcs. és hőmérséklet 
kijelzéssel, időtartam jelzés, Demo mód

beépíthető, önálló 9 funkciós sütő
71 literes, digitális kijelző, kedvenc program, 

sütési idő kijelzés, hőmérséklet és maradékhő ki-
jelzés, melegentartás, húshőmérő auto kikapcso-
lással és hőmérséklet kijelzéssel, ajtózár jelzés, 

maradékhő felhasználás, Demo mód

beépíthető, önálló 9 funkciós sütő                                                       
72 literes, időzítés, digitális óra, 

hőmérséklet-kijelzés, süllyesztett kezelőgombok, 
3 sütési szint

beépíthető, önálló 7 funkciós sütő   
 57 literes sütőtér, elektronikus hőmérséklet 

vezérlés, 2 rétegű sütőajtó, süllyesztett 
kezelőgombok, gyerekzár, SET- időzítés (amber), 

program vége hangjelzés, ujjlenyomatmentes 
inox felület

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

A-20%
ENERGIA
OSZTÁLY

-20

EOB8857AOX EVY7800AAX

beépíthető, önálló 20 funkciós gőzsütő  
71 literes, digitális óra, Set&Go időzítés, 

programzár, VarioGuide, 1 szintes teleszkópos 
sütősín, 3 sütési szint, 75 beépített recept, 

20 programmemória, húshőmérő, sütési táblázat 
és sütési idő kijelzés, maradékhő-kijelzés, 

felhasználás, SoftMotion lágyan csukódó ajtó 

beépíthető, multifunkciós kompakt sütő  
43 literes, hőmérséklet ajánlás, sütési idő 

hosszabbítás, sütési idő kijelzése, sütési táblázat, 
maradékhő kijelzés, 90 recept, AutoOff, 

gyerekzár, Demo mód, elektr. hőmérséklet 
szabályozó, szervizkód, Set&Go, választható 
gyors felfűtés, kedvenc program, funkciózár, 

melegentartás 

gőztisztítás

indukciós

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

pirolitikus
pirolitikus

EHH3920BVK: 69 900 Ft 
inox gombos kezelőpanel

EHF3920BOK 49 900 Ft 
inox gombos kezelőpanel
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34 900 Ft46 900 Ft 73 900 Ft 49 900 Ft

59 900 Ft

116 900 Ft 119 900 Ft

89 900 Ft 91 900 Ft

132 900 Ft

142 900 Ft

179 900 Ft

99 900 Ft

69 900 Ft

235 900 Ft 189 900 Ft



kihúzható 60 cm-es elszívó 
140-240 m3/h teljesítmény, 1 motoros, nyomógombos vezérlés,

fokozatmentes szabályzás, 3 fokozat,
halogén világítás: 2x40 W, 1 db alumínium zsírszűrő,

 inox

kürtős 60 cm-es  elszívó 
rozsdamentes acél, 

603 m3/h telj.,  
2 + 2 (intenzív/szellő fokozat),

 nyomógombos, 2 db LED izzó, 
1 db zsírszűrős alumínium kazetta, 

filteres keringetés vagy 
elvezetési lehetőség, 

LED világítás

kihúzható 60 cm-es  elszívó 
220-420 m3/h telj., 2 motorosnak megfelelő teljesítmény,

Slider vezérlés, 3 fokozat,
halogén világítás: 2x40 W, 2 db alumínium zsírszűrő,

inox

EFP60424OX EFF60560OX

EFP6500X EFC60151X

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLYB

A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

EHI8742FOZ

EHH6240ISK

 EGT6342YOK EHL6740IAZ

EHI6540FW1

beépíthető, önálló indukciós főzőlap 
60 cm széles, 4 zónás, TouchControl - 

érintőkapcsolós vezérlés, Booster, funkciózár, 
gyerekzár, maradékhő-kijelzés, 

automata kikapcsolás, keret nélküli kivitel

beépíthető, önálló gáz főzőlap                                                                                                   
60 cm széles, 4 égős, Gas on Glass, 

2 öntöttvas edénytartó, front kezelőszervek, 
egykezes szikragyújtás

beépíthető, önálló indukciós főzőlap 
60 cm széles, 4 zónás, InfiniteFlex ™, csiszolt, 
körcsúszka, elektronikus vezérlés, gyerekzár, 

programzár, kapcsolólezárás funkció, 
percszámláló, Count Up időzítés, Eco időzítés, 

stop&go funkció, hangjelzés, automatikus 
felfűtés, automatikus kikapcsolás, 

maradékhő-kijelzés: 3 fokozat, időzítő (count-up)

beépíthető, önálló indukciós főzőlap
60 cm széles, 2+2 (Flex) zóna, csiszolt, 

Kite csúszkás vezérlés, EcoTimer, Stop&Go, 
maradékhő- kijelzés, Booster, SoundOff, 
időzítő (count-up), gyerekzár, hangjelzés,  

AutoOff, H2H - elszívó vezérlés

beépíthető, önálló indukciós főzőlap 
78 cm széles,  InfiniteFlex™  (2 inf. +2 kör alakú 

ind.) fehér kij., csúszka,  Eco T, Stop&Go, 
maradékhő-kijelzés, Booster, SoundOff, 
kapcsolólezárás funkció, percszámláló, 

CountUp időzítés, Eco időzítés, hangjelzés, 
automatikus kikapcsolás, csiszolt szélű kivitel

EHI6540FHK

beépíthető, önálló indukciós főzőlap 
60 cm széles, 2+2 (Flex) zóna, csiszolt, 

Kite csúszkás vezérlés, EcoTimer, Stop&Go, 
maradékhő- kijelzés, Booster, SoundOff, 
időzítő (count-up), gyerekzár, hangjelzés,  

AutoOff, H2H - elszívó vezérlés

beépíthető, önálló kerámia főzőlap 
   60 cm széles, 4 zónás, bővíthető főzőzónák, 

Kite csúszkás vezérlés, Booster, Stop&Go, 
automatikus kikapcsolás, maradékhő kijelzés 

(3 fokozat), gyerekzár, SoundOff, időzítő 
(count-up), kapcsolólezárás funkció, percszámláló, 

öko időzítő, csiszolt szélek

beépíthető, önálló indukciós főzőlap
   60 cm széles,  InfinitePure™ , vörös színű 

kijelzés,  EcoTimer, S+G, maradékhő - kijelzés, 
Booster, SoundOff,  gyerekzár, funkciózár, 
percszámláló, hangjelzés, edényfelismerés, 

automatikus kikapcsolás, csiszolt szélű kivitel

EHF6547FXK

EHD6740FOK
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beépíthető mikrohullámú sütő
900/1000 W teljesítmény, 25 literes, grill funkció, 

elektronikus vezérlés, gyermekzár, 8 aut. sütőprogram,
 inox

EMS26204OX

EMT25207OX

beépíthető mikrohullámú sütő - Inspiration Design
900/1000 W teljesítmény, 25 literes, grill funkció, 
elektronikus vezérlés, LCD, 10 aut. sütőprogram, 

gyermekzár, inox

69 900 Ft

116 900 Ft

46-57 dB(A)

54-67 dB(A) 53-67 dB(A)

kürtős 60 cm-es 
elszívó 

1 motoros, 
230-430 m3/h telj. 

3 fokozat, 
Slider vezérlés, 
halogén izzó, 

1 db alumínium zsírszűrő, 
rozsdamentes acél

5

46-57 dB(A)

H2H rendszer

28 900 Ft 29 900 Ft

22 900 Ft 92 900 Ft

139 900 Ft

68 900 Ft

55 900 Ft 126 900 Ft

119 900 Ft 94 900 Ft62 900 Ft

143 900 Ft



A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

ERN3211AOW

beépíthető hűtő
319 literes hűtőtér, 

automatikus leolvasztás, 
5 üvegpolc, 

zöldségtartó fiók, 
páratartalom szabályozóval,

megfordítható ajtók, 
LCD kijelző, 

intenzív hűtés,

beépítő magasság: 
1780 mm

34 dB(A) ENERGIA
OSZTÁLY

ENN2800ACW

ERN2001BOW

beépíthető 
kombinált hűtő 

202/75 literes űrtartalom, 
4 üvegpolc,  

átlátszó mélyhűtő rekeszek,
megfordítható ajtók, 

beépítő magasság: 
1780 mm

beépíthető hűtő
174/15 literes 

űrtartalom, 
automatikus 
leolvasztás a

normál hűtőtérben,
megfordítható ajtók, 

LED világítás

beépítő magasság: 
1218 mm

36 dB(A)

35 dB(A)

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENN2854COW

beépíthető 
kombinált hűtő 

200/63 literes űrtartalom, 
4 üvegpolc,  

átlátszó mélyhűtő 
rekeszek, 

LCD kijelző,
intenzív hűtés, 

megfordítható ajtók, 

beépítő magasság: 
1780 mm

No Frost technológia
a fagyasztórészben

39 dB(A) ENERGIA
OSZTÁLY

ESL4201LO

beépíthető integrált 9 terítékes mosogatógép
45 cm széles, 5 pr., 3 hőm., AirDry szárítási rendszer, 

késleltetett indítás, SENSORCONTROL, só és öblítőszer kijelző, 
állítható felső kosár, evőeszköz tartó kosár

ENERGIA
OSZTÁLY

9,5
liter51 dB(A)

94 900 Ft

ESI4201LOX

beépíthető kezelőpaneles 9 terítékes mosogatógép
45 cm széles, 5 program, 3 hőm., LED kijelző, 

szárítás maradékhővel, késleltetett indítás, SensorControl, 
só és öblítőszer kijelző, állítható felső kosár

9,5
liter49 dB(A)105 900 Ft

ESI5205LOX ESL5322LO ESI4501LOX

beépíthető, kezelőpaneles,13 terítékes mosogatógép
60 cm széles, 5 pr., 4 hőm., üvegvédő program, AutoFlex, AirDry 

technológia, szöveges+szimbólumos panel, AutoOff, 
ThermoEfficient technológia - melegvizes bekötéshez, 

késleltetett indítás, hátralévő idő kijelzés, SensorControl, 
TimeManager, FlexiLift, LED kijelző, WaterStop System

beépíthető integrált 13 terítékes mosogatógép
60 cm széles, 5 pr., 4 hőm., üvegvédő program, AutoFlex, AirDry 

technológia, szöveges+szimbólumos panel, AutoOff, 
ThermoEfficient technológia - melegvízes bekötéshez, késleltetett 

indítás, hátralévő idő kijelzés, SensorControl, TimeManager, 
FlexiLift, LED kijelző, WaterStop System

beépíthető kezelőpaneles 9 terítékes mosogatógép
45 cm széles, 6 pr., 4 hőm., üvegvédő program, AutoFlex, AirDry 

technológia, szöveges+szimbólumos panel, AutoOff, 
ThermoEfficient technológia - melegvízes bekötéshez, késleltetett 

indítás, hátralévő idő kijelzés, SensorControl, TimeManager, 
FlexiLift, LED kijelző

11
liter

11
liter

9,5
liter

49 dB(A) 47 dB(A) 47 dB(A)ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY105 900 Ft 119 900 Ft 134 900 Ft

 ESI5545LOX  ESL7740RO

beépíthető kezelőpaneles 13 terítékes mosogatógép
60 cm széles, 6 pr., 4 hőm., 3 digit kijelző AutoOff, 

Time Manager, MyFavourite, XtraDry, szárítás maradékhővel,  
WaterSensor, FuzzyLogic,só és öblítőszer kijelző, A+++ (A-A)

beépíthető integrált 13 terítékes mosogatógép
60 cm széles, 7 program, 5 hőmérséklet, Touch szöveges,  AirDry, 
Auto Ajtó, szatelit szórókar, felső zuhany, TimeBeam, MyFavorite, 

Inverter motor, TimeManager, XtraDry

9,9
liter

10
liter

44 dB(A) 42 dB(A)
136 900 Ft 259 900 Ft

inverter motorinverter motor inverter motor

inverter motor ComfortLift

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY
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ComfortLift:

A maga nemében egyedülálló módon, a ComfortLift technoló-
gia egyszerűbb és kényelmesebb hozzáférést biztosít az edénye-
ihez, mint valaha. Ez a különleges mechanizmus finoman felfelé 
és Ön felé emeli az alsó kosarat, így a berakodás és kipakolás 
nem igényel erőfeszítést.

ENERGIA
OSZTÁLY

157 900 Ft112 900 Ft

199 900 Ft119 900 Ft



A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

HG654550SM

beépíthető, önálló gáz főzőlap
60 cm széles, 4 égős, 2 öntöttvas edénytartó, 
front kezelőszervek, egykezes szikragyújtás

49 900 Ft

HG694550XB

beépíthető, önálló gáz főzőlap
60 cm széles, 4 égős, Gas on Glass, 2 öntöttvas edénytartó, 

front kezelőszervek, egykezes szikragyújtás, Promise XL keret, 
inox gombok

HK634200XB

beépíthető, önálló indukciós főzőlap 
60 cm széles, 4 zónás, kör alakú önálló zónák, érintőkapcsolós 
vezérlés,  Booster, Stop&Go, időzítő, gyerekzár, percszámláló, 
főzőlapvédelem: automatikus kikapcsolás,  maradékhő-kijelzés

HK365407XB

beépíthető, önálló kerámia főzőlap  
 60 cm széles, 4 zónás, ebből 1 kétkörös zóna, DirektTouch 

csúszkás vezérlés, kiterjesztett zóna, Eco T, Stop&Go,  maradékhő, 
SoundOff, időzítő (count-up), Promise XL keret

HK634021XB

HK6542H0XB HK764400FB HK874400FB

beépíthető, önálló kerámia főzőlap  
 60 cm széles, 4 zónás, ebből 2 kétkörös zóna,  Stop&Go, időzítő,  

hangjelzés, automata felfűtés, gyerekzár, billentyűzár (key-lock), 
percszámláló, maradékhő-kijelzés, Promise XL keret

beépíthető, önálló indukciós főzőlap   
60 cm széles, 4 zónás, kör alakú önálló zónák, megvilágított kijelző, 

edényfelismerés, Direct Touch,  Eco Timer, Booster funkció, 
Stop&Go, időzítő, OptiHeat Control, gyerekzár, percszámláló, 

automatikus kikapcsolás,  maradékhő-kijelzés, 
XL-es nagy méretű keret

beépíthető, önálló indukciós főzőlap   
70 cm széles, MaxiSense, Direct Touch, Booster funkció, 

Eco Timer, S+G, maradékhő, SoundOff, időzítő (count-up), 
gyerekzár, OptiHeat Control

beépíthető, önálló indukciós főzőlap   
80 cm, megvilágított kijelző, Stop&Go funkció, funkciózár, 
gyerekzár, edényfelismerés, Booster funkció, Eco Timer, 

maradékhő, időzítő (count-up), AutoOff, OptiHeat Control, 
csiszolt szélek

BES351110M

BSE782320M

BCE451350M BPS351120M

beépíthető, önálló multifunkciós sütő    
  71 literes, elektronikus programóra, 1 szintes teleszkópos sütősín, 
3 sütési szint, süllyesztett gombok, hangjelzés, időtartam kijelzés, 
halogénvilágítás, sütési táblázat az ajtón, turbó grill, pizza funkció, 

ujjlenyomatmentes inox felület

beépíthető, önálló multifunkciós gőzsütő    
 70 literes, érintővezérlés, 1 szintes teleszkópos sütősín, 3 sütési 

szint, süllyesztett gombok, memóriafunkció, húshőmérő, 
melegentartás, időzítés, gyerekzár, AutoOff, halogénvilágítás, 

sütési táblázat az ajtón, Demo mód, maradékhő kijelzés

beépíthető, önálló multifunkciós sütő    
  71 literes, elektronikus programóra, 1 szintes teleszkópos sütősín, 
3 sütési szint, süllyesztett gombok, hangjelzés, időtartam kijelzés, 
halogénvilágítás, sütési táblázat az ajtón, turbó grill, pizza funkció, 

ujjlenyomatmentes inox felület

beépíthető, önálló  multifunkciós sütő    
 71 literes, elektronikus programóra, 3 sütési szint, 1 szintes telesz-
kópos sütősín, süllyesztett gombok, hangjelzés, időtartam kijelzés, 
halogénvilágítás, sütési táblázat az ajtón, turbó grill, pizza funkció, 
funkciózár, gyerekzár, maradékhő kijelzés, Demo mód, AutoOff, 

ujjlenyomatmentes inox felület

P
lu

sS
te

am
Fu

llS
te

am
 g

őz
sü

tő

H2H-elszívó vezérlés H2H-elszívó vezérlés
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katalitikus

103 900 Ft

249 900 Ft

123 900 Ft 139 900 Ft
ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

7

ENERGIA
OSZTÁLY

69 900 Ft

95 900 Ft77 900 Ft69 900 Ft

99 900 Ft 159 900 Ft 189 900 Ft



A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

FSB52610Z

FEE62400PM

MSB2547D-M MBB1756S-M DBB5660HM

DIE5960HGSCB51811LS SCE81816TS

FEE83700PM  DPB5650M

FEB52600ZM FSE62400P

DBB5660HMDBB5660HM

DIE5960HG

beépíthető integrált 13 terítékes mosogatógép    
60 cm széles, 5 prog., 4 hőm., AutoOff, TimeSaver, üvegvédő 

program, AirDry rendszer, szöveges+szimbólumos panel, 
ThermoEfficient technológia - melegvizes bekötéshez, 

késleltetett indítás (1-24h), hátralévő idő kijelzés, SensorLogic, 
só és öblítőszerkijelzés, két színű fénypont a padlón, 

állítható felső kosár, evőeszköztartó kosár 

beépíthető kezelőpaneles 9 terítékes mosogatógép    
 45 cm széles, 6 prog., 3 hőm., AutoOff, TimeSaver, üvegvédő 
program, AirDry rendszer, szimbólumok a panelen, ProClean 
szatelit szórókar, felső zuhany, ThermoEfficient technológia - 

melegvizes bekötéshez, késleltetett indítás (1-24h), LED kijelző, 
hátralévő idő kijelzés, SensorLogic, só és öblítőszerkijelzés, állítható 

felső kosár, evőeszköztartó kosár 

beépíthető mikrohullámú sütő   
 900/1000 W telj., 25 literes, 8 telj. fokozat, grill funkció, 
LED kijelző, program vége hangjelzés, érintőkapcsoló, 

nyomógombos ajtónyitás 

beépíthető mikrohullámú sütő   
 800 W telj., 17 literes, elektronikus vezérlés, gyermekzár, 

automata sütőprogramok

kürtős elszívó   
 60 cm széles, 

1 motoros, 
légszáll.: 175-352 dB (A),

érintőkapcsoló 
(elöl, középen), 

3 + intenzív fokozat, 
H2H, Breeze funkció, 

Silence Tech, 
2 db LED lámpa, 

1 db rozsdamentes 
zsírszűrő, 

kürtőkészlet (tartalmazza)

sziget elszívó  
 90 cm széles, 

1 motoros, 
légszáll.: 175-336 m3/h, 

érintőkapcsoló 
(elöl, középen), 

3 + intenzív fokozat, 
H2H, Breeze funkció, 

Silence Tech, 
4 db LED lámpa, 

3 db rozsdamentes 
zsírszűrő, 

kürtőkészlet (tartalmazza)

beépíthető 
kombinált 

alulfagyasztós 
hűtőszekrény    

196/72 literes űrtartalom, 
4 üvegpolc, 

2 db normál zöldségtároló fiók, 
3 széles fagyasztófiók, 

LED világítás, 
megfordítható ajtónyitás

beépítési méret 
(mag x szél x mély): 

177,2 x 54 x 54,9 cm

beépíthető 
kombinált 

alulfagyasztós 
hűtőszekrény    

196/61 literes űrtartalom, 
4 üvegpolc, 

2 db normál zöldségtároló fiók, 
3 széles fagyasztófiók, 

LCD kijelzős 
elektronikus vezérlés, 

automatikus leolvasztás,                            
LED világítás, 

vakáció funkció, DualControl,                 
megfordítható ajtónyitás

beépítési méret 
(mag x szél x mély): 

177,2 x 54 x 54,9 cm

beépíthető kezelőpaneles 15 terítékes mosogatógép      
 60 cm széles, 5 prog., 4 hőm., AutoOff, TimeSaver, 
üvegvédő program, szöveges+szimbólumos panel, 

ThermoEfficient technológia - melegvizes bekötéshez, késleltetett 
indítás (1-24h), hátralévő idő kijelzés, SensorLogic, 

só és öblítőszerkijelzés, állítható felső kosár,
LED-es programfázis-kijelzés 

kihúzható elszívó       
  60 cm széles, légszáll.: 256-537 m3/h, 1 motoros, 

3+ intenzív fokozat, 2 db zsírszűrős alumíniumkazetta, 
elektronikus vezérlés mikrokapcsolóval, 

2 db LED lámpa

beépíthető kezelőpaneles 13 terítékes mosogatógép    
60 cm széles, 5 prog., 4 hőm., AutoOff, TimeSaver, üvegvédő 

program, AirDry rendszer, szöveges+szimbólumos panel, 
ThermoEfficient technológia - melegvizes bekötéshez, késleltetett 

indítás (1-24h), hátralévő idő kijelzés, SensorLogic, só és 
öblítőszerkijelzés, két színű fénypont a padlón, állítható felső kosár, 
evőeszköztartó kosár, magasra is beép.,LED-es progr.fázis-kijelzés 

beépíthető integrált 9 terítékes mosogatógép
 45 cm széles, 6 prog., 4 hőm., AutoOff, TimeSaver, üvegvédő 
program, AirDry rendszer, szimbólumok a panelen, ProClean 
szatelit szórókar, felső zuhany, ThermoEfficient technológia - 

melegvizes bekötéshez, késleltetett indítás (1-24h), hátralévő idő 
kijelzés, SensorLogic, só és öblítőszerkijelzés, két színű fénypont a 

padlón, állítható felső kosár, evőeszköztartó kosár 

126 900 Ft

119 900 Ft

84 900 Ft 110 900 Ft 96 900 Ft

244 900 Ft142 900 Ft 187 900 Ft

219 900 Ft 58 900 Ft

119 900 Ft 109 900 Ft
ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY44 dB(A)

45 dB(A) 42 dB(A)

47 dB(A) 45 dB(A)

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

 Az előlap nem tartozék,                                                              
külön megvásárolható!                                                      

BF6070M: 8 900 Ft

38-55 dB(A)

46-63 dB(A)

36-54 dB(A)      36 dB(A) 46-63 dB(A)ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

CoolMatic, FrostMatic
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inverter motor

inverter motor inverter motor

inverter motor inverter motor
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A Beko okos megoldásokat és innovatív termékeket kínál kedvező ár-érték aránnyal. 

A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

beépíthető gőzsütő
15 funkció, 82 literes extra nagy sütőtér, LCD kijelző, Full touch 

control kezelőfelület, digitális kijelző és programozás, Display zár, 
3D sütés, Booster funkció, 6 sütési szint, „nano” bevonat az ajtó 

belsejében (oleofób), SoftClosing ajtózáródás, gőzsütés, gőztisztítás, 
ujjlenyomatmentes inox felületű és üveg előlap

beépíthető sütő
6 funkció, 71 literes, mechanikus programozás, 

hőlégkeverés, Booster funkció, 
könnyen tisztítható teljes üvegajtó, 

teljes mélységű tepsi, inox felületű előlap

beépíthető sütő
8 funkció, 82 literes extra nagy sütőtér, 

LED kijelző,  digitális kijelző és programozás, 
Display zár, 3D sütés, 6 sütési szint,  „nano” 
bevonat az ajtó belsejében (oleofób), teljes 

mélységű tepsi, SoftClosing, ujjlenyomatmentes 
inox felületű és üveg előlap

beépíthető sütő
   12 funkció, 71 literes extra nagy sütőtér, LCD 
kijelző, digitális kijelző és programozás, Display 
zár, 3 D sütés, pizza program, Booster funkció, 
SoftClosing, teljes mélységű tepsi, 5 sütési szint, 

„nano” bevonat az ajtó belsejében (oleofób), 
ujjlenyomatmentes inox felületű és üveg előlap

beépíthető sütő
12 funkció, 71 literes extra nagy sütőtér, LCD 
kijelző, FullTouchControl kezelő felület, digitális 
kijelző és programozás, Display zár, 3D sütés, 
Booster funkció, teljes mélységű tepsi, 5 sütési 
szint, „nano” bevonat az ajtó belsején (oleofób), 

katalitikus belső tér, SoftClosing, ujjlenyomatmentes 
inox felületű és üveg előlap

beépíthető sütő
14 funkció, 71 literes extra nagy sütőtér, LCD kijelző, Full touch 

control kezelőfelület, digitális kijelző és programozás, Display zár, 
3D sütés, Booster funkció, 5 sütési szint, ujjlenyomatmentes inox 

felületű és üveg előlap, pizza program, 1 szintes teleszkópos 
sütősín, SoftClosing, teljes mélységű tepsi

beépíthető sütő
6 funkció, 71 literes extra nagy sütőtér, 

digitális kijelző és programozás, 
inox felületű előlap, könnyen tisztítható teljes 

üvegajtó, belső világítás, gyerekzár,
teljes mélységű tepsi

beépíthető sütő
6 funkció, 66 literes extra nagy sütőtér, 

digitális kijelző és programozás, 
inox felületű előlap, könnyen tisztítható teljes 

üvegajtó, belső világítás, gyerekzár,
teljes mélységű tepsi

beépíthető sütő
8 funkció, 71 literes extra nagy sütőtér, 

LED kijelző, süllyesztett gombok és 
touch control, digitális kijelző és programozás, 

Display zár, 3 D sütés, 5 sütési szint, 
inox felületű és üveg előlap,

teljes mélységű tepsi

beépíthető sütő
8 funkció, 71 literes extra nagy sütőtér, 

LED kijelző, süllyesztett gombok és touch 
control, digitális kijelző és programozás, 

Display zár, 3 D sütés, 5 sütési szint, 
inox felületű és üveg előlap, 

teljes mélységű tepsi

BIS-35500XMS

BIE-22100X

BIM-35300XMS BIM-22400XMS BIM-25400XMS

BIM-25400XPS

BIE-22300X BIE-22300XP BIM-22301X

BIM-25301X

A-20%
ENERGIA
OSZTÁLY

-20

A-20%
ENERGIA
OSZTÁLY

-20 A-20%
ENERGIA
OSZTÁLY

-20

A-20%
ENERGIA
OSZTÁLY

-20

A-20%
ENERGIA
OSZTÁLY

-20

gőzsütő,
2 szintes teleszkópos sütősín

katalitikus,
teleszkópos sütősín katalitikus teleszkópos sütősín

pirolitikus tisztítás

pirolitikus tisztítás

3D sütés 
Speciális sütési funkció, az összes fűtőelem, a 
ventilátor egyidejűleg működik. Előnye a nagy 
teljesítmény, nagyméretű élelmiszerek, több tep-
si egyidejű sütésére alkalmas.

Pirolitikus tisztítás 
Hatékony tisztítási program, melynek során a sü-
tőtér 500 fokra hevül, így minden szennyeződés 
hamuvá ég. Ezután már egy nedves ruha segít-
ségével könnyedén megtisztíthatjuk a sütő bel-
sejét.

Oleofób bevonat 
A sütőajtó belső felületén található nanotech-
nológiás bevonatnak köszönhetően a szeny-

nyeződések rendkívül nehezen tapadnak meg 
a felületen, tisztítása is egyszerűbb, mint a ha-
gyományos üvegfelületnek.

Katalitikus belsőtér 
A speciális bevonat a sütőtérben keletkezett zsír-
gőz és szagok nagy részét semlegesíti.

Pizza program 
Az egyedi beállításnak köszönhetően a pizza 
tésztája ropogósra sül, míg a feltét omlós és lé-
dús marad.

Booster funkció
A program segítségével a beállított sütési hőfok 
gyors elérésével akár 35%-os energia megtaka-
rítás is elérhető. 

59 900 Ft
ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

beépíthető kompakt gőz sütő
multifunkciós sütő: 15 funkció, sütőtér: 48 liter, LCD kijelző,

Full touch control kezelő felület, digitális kijelző és programozás,
display zár, gőzsütés és gőztisztítás, 3 D sütés, pizza program,

Booster funkció, belső világítás, panelhűtő ventilátor,
ujjlenyomatmentes inox felület és üveg előlap, fekete/inox szín

beépíthető kompakt pirolitikus sütő
multifunkciós sütő: 8 funkció, sütőtér: 48 liter, 

gombok és touch control, digitális kijelző és programozás,
display zár, pirolitikus tisztítás, Booster funkció, belső világítás,

panelhűtő ventilátor, ujjlenyomatmentes inox felületű és 
üveg előlap, fekete/inox szín

BCS-18500X BCE-18300XP

pirolitikus tisztításgőzsütő

A-20%
ENERGIA
OSZTÁLY

-20

ENERGIA
OSZTÁLY
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134 900 Ft

54 900 Ft

79 900 Ft 89 900 Ft 94 900 Ft

114 900 Ft

89 900 Ft 64 900 Ft

69 900 Ft

109 900 Ft 124 900 Ft
ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY



A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

beépíthető 
vasmagos 

dominó főzőlap
30 cm széles, 

2 elektromos főzőzóna, 
elülső mechanikus vezérlés

beépíthető 
dominó 

gáz főzőlap
30 cm széles, 
2 főzőzóna, 

elülső mechanikus vezérlés, 
inox

beépíthető kerámia
dominó főzőlap

30 cm széles, 2 kerámia főzőzóna, 
elülső mechanikus vezérlés

beépíthető kerámia
dominó főzőlap

30 cm széles, 2 kerámia főzőzóna, 
keretes, Touch control vezérlés, 

9 főzési szint zónánként, gyerekzár

beépíthető indukciós
dominó főzőlap

30 cm széles, 2 indukciós főzőzóna, 
Touch Control vezérlés, 9 főzési szint 

zónánként, gyerekzár

HDCE-32201X HDCG-32200SX

HDMC-32200X HDMC-32400TX HDMI-32400 DTX

BIE-24301W
beépíthető sütő

6 funkció, 71 literes 
extra nagy sütőtér, digitális 

kijelző és programozás, 
többdimenziós sütés, fehér előlap, 
könnyen tisztítható teljes üvegajtó, 

belső világítás, gyerekzár

HIC-64100W
beépíthető kerámia főzőlap

 60 cm széles, mechanikus, oldalsó 
vezérlés, túlmelegedés elleni 

védelem, automatikus kikapcsolás, 
bekapcsolás visszajelezés,

fehér  

beépíthető 
indukciós
főzőlap

 60 cm széles, 
8 indukciós zóna,

érintőszenzoros vezérlés, 
gyerekzár, 

maradékhő kijelzés, 
túlmelegedés elleni 

védelem

beépíthető 
gáz főzőlap
60 cm széles, 

4 gázégő, 
oldalsó mechanikus 

vezérlés, 
szikragyújtás, 
zománcozott 

edénytartó rács, 
inox kivitel

kihúzható páraelszívó 
60 cm széles, 1 motoros, 3 teljesítmény fokozat, kivezetéses 
és filteres üzemmód, maximális szívó, mosogatógépben is 
mosható alumínium zsírszűrő, halogén világítás (2x28W), 

teljesítmény 280 m3/h, 
inox

beépíthető 
gáz főzőlap
60 cm széles, 

4 gázégő, elülső 
mechanikus vezérlés, 

szikragyújtás, 
zománcozott edénytartók, 
fekete színű üveg felület

beépíthető 
gáz főzőlap
70 cm széles, 

5 gázégő, elülső 
mechanikus vezérlés, 

szikragyújtás, 
zománcozott 
edénytartók, 
fekete színű 
üveg felület

beépíthető kerámia 
főzőlap

 77 cm széles, 
5 kerámia főzőzóna, 

érintőszenzoros vezérlés, 
9 főzési szint zónánként, 

maradékhő kijelzés, 
elektronikus gyerekzár, 
túlmelegedés védelem, 

automatikus kikapcsolás, 
gyors felfűtési funkció, 

bekapcsolás visszajelző

Fehér szett

HII-68600PT

HIZG-64120SX

CTB-6407X

HILG-64220S

HILW-75235S

HIC-85502TX

ENERGIA
OSZTÁLY

2 összevonható 
flexi zóna

középen
wok égő

63 dB(A)

beépíthető 
indukciós főzőlap

60 cm széles, 
4 indukciós zóna 

(1 flexibilis), időzítő,
érintőszenzoros vezérlés, 
9 főzési szint zónánként,  
gyors felfűtési funkció,  
elektronikus gyerekzár, 
túlmelegedés védelem, 
bekapcsolás visszajelző

beépíthető 
indukciós főzőlap

60 cm széles, 
4 indukciós zóna, 

érintőszenzoros vezérlés, 
9 főzési szint zónánként, 

maradékhő kijelzés, 
elektronikus gyerekzár, 
túlmelegedés védelem, 

automatikus kikapcsolás, 
gyors felfűtési funkció, 

bekapcsolás visszajelző

beépíthető 
kerámia főzőlap

60 cm széles, 
4 kerámia zóna, 

érintőszenzoros vezérlés, 
9 főzési szint zónánként, 

maradékhő kijelzés, 
gyerekzár, 

túlmelegedés védelem, 
automatikus kikapcsolás, 

gyors felfűtési funkció,  
bekapcsolás visszajelző

beépíthető 
kerámia főzőlap

60 cm széles, 
4 kerámia főzőzóna, 

érintőszenzoros vezérlés,  
9 főzési szint zónánként, 

maradékhő kijelzés, 
elektronikus gyerekzár, 
túlmelegedés védelem, 

automatikus kikapcsolás, 
gyors felfűtési funkció, 

időzítő és csengő, 
bekapcsolás visszajelző

HII-64201FHT HII-64400AT

HIC-64402 HIC-64403T

10

22 900 Ft 22 900 Ft

34 900 Ft 44 900 Ft 69 900 Ft

szett ár: 119 900 Ft

149 900 Ft

29 900 Ft

19 900 Ft

44 900 Ft

69 900 Ft

89 900 Ft

114 900 Ft74 900 Ft

49 900 Ft 54 900 Ft

ENERGIA
OSZTÁLY



A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

beépíthető  
integrált 

mosogatógép 
45 cm, 10 teríték,  

6 program, 6 hőfok,
féltöltet opció,  

WaterSafe+, LedSpot, 
Hot Air Drying, 
SteamGloss,  
GlassShield, 

Mini 30 - gyors program,
Quick&Clean program,
Clean&Shine program

beépíthető  
kezelőpaneles 
mosogatógép 

45 cm, 10 teríték,
féltöltet, 5 program, 
5 hőfok, WaterSafe, 

Mini30 - gyors program, 
Quick&Shine, 

Quick&Clean program, 
inox felület 

beépíthető  
integrált 

mosogatógép 
60 cm, 12 teríték, 

4 program, 4 hőfok,
Hot Air Drying, 

Selfit, WaterSafe, 
féltöltet opció

beépíthető  
kezelőpaneles 
mosogatógép

60 cm, 13 teríték,  
8 program, 6 hőfok, féltöltet,

SelFit, WaterSafe, 
SteamGloss, TrayWash, 

GlassShield, 
Fast+Function, 
Aquaintense,  

 AquaFlex  

beépíthető 
integrált mosogatógép 

45 cm, 10 terítékes, 
5 program, 5 hőfok, 

só- és öblítőszer visszajelzés, 
állítható magasságú 

felsőkosár, WaterSafe, 
AouaStop, forrólevegős 
szállítás, All in 1 tabletta 

funkció, késleltetett indítás 
(24 óra), féltöltet, 

SteemGloss, Quick&Clean

beépíthető  
kezelőpaneles 
mosogatógép 

45 cm, 10 teríték, 
8 program, 6 hőfok,

WaterSafe+, 
Mini30 - gyors program, 

féltöltet opció, 
AquaActive, SuperRinse, 
AquaFlex, Quick&Clean,

GlassShield

beépíthető  
integrált 

mosogatógép 
60 cm, 13 teríték, 

8 program, 6 hőfok, 
SteamGloss, 

 TrayWash, féltöltet 
opció, Selfit, LedSpot, 

WaterSafe+, 
Fast+Function, 
GlassShield, 

AquaFlex

beépíthető  
integrált 

mosogatógép 
45 cm, 10 teríték,  

6 program, 6 hőfok, 
féltöltet opció, 

LedSpot, WaterSafe+, 
Mini 30 - gyors program, 
GlassShield, SuperRinse, 

AquaActive,
Quick&Clean program

beépíthető  
kezelőpaneles 
mosogatógép 

60 cm, 13 teríték,  
6 program, 6 hőfok, fél-
töltet, SelFit, WaterSafe, 
SteamGloss, TrayWash, 

GlassShield, 
Fast+Function, 
Quick&Clean

beépíthető  
integrált 

mosogatógép 
60 cm, 13 teríték, 

9 program, 6 hőfok,
SteamGloss, TrayWash, 

féltöltet opció, SelFit, 
LedSpot, WaterSafe+, 

Fast+Function, 
GlassShield, 

AquaFlex

DIS-26010

DSS-05010X

DIN-14211

DSN-28430X

DIS-25010

DSS-28020X

DIN-28430

DIS-26020

DSN-26420X

DIN-28431

11
liter

13
liter

12
liter

10
liter

10,5
liter

9
liter

10
liter

9
liter

10
liter

10
liter

49 dB(A)

49 dB(A)

49 dB(A)

46 dB(A)

49 dB(A)

47 dB(A)

44 dB(A)

47 dB(A)

46 dB(A)

42 dB(A)

Aquaintense:  
Speciális 180°-os mosogatókarnak és 
a 360°-os mosogatófejnek köszönhe-
tően az alsó kosárban a mosogatóha-
tás akár 5x erőteljesebb.
Clean&Shine program 
Kiváló mosási és szárítási eredmény 
normál szennyezettségű edényekhez, 
mindössze 90 perc alatt.
Quick&Clean program 
Kiváló mosási eredmény normál szeny-
nyezettségű edényekhez, mindössze 
58 perc alatt. 
GlassShield
Speciális vízlágyító rendszer, amely 
megvédi az üveg edényeket, pohara-
kat az elhomályosodástól. 20x tovább 

maradnak szépek, fényesek a poha-
rak!
SteamGloss
Hosszabb fűtési idővel fényesebbé (folt 
mentessé) varázsolja az edényeket. 
SuperRinse
Extra öblítés funkció a nagyobb tiszta-
ságért.
AquaActive
A mosogatási fázisban az alsó kosár-
ban, ahol általában a szennyezettebb 
edények helyezkednek el, 3x nagyobb 
víznyomást használ.
AquaFlex
A nagyobb tisztítási hatékonyság érde-
kében az alsó és a felső kosárban is 
nagyobb víznyomást használ.

TrayWash
Tepsik mosogatásához kialakított rend-
szer. 
LedSpot
Fényjelzés a padlón míg fut a mosoga-
tó program.
SelFit
Egyszerűbb beépítés. Speciális zsanér-
nak köszönhetően az ajtó minden  nyi-
tási pozícióban megmarad. Különösen 
fontos a mosogatási program végén, mi-
kor az edények száradnak.
WaterSafe
Védelmet biztosít túlfolyás esetén. Ha a 
rendszer meghibásodik, a mosogatógép 
automatikusan lezárja a vízbevezető sze-
lepet, illetve leállítja a programot. 

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

11

beépíthető 
elöltöltős mosógép 

7kg,  
LCD kijelző, 
16 program, 

extra gyors program, 
centrifuga ford.szám: 

1200 ford./perc, 
gyerekzár, 
AquaStop 

 WMI-71242

124 900 Ft
ENERGIA
OSZTÁLY51-65 dB(A)

89 900 Ft

84 900 Ft

89 900 Ft

124 900 Ft

84 900 Ft

99 900 Ft

124 900 Ft

99 900 Ft

104 900 Ft

134 900 Ft



A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

beépíthető mikrohullámú sütő 
800W teljesítmény, 20 liter űrtartalom, digitális kijelző, 

elektronikus vezérlés, 8 funkció, gyerekzár, forgótányér 24,5 cm, 
fekete szín, inox keret,

felső szekrénybe építhető

beépíthető mikrohullámú sütő 
 900 W teljesítmény, 25 liter űrtartalom, digitális kijelző és 

programozás, TouchControl, 8 automata funkció, automata 
kiolvasztó funkció, grill funkció, fekete üveglap, inox keretméret

beépíthető kombinált hűtőszekrény
alulfagyasztós kivitel, nettó űrtartalom: 264 liter 
(normál hűtőtér:167 liter, 0 fokos zóna: 19 liter, 

fagyasztótér: 78 liter), fagyasztó rekesz ****
4 üvegpolc, 4 ajtórekesz, 
magassága : 1776 mm

pult alá építhető 
hűtőszekrény 

128 literes űrtartalom,
3 üvegpolc,  

 2 ajtórekesz,
82 cm beépítő 

magasság

beépíthető fagyasztó szekrény 
8 fiókos kivitel, 

nettó űrtartalom: 196 liter,
fagyasztó rekesz, 5 üvegpolc, 4 ajtórekesz,

 177 cm beépítő magasság

beépíthető 
hűtőszekrény 

 egyajtós 
fagyasztórekesz 

nélküli kivitel, 
122 cm beépítő 

magasság, 
nettó űrtartalom: 

198 liter, 5 üvegpolc, 
4 ajtórekesz 

pult alá építhető 
hűtőszekrény 
fagyasztóval

92/15 liter űrtartalom
3 üvegpolc,  

 2 ajtórekesz,
82 cm 

beépítő magasság

beépíthető 
hűtőszekrény

egyajtós 
fagyasztórekeszes 

kivitel,
Nettó űrtartalom: 

175 liter 
(hűtőtér: 156 liter+ 

fagyasztótér: 19 liter),
fagyasztó rekesz ****,

4 üvegpolc,
4 ajtórekesz,
magassága: 
1216 mm

beépíthető hűtőszekrény
177 cm beépítő magasság, 

308 liter űrtartalom, 5 db üveg polc,
5 ajtórekesz,  bortartó polc

MOB-20231MGB-25332BG

BCSA-283E2S BU-1101

FBI-5850 BLSA-210M2S

BU-1153

BSSA-210K2S

 LBI-3002 

44 900 Ft54 900 Ft

 99 900 Ft

74 900 Ft

149 900 Ft

84 900 Ft

79 900 Ft

89 900 Ft

 109 900 Ft

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

43 dB(A)

39 dB(A)

39 dB(A)

43 dB(A)

39 dB(A)

40 dB(A)

39 dB(A)

12

ENERGIA
OSZTÁLY



Kimelt szett ajánlatok

A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

WTV-8734XCOM + DE-8434RXOM

BIM-35300XMS + HIC-64403T BIM-35300XMS + HIC-64403T + DSN-26420X 

szabadonálló elöltöltős mosógép
keskeny (54 cm) kivitel, ProSmart inverteres 

motor, 16 program, LCD kijelző, késleltetés 24 
óráig, fordulatszám kiválasztás, hátralévő idő 

kijelzés, gyerekzár, automata vízadagoló 
rendszer, túlfolyás védelem, BabyProtect nagy 
ezüst ajtó, Manhattan Grey (sötét szürke) kivitel 

kapacitás: 8 kg, 
centrifuga: 1400 ford./perc
méretek: 85 x 60 x 54 cm

48
liter

ENERGIA
OSZTÁLY56-77 dB(A)

szabadonálló hőszivattyús szárítógép
16 program, nagy LCD kijelző, késleltetés, 

időprogram, gyűrődésgátló funkció, gyerekzár, 
ciklus végét jelző hang, nagy ezüst ajtó, 

Manhattan Grey (sötét szürke) kivitel, 
kapacitás: 8 kg

méretek: 85 x 60 x 60 cm 

65 dB(A) ENERGIA
OSZTÁLY

szett

szett szett

beépíthető sütő
8 funkció, 

82 literes extra nagy sütőtér, 
LED kijelző,  

digitális kijelző és programozás, 
Display zár, 

3D sütés, 6 sütési szint,  
„nano” bevonat az ajtó belsejében 

(oleofób), 
teljes mélységű tepsi, 

SoftClosing, 
ujjlenyomatmentes inox felület, 

üveg előlap

beépíthető sütő
8 funkció, 82 literes extra nagy sütőtér, 

LED kijelző,  digitális kijelző és programozás, 
Display zár, 3D sütés, 6 sütési szint,  „nano” 
bevonat az ajtó belsejében (oleofób), teljes 

mélységű tepsi, SoftClosing, ujjlenyomatmentes 
inox felületű és üveg előlap

A-20%
ENERGIA
OSZTÁLY

-20

A-20%
ENERGIA
OSZTÁLY

-20

katalitikus,
teleszkópos sütősín

katalitikus,
teleszkópos sütősín

beépíthető kerámia főzőlap
60 cm széles, 4 kerámia főzőzóna, 

érintőszenzoros vezérlés,  
9 főzési szint zónánként, maradékhő kijelzés, 

elektronikus gyerekzár, túlmelegedés védelem, 
automatikus kikapcsolás, gyors felfűtési funkció, 

időzítő és csengő, 
bekapcsolás visszajelző

beépíthető 
kerámia főzőlap

60 cm széles, 
4 kerámia főzőzóna, 

érintőszenzoros vezérlés,  
9 főzési szint zónánként, 

maradékhő kijelzés, 
elektronikus gyerekzár, 
túlmelegedés védelem, 

automatikus kikapcsolás, 
gyors felfűtési funkció, 

időzítő és csengő, 
bekapcsolás visszajelző

beépíthető kezelőpaneles 
mosogatógép 

60 cm, 13 teríték,  
6 program, 6 hőfok, féltöltet, 

SelFit, WaterSafe, SteamGloss, TrayWash, 
GlassShield, Fast+Function, Quick&Clean

10
liter46 dB(A) ENERGIA

OSZTÁLY

329 990 Ft helyett

134 800 Ft helyett 239 800 Ft helyett

13

szett ár: 299 990 Ft

szett ár: 119 900 Ft szett ár: 219 900 Ft



A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

szabadonálló 
alulfagyasztós 
hűtőszekrény

hagyományos hűtési rendszer,   
291 literes 

(hűtőtér 204 liter + 
fagyasztóér  87 liter) 
3 fiókos fagyasztó, 

4 üvegpolc, 
4 ajtórekesz, 
palacktároló

méret: 181,2 x 54 x 60 cm

szabadonálló 
felülfagyasztós 

kombinált hűtőszekrény
hagyományos hűtési rendszer, 

306 literes 
(hűtőtér: 237 liter + 

fagyasztótér: 69 liter), 
3 üvegpolc, 3 ajtórekesz, 

belső világítás,  
inox  szín

méret: 175,4 x 59,5 x 60 cm

szabadonálló 
alulfagyasztós 

kombinált hűtőszekrény
hagyományos hűtési rendszer, 

346 literes (hűtőtér: 233 l + 
fagyasztótér: 113 l), 

3 üvegpolc, 4 ajtórekesz, 
3 fiókos fagyasztó, 

palacktároló,  
inox szín                               

méret: 185,3 x 59,5 x 65 cm

szabadonálló 
alulfagyasztós 

kombinált hűtőszekrény
NoFrost, 

426 literes 
(hűtőtér 301 liter + 

fagyasztóér  125 liter), 
3 fiókos fagyasztó, 

3 üvegpolc, 
3 teljes és 2 fél ajtórekesz, 

palacktároló, 
italadagoló,
széles kivitel

ezüst          

méret: 195 x 70 x 68 cm

 szabadonálló 
alulfagyasztós hűtőszekrény                                

nettó űrtartalom: 
356 liter 

(hűtőtér 266 liter + 
fagyasztótér 90 liter), 
3 fiókos fagyasztó, 

3 üvegpolc, 3 ajtórekesz, aktív 
dupla hűtési rendszer 

inox kivitel 

méret: 185 x 60 x 66 cm

szabadonálló 
fagyasztószekrény 

 nettó űrtartalom 250 liter, 
7 fiókos (5 kosár + 2 polc)                                                                  

fehér kivitel         

méret: 171,4 x 59,5 x 65 cm

szabadonálló Side-By-Side 
hűtőszekrény borhűtőrekesszel

négy ajtós kivitel, 
 nettó úrtartalom: 448 liter 

(hűtőtér 376 liter + fagyasztótér 72 liter), 
borhűtő rekesz 28 palackos 

(5-20 C fok között állítható hőmérséklet), 
LCD kijelző, érintőszenzoros vezérlés, 

3 biztonsági üvegpolc, 
aktív dupla hűtési rendszer, 

aktív szagelszívó szűrő, 
vízadagoló, jégkészítés (5 kg/24h), 

FlexLift ajtórekeszek, 
EverFresh fiók, 

inverteres kompresszor        

méret: 179 x 91 x 76 cm

szabadonálló 
Side-By-Side 
hűtőszekrény

543 literes 
(hűtőtér: 353 liter + 

fagyasztótér: 190 liter), 
LCD kijelző, 

3 biztonsági üvegpolc, 
aktív szagelszívó szűrő,   

fehér kivitel        

méret: 179 x 91 x 72 cm

szabadonálló 
alulfagyasztós 

kombinált hűtőszekrény
hagyományos hűtési rendszer, 

292 literes 
(hűtőtér: 197 liter + 

fagyasztótér: 95 liter), 
3 üvegpolc, 3 ajtórekesz, 
palacktároló, fehér szín

méret: 185,3 x 59,5 x 60 cm

szabadonálló 
alulfagyasztós 

kombinált hűtőszekrény
elektronikus vezérlés,                        

302 literes (hűtőtér: 205 l + 
fagyasztótér: 97 l), 
3 fiókos fagyasztó, 

3 üvegpolc, 3 ajtórekesz, 
palacktároló, aktív ionizátor, 

inox szín

méret: 175 x 60 x 65 cm

CSA-300M20X    RDSA-310M30X RCSA-365K20X

RCNE-520K21DS

GN-1416220CX GNE-134630X

GN-163120   RCNT-375E20P RFNE-290E23W

RCSA-330K31W CNA-340KC0X

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

40 dB(A)39 dB(A) 40 dB(A)

44 dB(A)

40 dB(A) 42 dB(A)

43 dB(A)

43 dB(A)

43 dB(A)

42 dB(A) 43 dB(A)

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

RCSA-365K20W 
fehér kivitel: 

91 990 Ft

NO Frost

NO Frost

Új technológia - aktív 
dupla hűtési rendszer! 

NO Frost

GN-163120S 
ezüst kivitel: 
247 990 Ft

szabadonálló 
Side-By-Side hűtőszekrény 

535 literes 
( hűtőtér: 380 l + fagyasztótér: 155 l) 

LCD kijelző, 
érintőszenzoros vezérlés, 

3 biztonsági üvegpolc, 
aktív szagelszívó szűrő, 

multizóna rendszer, 
italadagoló, minibár, 

4 ajtós, 
inox kivitel

méret: 182 x 92 x 72 cm 

Új technológia - 
aktív dupla hűtési rendszer! 

NO Frost

NO Frost

NO Frost

NO Frost

ENERGIA
OSZTÁLY

RCSA-330K31PT 
inox kivitel: 
109 990 Ft

14

92 990 Ft99 990 Ft 102 990 Ft

199 990 Ft

519 990Ft 399 990 Ft

239 990 Ft 139 990 Ft 134 990 Ft

99 990 Ft 114 990 Ft



A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

A Beko széles termékválasztékot és magas minőséget képvisel, 
így méltán a FC Barcelona prémium partnere.

szabadonálló 
elöltöltős mosógép 

45 cm-es keskeny kivitel, 
15 program, digitális kijelző, 

késleltetés 19 óráig, 
fordulatszám kiválasztás, 

hátralévő idő kijelzés, 
gyerekzár, túlfolyás védelem, 

kapacitás: 6 kg, 
centrifuga: 1000 ford./perc

méretek: 85 x 60 x 45 cm

szabadonálló 
mosogatógép 

60 cm széles, 14 terítékes, 
8 program, LCD kijelző, 
féltöltet, BLDC motor, 
antibakteriális bevonat, 

programkövetés, 
hátralévő idő kijelzés, 

késleltetés, 
AquaStop 

biztonsági rendszer, 
gyerekzár, 
fehér kivitel

méretek: 85 x 60 x 60 cm

szabadonálló 
mosogatógép 

14 terítékes, 
8 program, 

LCD kijelző, féltöltet, 
BLDC motor, 

antibakteriális bevonat, 
gyerekzár, 

AquaStop biztonsági 
rendszer, 

hátralévőidő kijelzés, 
késleltetés,
fekete kivitel

méretek: 85 x 60 x 60 cm

szabadonálló elöltöltős 
mosógép 

54 cm-es keskeny kivitel, 
16 program, LCD kijelző, 

késleltetés 24 óráig, 
fordulatszám kiválasztás, 

hátralévő idő kijelzés, 
gyerekzár, 

automata vízadagoló rendszer, 
túlfolyás védelem, 
vasalás könnyítés
 kapacitás: 8 kg, 

centrifuga: 1400 ford./perc,

méretek: 85 x 60 x 54 cm

szabadonálló 
kombinált gáztűzhely 

négy gázégő, 
elektromos szikragyújtás,

elektromos, 
(multifunkcinális) 
55 literes sütő, 
6 sütőprogram, 
belső világítás, 
elektromos grill, 

kijelző
fehér kivitel 

méretek: 85 x 50 x 60 cm 

szabadonálló 
kerámialapos tűzhely 

 négy kerámialap, 
55 literes elektromos sütő, 

7 program, 
maradékhő kijelzés, 

grill funkció, 
display (zárható, 

változtatható fényerő), 
sütővilágítás, 
zománcozott, 

inox kivitel

méretek:  85 x 50 x 60cm 

szabadonálló elöltöltős mosógép 
 16 program, LCD kijelző, nagy króm ajtó, hátralévő idő kijelzés, 

aut. vízadagoló rendszer, gyerekzár, túlfolyás védelem, késleltetés 
(24 h.) fordulatszám- és hőmérséklet kiválasztás, előmosás, 

gyorsmosás, vasalás könnyítés, ruhakap.: 9 kg, 
centrifuga: 1400 fordulat/perc
méretek: 85 x 60 x 62,5 cm

szabadonálló elöltöltős mosógép
45 cm-es keskeny kivitel, 16 program, digitális kijelző, 

késleltetés 19 óráig, fordulatszám kiválasztás, 
hátralévő idő kijelzés, gyerekzár, túlfolyás védelem, 

kapacitás: 6 kg, centrifuga: 1200 ford./perc
méretek: 85 x 60 x 45 cm

szabadonálló elöltöltős mosó-szárítógép
 kapacitás: 8/5 kg, 16 program, digitális kijelző,  gyerekzár, 

túlfolyás védelem, késleltetett indítás, gyerekzár, 
centrifuga: 1400 fordulat/perc

méretek: 85 x 60 x 54 cm

szabadonálló hőszivattyús szárítógép
16 program, nagy LCD kijelző, késleltetés 

24 óra, nagy ezüst ajtó, gyűrődésgátló 
funkció, gyerekzár, ciklus végét jelző hang, 

kapacitás: 8 kg
méretek: 85 x 60 x 60 cm

szabadonálló 
elöltöltős mosógép 

50 cm-es keskeny kivitel, 
15 program, LCD kijelző,

késleltetés 24 óráig, 
fordulatszám kiválasztás, 

hátralévő idő kijelzés, 
gyerekzár, automata 
vízadagoló rendszer, 

túlfolyás védelem, vasalás 
könnyítés, kapacitás: 7 kg, 
centrifuga: 1000 ford./perc

méretek: 85 x 60 x 50 cm

WTV-6532B0

DFN-28422W DFN-28430B

WMY-81483LMB2

FSE-52320DW FSM-57300GX

WMY-91443LMB1 WTV-6633B0  HTV-8733XSO

DPY-8405GXB2

WMY-71033PLMB3

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

40
liter

9,5
liter

9,5
liter

50
liter

48
liter38

liter

47
liter

48
liter

43 dB(A) 44 dB(A)

65 dB(A)

DFS-28020W 

DPS-7405GB5

szabadonálló keskeny 
mosogatógép

10 terítékes, 
8 program 

(Eco 50, Intensive 70, 
Daily 65, Party - 

Quick&Clean-, Mini 30, 
Auto 40-65, 

Aquaflex, GlassCare), 
LCD kijelző, 

féltöltet, 
BLDC motor, 
fehér kivitel

méret: 85 x 45 x 60 cm

szabadonálló hőszivattyús szárítógép 
 15 program, késleltetés 3-6-9 óra, 

nagy üvegajtó, gyűrődésgátló funkció, gyerekzár, 
ciklus végét jelző hang, kapacitás: 7 kg

méret: 85 x 60 x 54 cm

DFS-28020X 
inox kivitel: 
98 990 Ft

ENERGIA
OSZTÁLY46 dB(A)

65 dB(A)

9
liter

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

DFN-28422S 
ezüst kivitel: 
112 990 Ft

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

58-75 dB(A)

58-76 dB(A) 53-76 dB(A) 56-77 dB(A)

60-75 dB(A) 54-76 dB(A)

15

ENERGIA
OSZTÁLY

FSE-52320DX inox kivitel 89 990 Ft  

ENERGIA
OSZTÁLY

75 990 Ft

107 990 Ft 116 990 Ft

117 990 Ft

79 990 Ft 109 999 Ft

 129 990 Ft84 990 Ft 144 990 Ft

149 990 Ft

81 990 Ft

92 990 Ft

132 990 Ft



önálló, beépíthető 
multifunkciós sütő
HomeMade kemence 

formájú 67 literes sütőkamra, 
14 funkciós (hőlégbefúvás, 
gyors felfűtés, stb.), teljesen 

érintőgombos vezérlés - 
TouchControl - nagy méretű 

kijelzővel, elektronikus 
hőmérséklet szabályozás, előre 

programozott sütési módok: 
kenyér-, hal, pizza-, lassú- 
sütés joghurt készítés stb., 
háromrétegű sütőajtóüveg, 

AquaClean öntisztítás funkció 

önálló, beépíthető 
multifunkciós sütő 

HomeMade kemence formájú 
67 literes sütőkamra,  

9 funkciós (hőlégkeverés stb.), 
két süllyesztett tekerőgomb, 
érintőgombos programozás, 

kis fehér LED fényes kijelzővel, 
kétrétegű sütőajtóüveg, 

AquaClean öntisztítás funkció, 
kivehető oldalrács, 

1-1 lapos+ mélytepsi, 
1 sütőrács, inox előlappal

Classico desgin 
beépíthető 

mikrohullámú sütő
űrtartalom: 23l, 

telj.: 800/1000 W, 
5 fokozat, 

mechanikus vezérlés, 
programóra, 
felolvasztás, 

rozsdamentes 
acél kamra, 

grill rács, 
kerámia + inox belső, 
Stirrer keverő funkció, 

sütővel egyező bézs vagy 
antracit színű üveg front

Gorenje by Ora-Ïto design - 
beépíthető sütő 

  rozsdamentes acél fogantyú,
fehér vagy fekete üveg kezelőpanel, 

GentleClose,11 funkció, 
HomeMADE® kemence formájú 
sütőkamra: 67 liter, mechanikus 

vezérlés, Push/pull – süllyeszthető 
kezelőgombok, érintőgombos 
programozás, LED kijelzővel, 

Multiflow 360 , 1 mély-1 lapos tepsi 
sütőrács, 2 szintes teleszkópos sütősín, 
dupla üvegezésű sütőajtó, AquaClean 

sütőtisztítás, SilverMatte speciális 
kamrazománc, inox felület 

ujjlenyomatmentes kivitelben

Gorenje by Ora-Ïto design - 
indukciós főzőlap 

  4 indukciós főzőzóna, vágott szél, 
Touch control – érintőgombos vezérlés, 

Timer – időzítő funkciós, 
PowerBoost teljesítménynövelő 

minden zónán, 
BridgeZone – összevonható zónák, 

maradékhő kijelzés, 
gyermekzár, 

maximális teljesítmény: 7100 W, 
fehér vagy fekete szín

önálló, beépíthető 
multifunkciós sütő

HomeMade kemence formájú 
67 literes sütőkamra, 

Multifunkciós 9 funkciós 
(hőlégkeverés stb.), 

két süllyesztett tekerőgomb, 
érintőgombos programozás, 

kis fehér LED fényes 
kijelzővel, kétrétegű 

sütőajtóüveg, AquaClean 
öntisztítás funkció, 

GentleClose lassú ajtózár, 
kivehető oldalrács, 

önálló, beépíthető 
multifunkciós sütő 

HomeMade kemence formájú 
67 literes sütőkamra, 

Multifunkciós 11 funkció 
(hőlégbefúvás stb.) 

két tekerőgombos vezérlés, 
négyrétegű sütőajtóüveg, 

GentleClose lassú ajtózáródás, 
egy szintes teleszkópos 

sütősín, 1-1 lapos+mélytepsi, 
1 sütőrács  

önálló, beépíthető 
multifunkciós sütő 

HomeMade kemence formájú, 
67 literes sütőkamra, 

11 funkcióval (hőlégbefúvás, 
gyors felfűtés stb.), két süllyesztett 

tekerőgomb, érintőgombos 
programozás, sütési funkciókat 

jelző növelt LCD kijelző, 
elektronikus hőmérséklet beállítási 

lehetőség 5°C-onként, 
háromrétegű sütőajtóüveg, 

AquaClean öntisztítás funkció, 
katalitikus hát- és oldalfal 

önálló, beépíthető 
multifunkciós sütő 

HomeMade kemence formájú, 
67 literes sütőkamra, 

11 funkcióval (hőlégbefúvás, 
gyors felfűtés stb.), két süllyesztett 

tekerőgomb, érintőgombos 
programozás, sütési funkciókat 

jelző növelt LCD kijelző, 
elektronikus hőmérséklet beállítási 

lehetőség 5°C-onként, 
háromrétegű sütőajtóüveg, 

AquaClean öntisztítás funkció, 
katalitikus hát- és oldalfal 

BO635E11X

BM235CLB / CLI

BO635E20WG BOP637E20XG

önálló, 4 égős gázlap 
egykezes szikragyújtás, zománcozott edénytartó 

rács és égőfejek, égésbiztosító, inox

önálló, 4 égős gázlap 
egykezes szikragyújtás, zománcozott edénytartó 

rács és égőfejek, égésbiztosító, inox

G64XG640X

BO658A30XG

BO637ORAW / ORAB

IT635ORAW / ORAB

önálló, beépíthető 
9 funkciós 

rusztikus sütő
Classico design, 

HomeMade kemence formájú 
67 literes sütőkamra,

Multifunkciós 9 funkció 
(hőlégbefúvás), analóg óra,  

AquaClean öntisztítás, 
EcoClean speciális belső 

zománc, 1-1 mély-és 
lapostepsi, 1 sütőrács, 

bézs és antracit színben

önálló, 4 égős gázlap
Classico design, 
4 gázégő, 1 wok, 

egykezes szikragyújtás, 
öntöttvas edénytartó rács 

és égőfejek, 
kezelőszervek elöl, 

égésbiztosító,

 bézs szín

önálló, multifunkciós sütő
Simplicity design, HomeMade 

kemence formájú 67 literes 
sütőkamra, 11 funkciós 

(hőlégbefúvás, gyors felfűtés 
stb.), Simplicity központi 
programválasztó gomb, 

elektronikus hőbeállítás touch 
controllal, AquaClean öntisztítás, 

EcoClean speciális belső 
zománc, GentleClose lassú 

ajtózáródás, katalitikus hátfal, 
2 szintes teleszkópos sütősín, 
lapos és mélytepsi + sütőrács,  

fekete és fehér színben

önálló, 4 égős gázlap 
4 gázégő, 
öntöttvas 

edénytartó rács + 
égőfejek, 

egykezes szikragyújtás, 
kezelőszervek elől, 

égésbiztosító, 
fekete

önálló, 4 égős gázlap 
egy WOK égővel, öntöttvas edénytartó rács + égőfejek, 

egykezes szikragyújtás, kezelőszervek elől, égésbiztosító, 
fekete, inox és fehér színben    

BO73CLI

GW65CLI

BO647A33XG BO647A33BG

BO75SY2B

G641MB

GW641MB

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

BO73CLB - antracit

GW65CLB - antracit

BO75SY2W - fehér szín  

119 900 Ft

G6N41IX - inox

55 990 Ft

G6N41IW - fehér

55 990 Ft

ENERGIA
OSZTÁLY

A katalógusban található gorenje készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

Minden beépíthető készülékre 2018. május 31-ig 3+2 év gyári garanciát biztosítunk! 
Az ORA-ITO készülékcsalád többi tagját keresse a www.gorenje.hu oldalon. (mikro, kerámialap, páraelszívó, gőzpároló…stb.)

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

BO635E30X: 86 990 Ft
2 db teleszkópos sütősínnel

ENERGIA
OSZTÁLY

katalitikus hát-és oldalfal, 
GentleClose lassú ajtózár, 

1-1 lapos+mélytepsi, 1 sütőrács, 
inox fekete üveg előlappal

GentleClose lassú ajtózár, 
1-1 lapos+mélytepsi, 
inox-fekete előlap a 

kezelőszervnél

GentleClose lassú ajtózár, 
teleszkópos sütősín 2 szinten, 

1-1 lapos+mélytepsi, 
inox - fekete előlap a 

kezelőszervnél

GentleClose 
lassú ajtózáródás

1 szintes 
teleszkópos 
sütősínnel

pirolitikus 
öntisztítás

2 szintes 
teleszkópos sütősínnel

2 szintes 
teleszkópos 
sütősínnel

2 szintes 
teleszkópos 
sütősínnel

2 szintes 
teleszkópos sütősínnel

2 szintes 
teleszkópos sütősínnel
teljesen fekete design

16

1-1 lapos+mélytepsi, 
1 sütőrács, 

fehér üveg előlappal                                                                                                 

GW641X  59 990 Ft  - inox                                                                                               
GW641W  59 990 Ft - fehér

71 990 Ft

79 990 Ft

99 990 Ft 139 990 Ft

36 990 Ft47 990 Ft

139 990 Ft

129 990 Ft

149 990 Ft

119 990 Ft

79 990 Ft

 104 990 Ft  104 990 Ft

 109 990 Ft

 55 990 Ft

 59 990 Ft



önálló, fali, ferde kivitelű 
páraelszívó
60 cm széles, 

max.légszállítás: 
UNE-EN 625 m3/óra, 

Touch on Glass érintőkijelző 
az üvegfelületen, 

3 fokozat, 
perimetrikus elszívás, 

Timer programozható elszívási idő,  
fém zsírszűrő - mosható, 

2 x 20 W halogén világítás, 
inox (ujjlenyomatmentes) 

fehér és fekete üveg design

önálló, fali, kürtős páraelszívó
 60 cm széles, max.légszállítás: 

UNE-EN 408 m3/h, 
nyomógombos vezérlés, 

poliuretán szigeteléssel rendelkező 
mosható fém zsírszűrők, 

3 fokozat, 2 x 3W LED világítás, 
zajszint: 48-65dB(A), 

inox, 
szénszűrő kódja: 315275 

kihúzható teleszkópos elszívó                                                                                                              
60 cm, max.légszállítás: UNE-EN 328m3/h, 3 fokozat, 2 x 3W 
LED világítás, poliuretán szigeteléssel rendelkező mosható fém 

zsírszűrők, szénszűrő kódja: 530120, 
inox és  fehér színben        

WHI641E6XGW 

IHGC933E16X 

WHC623E14X 

BHP623E10X

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY 47-66 dB(A)

41-59 dB(A)

48-65 dB(A)

64-71 dB(A) ENERGIA
OSZTÁLYC

fehér

inox

WHC923E14X 
90 cm széles kivitel: 38 990 Ft

WHI641E6XGB: 89 990 Ft
fekete

BHP623E10W fehér: 21 990 Ft

A katalógusban található gorenje készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

4 zónás indukciós főzőlap
60 cm széles, érintős kezelő, időzítő, Power Boost funkció 

minden zónán, gyermekzár, fekete szín 

ISC635CSCIS656SC IT614SC

 beépíthető mikrohullámú sütő - rozsdamentes előlappal
űrtartalom: 20 liter, mikro teljesítmény: 800 W, grill telj.:1000 W, 
6 teljesítményfokozat, kombinált nyomógombos/elektronikus 

vezérlés, digitális óra, LED kijelző, súly alapú felolvasztás, 
rozsdamentes acél kamra, gyerekzár, 595× 38,8× 34,5 cm, 
24,5 cm-es forgó üvegtányér, ujjlenyomatmentes inox front

kihúzható teleszkópos elszívó 
INOX 60 cm - ujjlenyomatmentes kivitel, 

növelt teljesítményű motor: max.légszállítás: UNE-EN 639 m3/h, 
3 fokozat, 2 x 3W LED világítás, 

poliuretán szigeteléssel rendelkező mosható fém zsírszűrők,  
 szénszűrő kódja: 530120

BM300X

BHP623E13X

4 zónás indukciós főzőlap
2 zóna összekapcsolható - FlexZone (híd funkciós), 

CircleSlide körkörös csúszkás vezérlés, időzítés, PowerBoost 
teljesítménynövelő funkció minden zónán, programozható zónák, 
időzítés funkció, Stop&Go funkció, gyerekzár, elöl csiszolt szélek

4 Flex zónás indukciós főzőlap
4 zóna összekapcsolható - XpandZone (híd funkciós), TouchSlider 
csúszkás érintő vezérlés, PowerBoost teljesítménynövelő funkció 
minden zónán, programozható zónák, időzítés funkció, SoftMelt 

olvasztó- Stay warm melegentartó funkció, gyerekzár, 
vágott szélek

IT614CSC elől csiszolt éllel

Ár: 84 990 Ft

50-67 dB(A) ENERGIA
OSZTÁLYC

összekapcsolható zónák, 
Slider vezérlés

két összevonható zóna, 
CircleSlide körkörös 
csúszkás vezérlés

Növelt 
teljesítményű 

motor

sziget páraelszívó 
 90 cm széles, 

max.légszállítás: 
UNE-EN 462 m3/óra, 

Mechanikus - lágy érintésű 
nyomógombos - vezérlés, 

ujjlenyomatmentes 
rozsdamentes acél test, 

hajlított üveg ernyő, 
3 fokozat, fém polyuretan 
szigeteléssel rendelkező 

zsírszűrő- mosható, 
4 x 3W LED világítás, 

aktív szénszűrő kódja: 530411

Minden beépíthető készülékre 2018. május 31-ig 3+2 év gyári garanciát biztosítunk!  
Bővebb információ: www.gorenje.hu
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önálló, 4 zónás kerámia főzőlap
4 HighLight (kerámia) főzőzóna, 

TouchControl érintőgombos vezérlés, maradékhő kijelzés, 
gyerekzár, lekerekített élek

Domino üvegkerámia főzőlap  
2 HighLight főzőzóna - egy 

bővíthető zóna, TouchControl 
vezérlés, gyermekzár, 

maradékhő kijelző, 
elől csiszolt szél

Domino gáz főzőlap 
kerámialapon, 2 gázrózsa, 

egykezes elektronikus 
szikragyújtás, 

öntöttvas rács és égőfejek, 
égésbiztosító

EC610SC ECT610SC  ECT322BCSC GC341UC

önálló 4 zónás kerámia főzőlap
4 HighLight (kerámia) főzőzóna, tekerőgombos vezérlés, 

maradékhő kijelzés, gyerekzár, lekerekített élek

 94 990 Ft

 139 990 Ft

 30 990 Ft

23 990 Ft

 114 990 Ft 129 990 Ft 79 990 Ft

44 990 Ft

39 990 Ft

 49 990 Ft  57 990 Ft  54 990 Ft  55 990 Ft



beépíthető 
hűtőszekrény  

űrtatalom: 183 liter hűtőtér, 
86 liter fagyasztótér, 
NoFrost rendszer a 

fagyasztótérben, CrispZone 
zöldség rekesz páratartalom 

szabályozással, 
elektronikus vezérlés, 

LED csík világítás, 
digitális hőmérséklet kijelzés, 

csúszó ajtózsanér - 
változtatható ajtónyitás, 

hangjelzés nyitva hagyott 
ajtó esetén, 

4 db üvegpolc + üvegtartó rács

méret: 177,5/56/57 cm 

beépíthető 
hűtőszekrény - 

fagyasztó nélkül
űrtartalom: 213 l, 

mechanikus vezérlés, 
standard világítás 

az oldalfalon, 
4db üvegpolc, 

tojás és sajttartó, 
zöldség-gyümölcstartó 

rekesz, fehér                                                                                               

beépíthető hűtőszekrény - 
fagyasztó nélkül 
űrtartalom: 305 l, 

mechanikus vezérlés, 
LED csík világítás a 
hűtőtér plafonján, 

válltoztatható ajtónyitás, 
ventillátoros hűtési rendszer: 

IonAir&DynamiCooling, 
CrispZone: zöldségtartó rekesz 
páratartalom szabályozással, 

EcoMode energiatakarékos mód, 
7db üvegpolc, üvegtartó rács, 

tojástartó, jégkockatartó, 
csúszó ajtózsanér, fehér 

méret: 177,5/54/54,5 cm

szabadonálló
 felülfagyasztós hűtőszekrény 

70 cm széles 
hűtőszekrény italadagolóval, 

űrtartalom: 335/97 liter, 
teljes No-Frost rendszer, 
elektronikus hőmérséklet 

szabályozás külső kijelzővel, 
ECO, Holiday üzemmód, 

gyorsfagyasztás gyorshűtés 
funkció, jégkocka tartó, tartályos 
vízadagoló egység, LED belső 

világítás, hangjelzés nyitva 
hagyott ajtó esetén, 

megfordítható ajtónyitás, 
inox

méret: 183x70x72 cm

szabadonálló
 hűtőszekrény 
90 cm széles 

Side by Side hűtőszekrény 
ital- és jégadagolóval, 

űrtartalom: 370/179 liter, 
No-Frost hűtési rendszer, 
elektronikus hőmérséklet 

szabályozás külső kijelzővel, 
ECO, Holiday üzemmód, 

gyorsfagyasztás gyorshűtés 
funkció, jégkocka készítés 

adagolás, vízadagoló egység, 
LED belső világítás, hangjelzés 

nyitva hagyott ajtó esetén, 
megfordítható ajtónyitás, inox

méret: 177x90,6x75,9 cm

beépíthető kombinált 
hűtőszekrény

űrtartalom:  205 l, 
fagyasztó: 81 l, 

mechnaikus vezérlés, 
standard világítás, 

változtatható ajtónyitás, 
gyorsfagyasztás, 
5db üvegpolc, 

zöldség-gyümölcstartó fiók,
2x6db tojástartó, 

1db jégkockatartó, 
 csúszó ajtózsanér, 

fehér

méret: 177,5/54/54,5 cm 

NRKI4181E1 

RI4121AW

RI4181E1 

NRF7181TNX NRS9181CX

RCI4181AWV

39 dB(A)

41 dB(A)

37 dB(A)

42 dB(A) 41 dB(A)

40 dB(A)ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

A katalógusban található gorenje készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

szabadonálló 
60 cm-es tűzhely
multifunkciós sütő, 

HomeMade kemence 
formájú 70 literes 

sütőkamra, 11 funkciós 
(hőlégbefúvás, 

gyors felfűtés stb.), 
tekerőgombos vezérlés, 

érintőgombos 
programozás, kis fehér 
LED fényes kijelzővel - 

IconLed, tripla üvegezésű 
sütőajtó, AquaClean 
öntisztítás funkció, 

GentleClose lassú ajtózár, 
EcoClean zománc, 

egy szintes teleszkópos 
sütősín, 1-1 lapos+mély-
tepsi, 1 sütőrács, fehér   

szabadonálló 
60 cm-es tűzhely
multifunkciós sütő, 

HomeMade kemence 
formájú 70 literes sütőkamra, 
11 funkciós (hőlégbefúvás, 

gyors felfűtés stb.), öntöttvas 
rácsok és égőfejek, egykezes 
szikragyújtás,  tekerőgombos 

vezérlés, érintőgombos 
programozás, kis fehér LED 
fényes kijelzővel - IconLed,  
dupla üvegezésű sütőajtó, 

AquaClean öntisztítás funkció, 
GentleClose lassú ajtózár, 

SilveMatte speciális 
kamrazománc, egy szintes 

teleszkópos sütősín, 
1-1 lapos+mélytepsi, 

1 sütőrács, fehér 

szabadonálló 
50 cm-es tűzhely
multifunkciós sütő, 

HomeMade kemence 
formájú 70 literes sütőkamra, 
11 funkciós (hőlégbefúvás, 

gyors felfűtés stb.),  
tekerőgombos vezérlés, 

érintőgombos programozás, 
kis fehér LED fényes kijelzővel - 

IconLed, tripla üvegezésű 
sütőajtó, AquaClean öntisztítás, 

GentleClose lassú ajtózár, 
EcoClean zománc, 

egy szintes teleszkópos 
sütősín, 1-1 lapos+mélytepsi, 

1 sütőrács, 
fehér

EIT6351XPD K6351WF EC5351WA

RBI4181E1: 149 990 Ft 
 29 literes fagyasztóval

RBI4121AW 
 17 literes fagyasztóval

4 db indukciós főzőzóna két 
bővíthető zónával

4 db gázégő
4db kerémia high-light főzőzóna 

két bővíthető zónával

  K6351XF inox: 159 990Ft EC5351XA inox: 129 990Ft

méret: 122,5/54/54,5 cm 

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

Minden beépíthető készülékre 2018. május 31-ig 3+2 év gyári garanciát biztosítunk!  
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beépíthető mikrohullámú sütő - hőlégbefúvással
űrtartalom: 25 liter, mikro teljesítmény: 900 W, grill telj.: 1000W, 

AUTO menü, 4 grill és 6 mikro teljesítményfokozat, hőlégbefúvás,  
elektronikus - TouchControl - érintőgombos vezérlés, LCD kijelző, 

rozsdamentes acél kamra, gyerekzár, 59,5 ×  38,8 ×  47 cm, 
27,5 cm-es forgó üvegtányér, világítás, fekete üveg front

beépíthető mikrohullámú sütő - fekete üveg előlappal
űrtartalom: 17 liter, mikro teljesítmény: 700 W grill telj.: 1000 W, 

AUTO menü, 4 grill program, 6 teljesítményfokozat, nyomógombos/
elektronikus vezérlés, LED kijelző, idő és tömeg alapú felolvasztás, 

automata menü, rozsdamentes acél kamra, gyerekzár, 
59,5 ×  38,8 ×  32 cm, 24,5 cm-es forgó üvegtányér, világítás, 

fekete üveg front

beépíthető mikrohullámú sütő - fekete üveg előlappal
űrtartalom: 17l, mikro teljesítmény: 700W grill telj.: 1000 W, 

6 teljesítményfokozat, nyomógombos vezérlés, 
rozsdamentes acél kamra, gyerekzár, 24,5 cm-es forgó üvegtányér, 

világítás, fekete üveg front 
59,5 ×  38,8 ×  32 cm

BM251S7XGBM171A4XGBM171E2XG

hőlégbefúvással

 159 990 Ft

99 990 Ft

 139 990 Ft

 199 990 Ft  299 990 Ft

114 990 Ft

199 990 Ft 139 990 Ft 119 990 Ft

79 990 Ft59 990 Ft52 990 Ft



A katalógusban található gorenje készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

beépíthető, teljesen integrált 
45 cm mosogatógép 

9 teríték – 2 kosár, 
5 program (Intenzív, normál, 

ECO, gyors&fényes 
90 perc, gyors 45), 

4 mosogatási hőmérséklet 
(65,55,50,45°C), késleltetés – 

3/6/9 h, LED kijelző, só és öblítő 
hiány kijelzés, rozsdamentes 
acél kamra, 2 vízszóró kar, 

maradékhővel történő szárítás, 
hangjelzés a program végén, 

Total AquaStop

méret: 81,5 x 44,8 x 55 cm 

beépíthető, teljesen integrált 
45 cm mosogatógép 

10 teríték 3 kosár, 5 program 
(auto program, Intenzív, ECO, 
gyors, öblítés), 4 mosogatási 

hőmérséklet (60, 55, 45, 35°C), 
késleltetés 1-24 h, LED kijelző, 

rozsdamentes acél kamra, 
3 víz szóró kar, program 
végeztével hangjelzés, 

TimeSaver – program rövidítési 
lehetőség, extra szárítás – 
a program végével magas 

hőmérsékleten, féltöltet opció, 
Total AquaStop 

méret: 81,5 x 44,8 x 55 cm

beépíthető, kezelőpaneles 
45 cm mosogatógép 

9 terítékes, 2 kosár, 6 program
(intensiv, normál, ECO, üveg, 

90 perces, gyors), 
5 mosogatási hőmérséklet 

(65, 60, 55, 45, 40°C), 
késleltetés – 3 / 6 / 9 h, 

LED kijlező, 
só és öblítőszer hiány kijelző, 
rozsdamentes acél kamra, 

2 vízszóró kar, maradékhővel 
történő szárítás, féltöltet opció, 

3 in 1 opció, 
program végeztével hangjelzés, 

Total AquaStop)

méret: 81,5 x 44,8 x 55 cm

beépíthető, kezelőpaneles 
60 cm mosogatógép 

13 terítékes – 2 kosár, 5 program 
(mindennapos 60 perc, intenzív 
70, Eco 55, gyors 35, öblítés), 
4 mosogatási hőmérséklet (70, 
60, 55, 35°C), késleltetés 1-24 
óra, LED kijlezők (elől - front & 

rejtett LED kijelző), só és 
öblítőszer hiány kijlező, 

rozsdamentes acél kamra, 
2 vízszóró kar, maradék hővel 
történő szárítás, TimeSaver – 
program rövidítési lehetőség, 

TotalDry – automata ajtónyitás a 
program végével, féltöltet opció, 

Total Aqua Stop 

méret: 81,7 x 59,6 x 57 cm

beépíthető, kezelőpaneles 
45 cm mosogatógép 

10 terítékes 3 kosár, 5 program
(auto program, intensiv, ECO, 
gyors, öblítés), 4 mosogatási 

hőmérséklet (60, 55, 45, 35°C), 
késleltetés – 1-24 h, LED kijelző, 

rejtett kezelőgombok, 
só és öblítőszer hiány kijelző, 
rozsdamentes acél kamra, 

3 víz szórókar, program 
végeztével hangjelzés, 

TimeSaver – program rövidítési 
lehetőség, extra szárítás – utolsó 

öblítés magas hőfokon, 
féltöltet opció, Total AquaStop 

méret: 81,5 x 44,8 x 57 cm

beépíthető, kezelőpaneles 
60 cm mosogatógép 

16 teríték 3 kosár, 5 program 
(auto 45-65, intenzív 70, 

Eco 55, gyors 35, öblítés), 
5 mosogatási hőmérséklet 

(70, 65, 55, 45, 35°C), 
LED kijelző (elől - front & rejtett 

LED kijelző), rozsdamentes 
acél kamra, 3 vízszóró kar, 

TimeSaver – program rövidítési 
lehetőség, TotalDry – 

automata ajtónyitás a program 
végén, féltöltet opció, 

felső kosár 3 szinten állítható, 
Total AquaStop

méret: 81,7 x 59,6 x 57,6 cm

szabadonálló, 
45 cm mosogatógép 

A++AA, energiafogyasztás: 
258 kWh/év, 9 teríték, 5 program 

(ECO és gyors program is), 
Totál AquaStop, 2 kosár, 
nyomógombos vezérlés, 

digitális kijelző, késleltetés, 
öblítő és sóhiány kijelzés, 
inox üst, öntisztító szűrő, 

3in1 funkció, állítható felső kosár, 
2 vízszóró kar, 4 mosogatási 

hőmérséklet, fehér

méret: 84,5 x 44,8 x 60 cm

szabadonálló, 
60 cm mosogatógép 

A++AA, energiafogyasztás: 
258 kWh/év, 12 teríték, 5 program 

(ECO és gyors program is), 
Totál AquaStop, 2 kosár, 
nyomógombos vezérlés, 

digitális kijelző, késleltetés, 
öblítő és sóhiány kijelzés, 
inox üst, öntisztító szűrő, 

3in1 funkció, állítható felső kosár, 
2 vízszóró kar, 4 mosogatási 

hőmérséklet, fehér

méret: 85 x 60 x 58 cm

beépíthető, 
kezelőpaneles 

45 cm mosogatógép  
 9 teríték – 2 kosár, 5 program 
(mindennapos, intenzív, ECO, 

gyors, öblítés), 
4 mosogatási hőmérséklet 

(60, 55, 45, 35°C), 
késleltetés 1-24 h, 

LED kijlező – rejtett kezelőgombok, 
só és öblítőszer hiány kijlező, 
rozsdamentes acél kamra, 

2 víz szórókar, program végeztével 
hangjelzés, TimeSaver – program 

rövidítési lehetőség, extra szárítás – 
utolsó öblítés magas hőfokon, 
féltöltet, felső kosár 2 szinten 

állítható, Total Aqua Stop 

beépíthető, 
teljesen integrált 

60 cm mosogatógép 
12 teríték – 2 kosár,

5 program (Intenzív, normál, 
ECO, gyors és intenzív 90 perc, 
gyors 45), 4 különböző mosási 

hőmérsékletek 
(65, 55, 50, 45C°), 

késleltetés – 3/6/9 óra, 
LED kijelző, 

rozsdamentes acél kamra, 
2 vízszóró kar, 

program végén hangjelzés, 
teljes AquaStop rendszer,

méret: 
81,5 x 59,8 x 55 cm 

teljesen integrált 
60 cm mosogatógép                                                       
13 terítékes – 2 kosár, 

5 program (Auto 45-65°C, 
intenzív 70°C, Eco 55°C, 

gyors 35°C, öblítés), 
4 mosogatási hőmérséklet 

(45-65, 70, 55, 35°C), Touch 
Control kezelés LED kijelzővel, 

rozsdamentes acél kamra, 
2 vízszórókar, Time saver – 

program rövídítési lehetőség, 
Total Dry – automatikus 

ajtónyitás a program végén, 
Extra Hygiene - program, 

Total Aqua Stop, hangjezés a 
program végén, padlófény 

működés visszajelzés & 
Door sliding system

beépíthető, 
teljesen integrált 

45 cm mosogatógép                                                    
9 teríték – 2 kosár, 

5 program (mindennapos, 
intenzív, ECO, gyors, 
öblítés), 4 mosogatási 

hőmérséklet 60, 55, 45, 35°C), 
késleltetés 1-24 h, 

LED kijlező, rozsdamentes acél 
kamra, 2 víz szóró kar, program 

végeztével hangjelzés, 
TimeSaver – program rövidítési 

lehetőség, extra szárítás – a 
program végén magas hőm.-en, 

féltöltet, Total Aqua Stop,

méret: 81,5 x 59,8 x 55 cm 

GV51010 GV55110

GI51010X 

GI64160 

GI55110 

GI66160 GS52010W 

GS62010W 

GI53110

GV61010 GV66261

GV54110 

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

9
liter

9
liter

9
liter

11
liter

9
liter

9,5
liter

9
liter

11
liter

9
liter

11
liter

9,5
liter

9
liter49 dB(A) 47 dB(A)

49 dB(A)

47 dB(A)

47 dB(A)

45 dB(A) 49 dB(A)

49 dB(A)

49 dB(A)

49 dB(A) 44 dB(A)

47 dB(A)

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

A++

3 fiók - 10 teríték, 
Auto program

A++ A++

TotalDry szárítás – 
program végével 

aut. ajtónyitás

3 fiók - 10 teríték, 
Auto program

3 fiók - 16 teríték, 
program végével 

automatikus 
ajtónyitás - TotalDry, 

A+++

A++

A++

A+++

BLDC - inverteres motor 
10 év garanciával

A++ A++

A++

A++

A++AA

GS52010S ezüst:  99 990 Ft

GS62010S ezüst:  99 990 Ft
méret: 

81,5 x 59,8 x 55 cm

Minden beépíthető készülékre 2018. május 31-ig 3+2 év gyári garanciát biztosítunk! 
Bővebb információ: www.gorenje.hu
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89 990 Ft  119 990 Ft

94 990 Ft

119 990 Ft

119 990 Ft

139 990 Ft 89 990 Ft

89 990 Ft

99 990 Ft

99 990 Ft 144 990 Ft

109 990 Ft



F0J5WN3W 

F2J7HY1W 

F2J5WN4W

F2J5QN3W

F2J6WY0WF0J5WN3W 

F2J7HY1W 

szabadonálló keskeny elöltöltős mosógép 
6,5 kg mosási kapacitás, NFC, 1000 ford/perc, 

SmartDiagnosis, 6 Motion, érintővezérlésű LED kijelző, 
súlyautomatika, habérzékelés és eltávolítás, hátralévő idő kijelzés, 

fehér szín, (szél x mélys x mag): 60 x 45 x 85 cm

szabadonálló keskeny elöltöltős gőzmosógép 
7 kg mosási kapacitás, TurboWash, Wifi, Steam, 1200 ford/perc, 

SmartDiagnosis, 6 Motion, érintővezérlésű LED kijelző, 
súlyautomatika, habérzékelés és eltávolítás, hátralévő idő kijelzés, 

fehér szín, (szél x mélys x mag): 60 x 45 x 85 cm

szabadonálló keskeny elöltöltős mosógép
6,5 kg mosási kapacitás, NFC, 1200 ford/perc, 

SmartDiagnosis, 6 Motion, érintővezérlésű LED kijelző, 
súlyautomatika, habérzékelés és eltávolítás, hátralévő idő kijelzés, 

fehér szín, (szél x mélys x mag): 60 x 45 x 85 cm

szabadonálló elöltöltős mosógép
7 kg mosási kapacitás, NFC, 1200 ford/perc, SmartDiagnosis, 

6 Motion, érintővezérlésű LED kijelző, súlyautomatika,
 habérzékelés és eltávolítás, hátralévő idő kijelzés, 
fehér szín,  (szél x mélys x mag): 60 x 56 x 85 cm

szabadonálló keskeny elöltöltős gőzmosógép
6,5 kg mosási kapacitás, NFC, Steam, 1200 ford/perc, 
SmartDiagnosis, 6 Motion, érintővezérlésű LED kijelző, 

súlyautomatika, habérzékelés és eltávolítás, hátralévő idő kijelzés, 
fehér szín, (szél x mélys x mag): 60 x 45 x 85 cm

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY 109 990 Ft

 149 990 Ft

 119 990 Ft

 119 990 Ft

129 990 Ft

A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

ENERGIA
OSZTÁLY-10 ENERGIA

OSZTÁLY-30

F4J6QY0W F4J5TN3W 

F4J5QN7S

F4J6QY0W

szabadonálló elöltöltős gőzmosógép
7 kg mosási kapacitás, NFC, Steam, 1400 ford/perc, 
SmartDiagnosis, 6 Motion, érintővezérlésű LED kijelző, 

súlyautomatika, habérzékelés és eltávolítás, hátralévő idő kijelzés, 
fehér szín, (szél x mélys x mag): 60 x 56 x 85 cm

szabadonálló elöltöltős mosógép
8 kg mosási kapacitás, NFC, 1400 ford/perc, SmartDiagnosis,  

6 Motion, érintővezérlésű LED kijelző, súlyautomatika, 
habérzékelés és eltávolítás, hátralévő idő kijelzés, 
fehér szín,  (szél x mélys x mag): 60 x 56 x 85 cm

szabadonálló elöltöltős mosógép
7 kg mosási kapacitás, NFC, 1400 ford/perc, SmartDiagnosis,  

6 Motion, érintővezérlésű LED kijelző, súlyautomatika, 
habérzékelés és eltávolítás, hátralévő idő kijelzés,  
inox szín, (szél x mélys x mag): 60 x 56 x 85 cm

 139 990 Ft  139 990 Ft

139 990 Ft

ENERGIA
OSZTÁLY-30

ENERGIA
OSZTÁLY-30

F4J7TY0W  

F4J8VS2W

szabadonálló elöltöltős gőzmosógép 
8 kg mosási kapacitás, TurboWash, Wifi, Steam,

1400 ford/perc, SmartDiagnosis, 6 Motion, 
érintővezérlésű LED kijelző, súlyautomatika, 

habérzékelés és eltávolítás, hátralévő idő kijelzés,  
fehér szín, (szél x mélys x mag): 60 x 56 x 85 cm

szabadonálló elöltöltős gőzmosógép
 9 kg mosási kapacitás, TurboWash, WiFi, TrueSteam, 

1400 ford/perc, SmartDiagnosis, 6 Motion, 
érintővezérlésű LED kijelző, súlyautomatika, gőzfrissítés program,

habérzékelés és eltávolítás, hátralévő idő kijelzés, fehér szín,
 (szél x mélys x mag): 60 x 56 x 85 cm

 169 990 Ft

 209 990 Ft
ENERGIA
OSZTÁLY-30

ENERGIA
OSZTÁLY-30 ENERGIA

OSZTÁLY-40

20

F2J7HM1W   F2J7HM1W   

szabadonálló keskeny mosó-szárítógép 
 7/4 kg mosási/szárítási kapacitás, WiFi, 1200 ford/perc, 
SmartDiagnosis, 6 Motion, érintővezérlésű LED kijelző, 

súlyautomatika, 
fehér szín,  (szél x mélys x mag): 60 x 45 x 85 cm

204 990 Ft
ENERGIA
OSZTÁLYB

F4J9JS2T

szabadonálló elöltöltős gőzmosógép
10 kg mosási kapacitás, TurboWash, WiFi, 

TrueSteam - gőzfunkció, 1400 ford/perc, SmartDiagnosis,  
érintővezérlésű LED kijelző, súlyautomatika, 
hátralévő idő kijelzés, gőzfrissítés program, 

inox szín, (szél x mélys x mag): 60 x 61 x 85 cm

259 990 Ft
ENERGIA
OSZTÁLY-40



MS2043DAR

MH6565CPS MH6535GIH

MH6336GIB MS2042DB

szabadonálló mikrohullámú sütő
20 liter, 700 W, 245 mm átmérőjű forgótányér, 

digitális vezérlés, automata főzőprogramok
fekete tükrös szín

méret (szél x mélys x mag): 45,5 x 25,2 x 32 cm

szabadonálló mikrohullámú sütő
25 liter,1150 W + 900 W grill, 292 mm átmérőjű forgótányér, 
digitális vezérlés, automata főző és felolvasztó programok, 
LED kijelző, ezüst/fekete szín, SmartInverter magnetron, 

EasyClean™ belső bevonat;
méret (szél x mélys x mag): 47,6 x 27,2 x 38,9 cm

szabadonálló mikrohullámú sütő
25 liter, 1150 W + 900 W grill, 292 mm átmérőjű forgótányér, 

digitális vezérlés, automata főző és felolvasztó programok, 
LED kijelző, fehér szín, SmartInverter magnetron, 

EasyClean™ belső bevonat;
méret (szél x mélys x mag): 47,6 x 27,2 x 38,8 cm

szabadonálló mikrohullámú sütő
23 liter, 1150 W + 900 W grill, 292 mm átmérőjű forgótányér, 

digitális vezérlés, automata főző és felolvasztó programok, 
LED kijelző, fekete szín, SmartInverter magnetron, 

EasyClean™ belső bevonat;
méret (szél x mélys x mag): 47,6 x 27,2 x 34,6 cm

szabadonálló mikrohullámú sütő

20 liter, 700 W, 245 mm átmérőjű forgótányér, 
digitális vezérlés, automata főzőprogramok

fekete üveg szín
méret (szél x mélys x mag): 45,5 x 25,2 x 32 cm

A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

F4J9JH2TF4J7TH1W

TwinWashTM- FH6G1BCH2N & F8K5XN3 FH695BDH6N

F4J8FH2W F4J9JH2T

szabadonálló gőzmosó-szárítógép 
10,5/7 kg mosási/szárítási kapacitás, Wifi, Steam, 1400 ford/perc, 
SmartDIagnosis, EcoHybrid, 6 Motion, érintővezérlésű LED kijelző, 

TrueSteam, súlyautomatika, gőzfrissítés program, 
inox szín, (szél x mélys x mag): 60 x 61 x 85 cm 

szabadonálló gőzmosó-szárítógép
 8/5 kg mosási/szárítási kapacitás, NFC, TrueSteam - gőzfunkció, 

1400 ford/perc, EcoHybrid, SmartDiagnosis, 6 Motion, 
érintővezérlésű LED kijelző, súlyautomatika, gőzfrissítés program,

fehér szín, (szél x mélys x mag): 60 x 56 x 85 cm

szabadonálló gőzmosó-szárítógép
12/8 kg mosási/szárítási kapacitás, 1600 ford/perc, 

Wifi, TrueSteam - gőzfunkció, nagy méretű LED érintőkijelző, 
Eco Hybrid, 6 Motion, Smart Diagnosis, súlyautomatika, 

gőzfrissítés program, fehér szín,
 (szél. x mélys. x mag.) 60 x 70 x 85

szabadonálló mosógép
2 kg mosási kapacitás, 800 ford/perc,  

érintés vezérelt LED érintőkijelző, 
3 féle dobmozgás, Smart Diagnosis, 

fehér szín 
(szél. x mélys. x mag.) 60 x 70 x 37

szabadonálló gőzmosó-szárítógép
  9/6 kg mosási/szárítási kapacitás, Wifi, TrueSteam, 

1400 ford/perc, SmartDIagnosis, EcoHybrid, 6 Motion, 
érintővezérlésű LED kijelző, súlyautomatika, gőzfrissítés program, 

fehér szín, (szél x mélys x mag): 60 x 61 x 85 cm

309 990 Ft249 990 Ft

599 990 Ft 329 990 Ft

279 990 Ft
ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

szabadonálló gőzmosó-szárítógép
12/8 kg mosási/szárítási kapacitás, 1600 ford/perc, nagy méretű, 
magyar nyelvű érintővezérlésű LED kijelző, EcoHybrid, 6 Motion, 

SmartDIagnosis, NFC, súlyautomatika, gőzfrissítés program, 
nagy betöltőnyílás, 

inox szín, (szél x mélys x mag): 60 x 64 x 85 cm

TrueSteam™, Steam™ - Gőzmosás: segít eltávolítani az allergén 
anyagok 99.9%-át, ruhái tiszták és higiénikusak lesznek. 

TurboWash™: Mosási programot gyorsító funkció, teljesítmény-
csökkenés nélkül 59 perc alatt maximális hatékonysággal tisztítja a 
ruhákat, energiát és vizet takarít meg.

6 Motion: Hatféle dobmozgással teszi lehetővé a ruhák gyengéd-
ebb, kézi mosáshoz hasonló tisztítását. A mosás hatékony, mégis 
kíméletes.

Eco Hybrid: Víz- vagy időtakarékos szárítást tesz lehetővé és ener-
giát takarít meg. 

Smart Diagnosis™: Egyszerű és gyors hibafelismerés. A készülék 
hangjelzésekre kódolja a hibaüzenetet az ügyfélszolgálatnak, jelen-
tős időt és szervizköltséget spórolva.

SmartThinQ™ alkalmazás: Okostelefonja segítségével egyszerű-
en kapcsolatba léphet a készülékkel (WiFi-vel vagy NFC-vel ellátott 
készülékeken) és letölthet további mosási és szárítási ciklusokat. 
A WiFis készülékek az otthonától távol, bárhonnan vezérelhetőek.

Inverter Direct Drive: A motor közvetlenül a tengelyre van építve. 
A közvetlen meghajtásnak köszönhetően kevesebb a kopóalkat-
rész, hosszabb az élettartam. Csendes, rezgésmentes mosógépe-
inkkel akár éjjel is moshat.

21

Innováció a mosásban
Fő mosógép alá helyezhető mini mosógép

2 adag mosása egyidőben

24 990 Ft

69 990 Ft 54 990 Ft

49 990 Ft 22 990 Ft



GBB59PZJZS

GBB59PZGFS

GBB60NSFFBGBB60SWGFS

GBB59SWJZB

GBF59WBDZB

GBB60SAYFE

alulfagyasztós hűtő
318 liter (225+93), 

TotalNoFrost, SmartDiagnosis,
belső LED kijelző, 

páratartó zöldségrekesz, 
BioShield ajtószigetelés,

többszörös légáram,
belső LED világítás,

MoistBalanceCrisper,
hamvas ezüst szín

méret (mag x szél x mélys): 
190 x 59,5 x 66,5 cm

alulfagyasztós hűtő
318liter (225+93),

TotalNoFrost, SmartDiagnosis,
belső LED kijelző, 

páratartó zöldségrekesz, 
BioShield ajtószigetelés,

többszörös légáram,
belső LED világítás,

MoistBalanceCrisper,
FreshBalancer,
FreshConverter,

összecsukható polc a hűtőtérben,
bortartó,

hamvas ezüst szín

méret (mag x szél x mélys): 
190 x 59,5 x 65 cm

alulfagyasztós hűtő
343 liter (250+93), 

TotalNoFrost, SmartDiagnosis,
külső LED kijelző, 

MoistBalanceCrisper,
páratartó zöldségrekesz, 
BioShield ajtószigetelés,

többszörös légáram,
belső LED világítás,

FreshBalancer,
FreshConverter,

összecsukható polc a hűtőtérben,
bortartó,

ragyogó acél szín

méret (mag x szél x mélys): 
201 x 59,5 x 69 cm

alulfagyasztós hűtő
343 liter (250+93),

TotalNoFrost,
SmartDiagnosis,

belső LED világítás,
belső LED kijelző,

BioShield ajtószigetelés,
többszörös légáram,

FreshBalancer,
FreshConverter,

Moist Balance Crisper
összecsukható polc a hűtőtérben,

bortartó, fehér
méret (mag x szél x mélys): 

201 x 60 x 66,5 cm

alulfagyasztós hűtő
318 liter (225+93), 

TotalNoFrost, SmartDiagnosis,
belső LED kijelző, 

páratartó zöldségrekesz, 
BioShield ajtószigetelés,

többszörös légáram,
belső LED világítás,

MoistBalanceCrisper,
fehér ajtófront

méret (mag x szél x mélys): 
190 x 59,5 x 66,5 cm

alulfagyasztós hűtő
314 liter (221+93),

TotalNoFrost, SmartDiagnosis,
belső LED kijelző, 

páratartó zöldségrekesz, 
BioShield ajtószigetelés,

többszörös légáram,
belső LED világítás,

MoistBalanceCrisper,
vízadagoló,

fekete ajtófront

méret (mag x szél x mélys): 
190 x 60,5 x 70 cm

alulfagyasztós hűtő
343 liter (250+93),

TotalNoFrost, SmartDiagnosis,
külső LED kijelző,

MoistBalanceCrisper, 
páratartó zöldségrekesz, 
BioShield ajtószigetelés,

többszörös légáram,
belső LED világítás,

FreshBalancer,
FreshConverter,

összecsukható polc a hűtőtérben,
bortartó,

anyagában mintás ezüst szín

méret (mag x szél x mélys): 
201 x 59,5 x 69 cm

159 990 Ft

199 990 Ft

229 990 Ft199 990 Ft

159 990 Ft

199 990 Ft

249 990 Ft

37 dB(A)

37 dB(A)

37 dB(A)37 dB(A)

37 dB(A)

37 dB(A)

37 dB(A)

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

10 év garancia a 
kompresszorra

10 év garancia a 
kompresszorra

10 év garancia a 
kompresszorra

10 év garancia a 
kompresszorra

10 év garancia a 
kompresszorra

10 év garancia a 
kompresszorra

10 év garancia a 
kompresszorra

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY
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GBB548GVQZE

alulfagyasztós hűtő
 445 liter (326+119), 

70 cm széles, 
TotalNoFrost,

SmartDiagnosis, 
BioShield ajtószigetelés,

MoistBalanceCrisper,
belső LED világítás, 
külső LED kijelző, 

összecsukható és kihúzható polc, 
többszörös légáram,
könnyített ajtónyitás,

pezsgő arany 

méret: (mag x szél x mélys):
185 x 70,5 x 73 cm

 299 990 Ft
41 dB(A) ENERGIA

OSZTÁLY

10 év garancia a 
kompresszorra



A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

GSJ760WBXV

side-by-side hűtő
601 liter (405+196), 

TotalNoFrost,
 SmartDiagnosis, 

BioShield ajtószigetelés,
MoistBalanceCrisper,
belső LED világítás, 

ajtó az ajtóban rendszer, 
vízvezetékre köthető, 
víz- és jégadagoló, 

fekete szín

méret (mag x szél x mélys):
179 x 91,2 x 73,8 cm

399 990 Ft
39 dB(A)

10 év garancia a 
kompresszorra

GSJ960NSBZ GMJ916NSHV

side-by-side hűtő 
571 liter (371+200), 

TotalNoFrost, SmartDiagnosis, 
BioShield ajtószigetelés,

belső LED világítás, 
digitális kijelző, 

víz- és jégadagoló, 
Pure’n’Fresh légtisztító berendezés,

ajtó az ajtóban rendszer, 
belső felezhető polc,
könnyített ajtónyitás,

ragyogó acél 

méret (mag x szél x mélys): 
180 x 91,2 x 75,8 cm

side-by-side hűtő 
601 liter (405+196), 

TotalNoFrost, SmartDiagnosis, 
BioShield ajtószigetelés,

MoistBalanceCrisper,
belső LED világítás,  

Pure’n’Fresh légtisztító berendezés,
ajtó az ajtóban rendszer, 

vízvezetékre köthető, 
víz- és jégadagoló, bortartó,

könnyített ajtónyitás,
ragyogó acél 

méret (mag x szél x mélys): 
179 x 91,2 x 73,8 cm

side-by-side hűtő 
601 liter (405+196), 

TotalNoFrost, 
InstaWiew - 

ajtó az ajtóban rendszer, 
SmartDiagnosis, 

belső LED világítás,  
Pure’n’Fresh légtisztító berendezés,

FreshBalancer, bortartó, 
víz- és jégadagoló,

víztartályos - 
nem kell vízvezetékre kötni,

könnyített ajtónyitás, 
ragyogó acél

méret (mag x szél x mélys): 
179 x 91,2 x 73,8 cm

side-by-side hűtő 
601 liter (405+196), 

TotalNoFrost,
SmartDiagnosis, 

BioShield ajtószigetelés,
MoistBalanceCrisper,
belső LED világítás, 
víz- és jégadagoló, 

többszörös légáram,
fehér szín

méret (mag x szél x mélys): 
179 x 91,2 x 73,8 cm

10 év garancia a 
kompresszorra

10 év garancia a 
kompresszorra

10 év garancia a 
kompresszorra

10 év garancia a 
kompresszorra

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

41 dB(A)39 dB(A)

39 dB(A)

39 dB(A)

ENERGIA
OSZTÁLY

GSX961NEAZ

GSL760SWXV

ENERGIA
OSZTÁLY699 990 Ft

329 990 Ft

439 990 Ft 999 990 Ft

Door-in-Door™ (öko-ajtó): ajtó az ajtóban. A hűtőajtó felső része a teljes ajtó kinyitása nélkül külön 
is nyitható, így könnyen hozzáférhetünk a leggyakrabban használt élelmiszerekhez. Ezáltal kevesebb 
hideg levegő távozik a belső térből és energiát takarítunk meg.

InstaView Door-in-Door™: Kopogtatás hatására átlátszóvá válik a hűtőajtó. Ajtónyitás nélkül látható 
a hűtő tartalma, ezáltal tovább csökken a hőveszteség és nő az ételek eltarthatósága.

Moist Balance Crisper™: Speciálisan bordázott felületű rekesz, amely megőrzi a zöldségek és gyü-
mölcsök nedvességtartalmát, így azok tovább megőrzik frissességüket.

Fresh Balancer™: Szabályozható páratartalmú rekesz. Segít megőrizni a gyümölcsök és zöldségek 
optimális páratartalmát.

Fresh Converter: Szabályozható hőmérsékletű rekesz húsok (-2°C), halak (0°C) és zöldségek (+3°C) 
optimális tárolásához.

Pure’n’Fresh: A légtisztító egység és a levegőkeringetés biztosítja a tisztább és kellemetlen szagoktól 
mentes friss levegőt a hűtőtérben, amely által az ételek tovább maradnak frissek.

Bio Shield™: Az antibakteriális ajtószigetelés meggátolja a penész megtelepedését, biztosítja ételeink 
higiénikus tárolását, valamint a készülék élettartamát is növeli.

Total No Frost: Teljesen jegesedés-mentes hűtő. Előnyök: energiahatékonyság, hosszan tartó fris-
sesség, gyors és egyenletes hűtés, nem kell többet a leolvasztással bajlódni.

Inverteres lineáris kompresszor: Egyenes vonalú, egyenletes mozgást végző kompresszor, amely 
egyetlen súrlódási ponttal rendelkezik, ezáltal jóval energiatakarékosabb, tartósabb és halkabb a ké-
szülék.
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GTB574PZHZD

felülfagyasztós hűtő
438 liter (321+117) 

70 cm széles, NoFrost, WiFi,
belső LED világítás, külső LED kijelző, 

lineár inverter kompresszor, 
10 év garancia a kompesszorra, 

Fresh 0 zone, BioShield ajtószigetelés, 
többszörös légáram, 

páratartalom szabályzó, 
kifordítható jégkocka készítő, 
SmartDiagnosis, ezüst szín

méret (mag x szél x mélys):
178 x 70 x 73 cm

219 990 Ft 39 dB(A) ENERGIA
OSZTÁLY

10 év garancia a 
kompresszorra

GTF916PZPZD

felülfagyasztós hűtő
592 liter (418+174),
 TotalNoFrost, WiFi,
belső LED világítás,
külső LED kijelző, 

Fresh 0 zone, 
többszörös légáram, 

ajtóhűtés,
kifordítható jégkocka készítő, 

SmartDiagnosis, 
hamvas ezüst szín

méret (mag x szél x mélys):
184 x 86 x 73 cm

299 990 Ft
38 dB(A) ENERGIA

OSZTÁLY

10 év garancia a 
kompresszorra



Manhattan R100

Typos D-100S

Typos D-100

Typos D-100L

Viola N-200S LEVA SBLEVA Primus N-100XL

Typos D-200

Nemo N-100S Nemo N-100

56 900 Ft

59 900 Ft

64 900 Ft

68 900 Ft

72 900 Ft 37 900 Ft 52 900 Ft 87 900 Ft

76 900 Ft

59 900 Ft 66 900 Ft

Gránit mosogatótálca
1 medence, csaptelep furat előkészítéssel                                                                                                  

méret(d): 490 mm

Gránit mosogatótálca
 1 medence + csepptálca, megfordítható, 

csaptelep furat előkészítéssel  
méret: 860 x 435 mm

Normál beépítés

Megfordítható

Aláépíthető változat
Felár: + 6 000 Ft
(rendelésnél szükséges jelezni)

Gránit mosogatótálca
 1 medence + csepptálca, megfordítható, 

csaptelep furat előkészítéssel  
méret: 860 x 500 mm

Gránit mosogatótálca
 1 medence + csepptálca, megfordítható, 

csaptelep furat előkészítéssel  
méret: 1000 x 500 mm

Gránit mosogatótálca
2 medence, csaptelep furat előkészítéssel 

méret: 790 x 500 mm

Gránit 
alsó kifolyócsöves 

csaptelep

Gránit 
alsó kifolyócsöves 

csaptelep

Kihúzható 
zuhanyfejes 

kivitel!

Gránit mosogatótálca
 1 medence, csaptelep furat előkészítéssel

méret: 790 x 500 mm

Gránit mosogatótálca
  1 medence + gyümölcsmosó + csepptálca, megfordítható, 

csaptelep furat előkészítéssel 
méret:  1160 x 500 mm

Gránit mosogatótálca
  1 medence, csaptelep furat előkészítéssel                                                                                               

méret: 490 x 510 mm

Gránit mosogatótálca
  1 medence, csaptelep furat előkészítéssel                                                                                                

méret: 570 x 510 mm

A raktárkészleten nem lévő színek elérhetősége a megrendeléstől számított 4-6 hét!
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A készlet erejéig!



HBG635NS1 B3CCE2AN0 

T16BD56N0

T46BT43N0

S513G60X0E

PGH6B5B60

PUE611BB1E PIF645FB1E

SMI25AS00ESMV40C10EU

PKE645D17E 

DFM064W50 BFL634GS1 

SMV45EX00E

HBN231E4 HBN532E5

60 cm széles, 13 teríték, 5 Program, 
Glass 40°C, 2 kiegészítő opció, extra szárítás, 
Machine Care, VarioDrawer, digitális kijelző, 

időprogramozás (1-24h), AquaStop, 
AquaSensor, InfoLight, 

Vario kosarak (2 lehajtható elem alul)

önállóan beépíthető 10 funkciós sütő 
71 literes sütőtér, gyerekzár,  

TFT kijelző és piktogrammos érintésvezérlés,
egyszintű Stop funkcióval, teleszkópos sütősín, 

nemesacél kivitel

önállóan beépíthető 7 funkció sütő  
71 literes sütőtér, Circo Therm sütő, Hide ajtó, 

Touch Control kijelző, vezérlés süllyesztett 
gombokkal, Easy Clean tisztítási segéd

önállóan beépíthető üvegkerámia főzőlap  
60 cm széles, nemesacél keret, Touch Control 
vezérlés, egy kétkörös zóna, törlési védelem, 

Pot Boost funkció, 7 kW max teljesítmény

önállóan beépíthető indukciós üvegkerámia 
60 cm széles, nemesacél keret, TwistPad, 
Combi Induction (két összekapcsolható 
főzőmező), két normál indukciós zóna, 

Count Up timer, törlési védelem, Pot Boost 
funkció, 7,4 kW max. teljesítmény

teljesen integrálható mosogatógép 
60 cm széles, 12 teríték,  6 program, InfoLight 

3 kiegészítő opció, digitális LED kijelző, 
AquaSensor, AquaStop, 4+2 lehajtható elem, 

önállóan beépíthető gázfőzőlap 
60 cm széles, nemesacél felület, 

elektromos szikragyújtás, termoelektromos 
égésbiztosítás, öntöttvas hatású 

edénytartó rács, WOK-égő

önállóan beépíthető indukciós üvegkerámia 
főzőlap 60 cm széles, TouchSelect, időzítő, 

ReStart, QuickStart, 17 fokozat, PowerBoost,  
TopControl digitális kijelzés, keret nélküli 

kivitel, 4,6kW max. teljesítmény, 
kizárólag 1 fázisra köthető

önállóan beépíthető indukciós üvegkerámia 
főzőlap, 60cm széles, DirectSelect, 

4 indukciós főzőzóna, ebből 1 bővíthető, 
Timer, ReStart, QuickStart, gyerekzár, 

maradékhő kijelzés, PowerManagement, 
TopControl digitális kijelzés, PowerBoost, 
nemesacél keret, 7,2kW max. teljesítmény

beépíthető, integrálható mosogatógép 
60 cm széles, 12 teríték, 5 program, 

1 kiegészítő opció, üvegvédelmi rendszer, 
digitális kijelző, időprogramozás (1-24h), 

AquaStop, AquaSensor, inox

beépíthető, teljesen integrálható 
mosogatógép 

60 cm széles, 12 teríték, 4 program, 
 AquaStop, VarioSpeed, 2 lehajtható elem, 

LED kijelző, csendes motor, töltöttség szenzor,
gyerekzár

önállóan beépíthető 6 funkciós sütő 
66 literes sütőtér, digitális kijelzés, 

elektronikus óra, belső világítás, légkeverés, 
gyerekzár, nemesacél kivitel

önállóan beépíthető 6 funkciós sütő 
66 literes sütőtér, digitális kijelzés, 

elektronikus óra, gyerekzár, 
nemesacél kivitel, katalitikus belső tér

48 dB(A) 46 dB(A)46 dB(A)52 dB(A)

49-68 dB(A)

9,5
liter

9,5
liter

9,5
liter

11,8
liter

A-10%
ENERGIA
OSZTÁLY

-10
A-10%
ENERGIA
OSZTÁLY

-10

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

kihúzhatós páraelszívó
60 cm széles, elektronikus vezérlés, 

3 fokozat,  fém zsírszűrő, 
400 m3/h max. teljesítmény, 

nemesacél kivitel fém előlappal együtt 

beépíthető mikrohullámú sütő
 TFT kijelző és piktogramos érintésvezérlés,

 21 liter, 900W teljesítmény, nemesacél, 
AutoPilot7, balra nyíló ajtó

 2 szintű teleszkópos sütősín

önállóan beépíthető üvegkerámia főzőlap, 
60 cm széles, 4 főzőzóna, 17 fokozat, 
érintőszenzoros vezérlés, gyerekzár, 

ReStart funkció, nemesacél keret
6,6kW max. teljesítmény

önállóan beépíthető üvegkerámia főzőlap

ENERGIA
OSZTÁLYC

A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

215 900 Ft 206 900 Ft

 87 900 Ft

 174 900 Ft

146 900 Ft

59 900 Ft

113 900 Ft 149 900 Ft

112 900 Ft109 900 Ft

67 900 Ft

57 900 Ft 187 900 Ft

139 900 Ft

75 900 Ft 97 900 Ft

PKF651B17E: 77 900 Ft 
(egy kétkörös főzőzóna, csiszolt szélű kivitel)

beépíthető, teljesen integrálható, mosogatógép

ENERGIA
OSZTÁLY

SMI25AS02E: 139 900 Ft  (A++)

Életre tervezve

Serie 2
Serie 2 Serie 2

Serie 8

Serie 2

Serie 4

Serie 4 Serie 4 Serie 6

Serie 8Serie 2Serie 2
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 Minőség, Design és Innováció
DuoColling: a két teljesen külön szabályozható hűtőkörnek köszönhetően, a 
hűtő-, illetve fagyasztórészben egymástól függetlenül, precízen szabályozható 
a hőmérséklet
NoFrost: az árut a lehűtött, keringetett levegő megfagyasztja, és a 
páratartalmat elvezeti. Így a fagyasztótér mindig jégmentes marad, és az 
élelmiszerek nem tudnak bederesedni. A NoFrost készülékeknél egyáltalán 
nincs szükség leolvasztásra.
BioFresh: a zöldségek, gyümölcsök, hús- és tejtermékek hosszan tartó 
tárolását biztosító technológia. Éppen 0 C° feletti hőmérséklet és ideális 
páratartalom együttes biztosítása esetén ugyanis sok élelmiszer lényegesen 
tovább megőrzi a benne rejlő egészséges összetevőket.
SmartFrost: jelentősen csökkenti a belső tér és a fagyasztott áru 
deresedését, ezáltal sokkal ritkábban van szükség leolvasztásra. A belső 
falak különlegesen simák, ezért könnyen tisztíthatóak.

Beépítési méretek cm-ben (Ma. x Szé. x Mé.) 

ICUNS 3324

ICS 3234

IKB 3560

ICS 3334

ICBN 3376

UIKo 1550

IKF  3510

249 900 Ft

219 900 Ft

399 900 Ft

199 900 Ft

479 900 Ft

259 900 Ft

299 900 Ft

249 900 Ft 479 900 Ft
ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY39 dB(A)

39 dB(A)

36 dB(A)

37 dB(A)

37 dB(A)

37 dB(A)

38 dB(A)

A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

299 900 Ft

199 900 Ft

399 900 Ft

219 900 Ft

BioFresh, NoFrost
NoFrost

beépíthető kombinált hűtőszekrény
194/62 liter, csúszózsanéros ajtó, 

20 órás tárolási idő üzemzavar esetén, 
fagyasztási teljesítmény 14 kg/24 h, 

MagicEye az ajtó mögött,
nyomógombos elektronika,

Digitális hőmérsékletkijelző, idővezérelt SuperFrost, 
automatikus leolvasztás PowerCooling ventillátorral, 
LED megvilágítás, Comfort GlassLine üvegfelületek, 

1 BioCool doboz görgőkön, NoFrost a fagyasztótérben

beépítési méretek: 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

beépíthető egyajtós hűtőszekrény 
BioFresh-sel

301 liter, ebből BioFresh rész 90 liter, 
fixen rögzített ajtó, MagicEye az ajtó mögött,

érintőelektronika,
Digitális hőmérsékletkijelző, 

SuperCool,  LED-fényoszlop két oldalon, 
automatikus leolvasztás PowerCooling ventilátorral, 

6 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható, 
Premium GlassLine üveg felületek, 1 FlexSystem,

VarioBox-ok,  3 BioFresh rekesz teleszkópsíneken, 
ebből 1 / 2 DrySafe vagy HydroSafe-ként használható

beépítési méretek: 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

beépíthető kombinált hűtőszekrény
194/80 liter, MagicEye az ajtó mögött,

nyomógombos elektronika,
Digitális hőmérsékletkijelző, 

LED világítás a hűtőrészben, BioCool fiók, 
Comfort GlassLine üvegfelületek, 
manuális fagyasztótér leolvasztás, 
SmartFrost fagyasztó technológia, 

csúszózsanéros ajtó

beépítési méretek: 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

beépíthető kombinált hűtőszekrény
224/57 liter, MagicEye az ajtó mögött,

nyomógombos elektronika,
Digitális hőmérsékletkijelző, 

LED világítás a hűtőrészben, zöldségfiók, 
Comfort GlassLine üvegfelületek, 
manuális fagyasztótér leolvasztás, 
SmartFrost fagyasztó technológia, 

csúszózsanéros ajtó

beépítési méretek: 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

beépíthető kombinált hűtőszekrény 
176/62, ebből BioFresh rész 67 liter,

fixen rögzített ajtó, 
MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika, 

digitális hőmérsékletkijelzőa hűtő- és a fagyasztórészhez, 
SuperCool, SuperFrost automatika mennyiség vezérelt, 
optikai és akusztikai figyelmeztető jelzés zavar esetén, 

NoFrost fagyasztórész, 
PowerCooling hűtőrész, 

3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható, 
LED-fényoszlop két oldalon, 

2 BioFresh rekesz telszkópsíneken - ebből 
1 HydroSafe-ről DrySafe-re állítható, 

LED-es megvilágítás a BioFresh részben, 
1 FlexSystem                                                      

beépítési méretek: 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

pult alá építhető hűtőszekrény
123 liter, fixen rögzített ajtó, Soft Telescopic - automatikus ajtóbecsukódás, MagicEye, 
LED-kijelző, hőmérsékletkijelzővel, nyomógombos elektronika, automatikus leolvasztás, 

LED megvilágítás, palackrész beépítve a legalsó kihúzóban

beépítési méretek: 82-87/ 60 / min. 55

beépíthető egyajtós hűtőszekrény
325 liter, 

fixen rögzített ajtó, 
MagicEye az ajtó mögött,

nyomógombos elektronika,
Digitális hőmérsékletkijelző, 

SuperCool automatika, 
PowerCooling ventilátor, 

LED megvilágítás, 
Comfort-GlassLine üvegfelületek,  

gyümölcs- és zöldségrekesz 
teleszkópsíneken
palacktároló kosár

beépítési méretek: 
177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

SmartFrost SmartFrost

BioFresh

PB
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 GP 2433

WTb 4212WKb 1802

CBNef 5715

GNP 3013

139 900 Ft

369 900 Ft199 900 Ft

549 900 Ft

259 900 Ft

szabadonálló fagyasztószekrény  
190 liter, SwingLine Design, 

MagicEye az előlap burkolatán, 
nyomógombos elektronika, 

grafikus hőmérséklet kijelzés, 
optikai és akusztikai figyelmeztető jelzés zavar esetén, 

SuperFrost automatika idővezérelt, 
6 fiók VarioSpace, 

rúdfogantyú beépített nyitómechanikával, 
fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 22 kg, 

tárolási idő üzemzavar esetén: 26 h, 
megfordítható ajtó, 

fehér 

  méret: 144,7/60,0/63,2

szabadonálló kombinált hűtőszekrény 
275/106 liter, ebből BioFresh rész 108 liter,

rozsdamentes acél ajtók SmartSteel bevonattal,
ezüst oldalfalak, 2,4”-os monokróm TFT-kijelző az ajtó 

mögött, érintőelektronika, HardLine-Design, 
DuoCooling, SuperCool, SuperFrost, 

optikai és akusztikai figyelmeztető jelzés zavar esetén,-
PowerCooling Fresh Air aktívszén-szűrővel, 
Comfort GlassLine tárolópolc palacktartóval, 

LED-s mennyezetvilágítás, 3 GlassLine tároló polc, 
melyből 1 osztható, 2 BioFresh rekesz 

teleszkópos kihúzósíneken - ebből 
1 HydroSafe-ről DrySafe-re állítható        

méret: 201/70/66,5  

szabadonálló fagyasztószekrény 
 257 liter, SwingLine Design, 

MagicEye az előlap burkolatában, 
nyomógombos elektronika, 

grafikus hőmérséklet kijelzés, 
optikai és akusztikai figyelmeztető jelzés zavar esetén,

 SuperFrost automatika idővezérelt, 
8 fiók VarioSpace, 

rúdfogantyú beépített nyitómechanikával,
fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 20 kg,

tárolási idő üzemzavar esetén: 24 h,
fehér

méret:184,1/60,0/63,0 

369 900 Ft

549 900 Ft

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

41 dB(A)38 dB(A)

40 dB(A) 41 dB(A)

38 dB(A)

CNel 4813

GTP 4656

189 900 Ft

239 900 Ft

41 dB(A)

40 dB(A)

StopFrost

A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

ENERGIA
OSZTÁLY

NoFrost

CN 4213

159 900 Ft

szabadonálló kombinált hűtőszekrény 
166/129 liter, fehér, HardLine-Design, 

MagicEye az ajtó mögött, 
nyomógombos elektronika,

digitális hőmérsékletkijelző a hűtő-és a fagyasztórészhez,
DuoCooling, NoFrost fagyasztórész, SuperFrost, 

optikai és akusztikai figyelmeztető jelzés zavar esetén, 
PowerCooling, LED-s mennyezetvilágítás, 
3 GlassLine tároló polc, palacktartó polc,

1 nagy gyümölcs-zöldségrekesz

méret: 186,1/60/65,7

41 dB(A)
NoFrost

SmartFrost

BioFresh, NoFrost
BluPerformance

NoFrost CN 4813
fehér színben:169 900 Ft

CNel 4213
Inoxlook ajtók, ezüst oldalfalak: 179 900 Ft

szabadonálló kombinált hűtőszekrény
 243/95 liter, Inoxlook ajtók, 

ezüst oldalfalak, HardLine-Design, 
MagicEye az ajtó mögött, 

nyomógombos elektronika, 
digitális hőmérsékletkijelző a hűtő-és a 

fagyasztórészhez, DuoCooling, 
NoFrost fagyasztórész, SuperFrost, 

optikai és akusztikai figyelmeztető jelzés 
zavar esetén, PowerCooling, 
LED-s mennyezetvilágítás, 

4 GlassLine tároló polc, palacktartó polc,
1 nagy gyümölcs-zöldségrekesz   

méret: 201,1/60,0/65,7

189 900 Ft

159 900 Ft

259 900 Ft

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

szabadonálló bortemperáló készülék (Vinothek)
395 liter, max. 200 db bordeauxi palack 

(0,75 liter) tárolására alkalmas, 
MagicEye az előlap burkolatában,

nyomógombos elektronika, 
digitális hőmérsékletkijelző, 

nyomógombos elektronika, 6 hőmérsékleti zóna, 
alsó vagy felső polc hőmérseklete 
+5°C és + 20°C között állítható,  

automatikus leolvasztás, aktívszén szűrő, 
páratartalom szabályozás lávakővel, 

magasságában állítható polcok, 
fa palacktartó polcok, 6 rakodófelület, 
HardLine design, fekete készülékház, 

hőszigetelt üveg, ergonomikus rúdfogantyú

méretek: 165 / 60 / 73,9

szabadonálló bortemperáló készülék 
(Vinothek)

134 liter, max.66 db bordeauxi palack (0,75 
liter) tárolására alkamas,

MagicEye az előlap burkolatában, 
nyomógombos elektronika,

1 hőmérsékleti zóna,+ 5 C és + 20 C között 
állítható, automatikus leolvasztás,

aktívszén szűrő, páratartalom szabályozás 
bekapcsolható szellőzés segítségével, 

magasságában állítható polcok,
fémrács tárolók, 3 tároló polc,

HardLine design, fekete,

  méretek: 89/60/61,3 

szabadonálló fagyasztóláda 
(Prémium)

419 liter, SwingDesign, 
MagicEye kijelző a fogantyúban,

nyomógombos elektronika,
digitális hőmérsékletkijelző, 6 kosár, 

kivehető fagyasztótálca, mint válaszfal, 
belső világítás, zárható, 

SuperFrost mennyiségi vezérléssel, 
manuális leolvasztás, 

fagyasztási teljesítmény: 38 kg/nap, 
tárolási idő üzemzavar esetén 74 h, 

halk, rezgés nélküli működés, 
extra alacsony energiafogyasztás, 
hőmérséklet hang és fény riasztás, 

gyerekzár, ajtóriasztás

méret: 97,7/164,4/80,7 

ENERGIA
OSZTÁLY
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A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

Hagyományos padló porszívók
Vezeték nélküli porszívók - V6 motor

Ventilátorok

Dyson Cinetic™ technológiás készülé-
kek, melyek még a mikroszkopikus por-
részecskéket is felszívják a portartályba
- nincs szükség porzsákra és mosható 

szűrőre
- tisztább kibocsátott levegő
- nincsenek extra költségek

Dyson BallTM  technológia, a készülék 
rendkívül stabil, könnyen mozgatható.

Dyson Ball Parquet + Dyson Ball Allergy 

124 990 Ft 99 990 Ft

Ft Ft

Cinetic BigBall Animalpro V7 Motorhead Pro 

V8 Absolute 

AM09 Hot & Cool

AM10 Humidifier

199 990 Ft 149 990 Ft

164 990 Ft

199 990 Ft 179 990 Ft

Dyson Cinetic ciklon technológia, 
Musclehead tisztítófej,

Tangle-free hajeltávolító turbinafej,
Articulating hard floor tool 

padlótisztító fej, 
porzsák és szűrő nélküli, 

legapróbb szennyeződéseket (por, 
poratka, allergének, pollenek) is képes 

felszívni, állítható padlószívófej, 
állítható szívási erősséggel, 
állítható teleszkópos cső, 

könnyű, higiénikus tartályürítés, 
tartozék: kárpit- és kombifúvóka, 

portároló kapacitása: 1,6 liter, 
minden padlótípusra, 

5 év garancia, 
szívási teljesítmény: 250 AW

nincs lapát,
Dyson motor,

oszcilláló mozgás,
kompakt, asztali méret,
remek levegőkeringetés,
fűtési funkció (0-37°C),

állítható dőlésszög,
állítható ventilációs erő,

távirányító,
2 év garancia

AirMultiplier technológia, 
nincs lapátos légkeverés,

Dyson motor,
oszcilláló mozgás,

torony méret,
remek levegőkeringetés,

nagyobb szobákba,
állítható a fej dőlésszöge,
állítható ventilációs erő,

távirányító
fehér-ezüst szín

84 dB(A) 84 dB(A)

85 dB(A)

82 dB(A) 62 dB(A)

64 dB(A)

87 dB(A)

AirMultiplier technológia

Lapátok nélkül
A Dyson AirMultiplier-technológiája forradalmi újítás! A termékek nem a hagyomá-
nyos lapátos légkeverési elven működnek. A levegőt a lábazatba zárt motor szívja 
be, majd a gyűrű formájú felső részbe továbbítja, ahol áramlása felgyorsul. Az ered-
mény egy egyenletes levegőáramlást biztosító 21. századi termék, amely halk, biz-
tonságos és modern.

Allergiásoknak ajánlott termék

A világ legerősebb 
vezeték nélküli 

porszívója az új V8-as 

A Dyson V8-as modelljeinek saját fej-
lesztésű digitális motorja akár 115 W-os 
szívóteljesítményre is képes, ezzel erő-
sebb minden a piacon található vezeték 
nélküli porszívónál, sőt vetekszik egyes 
vezetékes modellekkel is.

A sorozat készülékei különböző saját 
fejlesztésű fejekkel rendelkeznek, hogy 
minden felületen használhassuk őket.

A Dyson morzsaporszívói és vezeték 
nélküli porszívói Li-Ion-os akkumulátor-
ral működnek, így az egész lakásban 
könnyen használhatóak. 

A portartály ürítése is csupán egy moz-
dulattal történik.

nincs porzsák,
mosható szűrő,

nincs szívóerő veszteség,
Dyson V8 digitális motor,
2 Tier Radial CyclonTM,

dokkoló állomás,
Li-ion akkumulátor (40 perc),

a tartályt könnyű kiüríteni,
direct drive motorizált fej,

2 év garancia
ezüst-arany szín

Más fejek is a csomagban:

- Soft roller padlótisztító-fej
- Mini motorhead matractisztító-fej

ventilátor funkcióban maximumon 53 dB(A)
fűtőfunkcióban maximumon 64 dB(A)

párásító funkcióban maximumon 57 dB(A)
fűtőfunkcióban maximumon 62 dB(A)
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Ball™ technológia szűrő, higiénikus tartály ürítés, zajszint: 76 dB, -25% 
-al halkabb, kábel hossza: 6,7 m, tartály kapacitása: 1,8 liter, fogyasztás: 
600 W, Dyson Pneumatikus tisztitófej - automatikusan a megfelelő padlo-
zathoz állítja magát, extra tartozékok: keménypadló tisztítófej, Tangle Free 
matrac tisztítófej, kombi szívóka, lépcsőtisztító fej

Ball™ technológia szűrő, higiénikus tartály ürítés, zajszint: 85 dB  
-25% -al halkabb kábel hossza: 6,7 m, tartály kapacitása: 1,8 liter, 
fogyasztás: 600 W, Dyson Pneumatikus tisztitófej- automatikusan a 
megfelelő padlozathoz állítja magát, extra tartozékok: szénszálas pu-
ha porkefe, kombi szívóka, lépcsőtisztító fej 

Dyson digitális motor 

2 TierRadial™ ciklon technológia, 
szívóteljesítmény (min./max): 

28AW/100AW,
 fogyasztás: 350 W 

higiénikus tartály ürítés, 
gyors kioldó gombok,

zajszint: 85 dBa,
tartály kapacitása: 0,54 liter,

akkumulátor üzemidő: alap: 30 perc, 
motorizált fej használata közben: 20 perc, 

maximális üzemmód: 6 perc,
DirectDrive motorizált tisztítófej, 

extra tartozékok: dokkoló állomás, kombi 
szívóka, résszívó fej, szekrénytisztító fej



A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

A1 fehér  

Cremesso Viva B6 4 szín Cremesso Compact One II 4 szín

Impressa E6

Impressa Z6 

200 000 Ft

29 990 Ft 19 990 Ft

340 000 Ft

770 000 Ft

A Jura E 8 automata kávéfőző a JURA egyik klasszikus készülékcsaládjának, az E-sorozat-
nak a külső jegyeit örökölte: kis méret, lekerekített frontoldal, középre koncentrált, egyszerű 
vezérlés, amelyet a legújabb TFT-kijelző tesz teljessé. 

Világújdonság P.E.P. : A JURA forradalmasított főzőegysége az eddigi legteljesebb Espresso 
élményt nyújtja. A Pulse Extraction Process technológiás főzőegysége gyors hullámokban 
engedi a vizet a kávéra. Így készíthetünk minden eddiginél jobb, barista minőségű kávét.                                            
A szabadalmaztatott Intelligens Vízrendszer I.W.S.R.  automatikusan végrehajtja a szűrő akti-
válását, míg a legújabb CLARIS Smart szűrőpatron a tökéletes vízminőséget biztosítja. 

Az E8-as készülékek vízkőszűrését csak a Jura új Claris Smart vízszűrőpatronja végezheti.

Erőteljes formák, elegancia, egy-
szerűség és kifogástalan kávé, 
ráadásul kis helyen.                                                                                                                                        

A keskeny egycsészés készülék 
mindent tud, amivel egy hagyo-
mányos kávét imádó szívet meg 
lehet dobbantani. Világújdonság 
P.E.P.: A JURA forradalmasított 
főzőegysége az eddigi legtelje-
sebb Espresso élményt nyújtja.

A Pulse Extraction Process tech-
nológiás főzőegysége gyors hullá-
mokban engedi a vizet a kávéra. 
Így készíthetünk minden eddiginél 
jobb, barista minőségű kávét.

Készülékeihez a JURA új, mind-
össze egy gombnyomással indít-
ható automatikus tisztítóprogra-
mot fejlesztett. 

A Viva B6 a  világ első előáztatási funkcióval rendelkező kapszulás kávégépe. Emellett programozható 
adagoló rendszerrel rendelkezik a kis- és nagy csészék.

A készülék fekete (Volcano Black), fehér (Smokey White), sárga (Indian Yellow) és kék (Strong Petrol) 
színekben kapható.

A Viva B6 készülékhez hasonlóan most már a Compact One II is aromafokozó szünet funkcióval 
lett ellátva. Ennek hatása a hagyományos kávégépeknél bevált előáztatási funkcióhoz hasonló, így 
az Ön által készített Espresso vagy Ristretto aromadúsabb lesz, mint valaha.
A One II ezen túl programozható leállító rendszerrel is rendelkezik a kis- és nagy csészék számára.
1,1 literes víztartály, halk működés.
A gép piros (Glossy Red), fekete (Graphite Black), fehér (Creamy White), ezüst (Shiny Silver) 
színekben kapható.

400 000 Ft

Impressa E8 

Világújdonság P.E.P.©:
A JURA forradalmasított főzőegysége az 
eddigi legteljesebb Espresso élményt nyújtja!

A Pulse Extraction Process (P.E.P.©) technológiás
főzőegység gyors hullámokban engedi a vizet a 
kávéra. Így készíthetünk minden eddiginél jobb, 
barista minőségű kávét.

A szabadalmaztatott Intelligens Vízrendszer 
(I.W.S.®) automatikusan végrehajtja a szűrő be-
programozását, míg a legújabb CLARIS Smart 
szűrőpatron a tökéletes vízminőséget biztosítja.

Készülékeihez a JURA új, mindössze egy gomb-
nyomással indítható automatikus tisztítóprogra-
mot fejlesztett. A megújult tejrendszer tisztítása így 
minden eddiginél higiénikusabb.

Világújdonság P.E.P.©:
A JURA forradalmasított főzőegysége az 
eddigi legteljesebb Espresso élményt nyújtja!

A Pulse Extraction Process (P.E.P.©) technológiás
főzőegység gyors hullámokban engedi a vizet a 
kávéra. Így készíthetünk minden eddiginél jobb,
barista minőségű kávét.

Új tejadagoló rendszerünk tökéletesíti a tejhabké-
szítést. A készülék automatikusan vált át tejhab-
készítésről, tejadagolásra, így az íncsiklandó Latte 
Macchiatto készítése is gyerekjáték.

A szabadalmaztatott Intelligens Vízrendszer 
(I.W.S.®) automatikusan végrehajtja a szűrő be-
programozását, míg a legújabb CLARIS Smart 
szűrőpatron a tökéletes vízminőséget biztosítja.

Az E6-os a JURA egyik klasszikus készülék-
családjának, az E-sorozatnak a külső jegyeit 
örökölte. Kis méret, lekerekített frontoldal, kö-
zépre koncentrált, egyszerű vezérlés, amelyet 
a legújabb TFT-kijelző tesz teljessé.

A Z6 új dizájnja a Z-sorozatra jellemző, ele-
ganciát sugalló elemek mellett az átlátható-
ságot és funkcionalitást helyezi előtérbe. A 
készülék kék fénnyel megvilágított víztartálya 
például a frontoldal felé is kiemelhető.
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A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!
A kiterjesztett 1+4 év garancia regisztrációhoz kötött: www.candygarancia.hu

pirolitikus multifunkciós sütő 
9 funkció, hőlégbefúvás, 68 liter kapacitás, 

inox kezelőpanel, digitális kijelző és két 
süllyeszthető tekerőgomb, Aquactiva tisztítás, 

három rétegű üvegajtó

beépíthető indukciós főzőlap 
60 cm széles, 4 főzőzóna, booster funkció 

minden zónán, Adaptiva duplazóna, 7,2 kW 
összteljesítmény, érintővezérlés, elektronikus 
időzítés, melegentartás funkció, gyerekzár, 

keret nélküli kivitel

beépíthető 
gázfőzőlap 

75 cm széles, 
5 öntöttvas gázégő, 

wok gázégő, 
11,75 kW össztelj., 

egykezes szikragyújtás, 
biztonsági szelep, 
rács nélküli kivitel, 

fehér üvegkerámialap,
fekete gombok

CVG 75 SWGNX: 
fekete üvegkerámialap, 

ezüst gombok

CVG 75 SWGX: 
tükör üvegkerámialap, 

ezüst gombok

multifunkciós sütő 
10 funkció, hőlégbefúvás, pizza sütés, 
78 liter kapacitás, Wi-Fi kapcsolódás – 

internetböngészésre alkalmas, 
integrált belső kamera, teleszkópos sütősín, 

U-SEE LED világítás, lágy ajtózáródás, 
oktató- és receptvideók

2 IN 1 inox 
beépíthető sütő 
+ mosogatógép 

Sütő: 41 liter 
kapacitás, 

hőlégkeverés, 
6 funkció, grill 
Mosogatógép: 

6 teríték, 
5 program, 

4 mosogatási 
hőmérséklet, 

32 perces gyors 
program, intenzív 

program, ECO 
program, LED kijelző, öntisztító mikroszűrő,  

„A” mosogatási hatásfok, „A” szárítási hatásfok

beépítési méretek (mag x szél x mély): 
835-900 x 600 x 580 mm

beépíthető 
gázfőzőlap 

60 cm széles, 
4 öntöttvas gázégő, 

7 kW össztelj.
egykezes szikragyújtás, 

biztonsági szelep, 
rács nélküli kivitel, 

fehér üvegkerámialap, 
fekete gombok

CVG 64 SGNX: 
fekete üvegkerámialap, 

ezüst gombok

CVG 64 SGX: 
tükör üvegkerámialap, 

ezüst gombok

multifunkciós sütő 
dupla (osztható) sütőtér, 

14 funkció, hőlégbefúvás, 
78 liter kapacitás, 

inox kezelőpanel, teljes érintőkijelző, 
U-SEE LED világítás

multifunkciós sütő 
8 funkció, hőlégkeverés, pizza sütés, 

69 liter kapacitás, inox kezelőpanel, digitális kijelző 
és két süllyeszthető tekerőgomb, teleszkópos 

sütősín, Aquactiva tisztítás, inox kivitel

beépíthető indukciós főzőlap 
60 cm széles, 4 főzőzóna, 

7 kW összteljesítmény, érintővezérlés, 
elektronikus időzítés, gyerekzár, 

keret nélküli kivitel

beépíthető indukciós főzőlap 
60 cm széles, 4 főzőzóna, booster funkció 
minden zónán, 2 Twin Power duplazóna, 
7,2 kW összteljesítmény, érintővezérlés, 

elektronikus időzítés, melegentartás funkció, 
gyerekzár, keret nélküli kivitel

multifunkciós sütő 
9 funkció, hőlégkeverés, pizza sütés, 

Soft Cook, 78 liter kapacitás, inox kezelőpanel, 
érintőkijelző és két tekerőgomb, teleszkópos 

sütősín, U-SEE LED világítás, lágy ajtózáródás,
fehér üveg kivitel

multifunkciós sütő 
5 funkció, hőlégkeverés, 65 liter kapacitás, 

3 tekerőgomb, inox kivitel

beépíthető kerámia főzőlap 
60 cm széles, 4 főzőzóna, 6,5 kW 

összteljesítmény, érintővezérlés, gyerekzár, 
keret nélküli kivitel, fekete

CH 64 CCW: fehér kivitel, 79 990 Ft
elérhetőség 2018 májusától

beépíthető indukciós és 
kerámia dominólap 

30 cm széles, 2 főzőzóna, érintővezérlés, 
elektronikus időzítés, maradékhő kijelzés, 

gyerekzár, keret nélküli kivitel

CDI 30: indukciós, 3,5 kW összteljesítmény

CDH 30: kerámia, 3 kW összteljesítmény

FCEK 826 XL

CFID 36

CVG 75 SWGB

WATCH&TOUCHDUO 609 X

CI 6D TP

CVG 64 SGB

FCDP 818 VX

FCP 625 XL

CI 640 C

FCXE 625 VWX 

FCP 502 X

CH 64 C/2

CDI 30 / CDH 30

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY56 dB(A)

ENERGIA
OSZTÁLY

FCXE 625 NX: fekete üveg kivitel

FCP 502 N: fekete üveg kivitel
FCP 502 W: fehér üveg kivitel

FCP 625 NXL: fekete kivitel
FCP 625 WXL: fehér kivitel

19 colos érintőképernyős ajtó

osztható sütőtér

pirolitikus,
teleszkópos sütősín

30

beépíthető kombinált mikrohullámú sütő 
inox kivitel, 44 liter kapacitás, 13 program, 

5 teljesítményfokozat, lefelé nyíló ajtó, 
digitális kijelző + tekerőgomb, gyerekzár, 

36 cm átmérőjű tányér, 
mikrohullámú/felső grill/alsó grill/hőlégkeverés
teljesítménye: 900 W/1750 W/600 W/1750 W

méretek (szél x mag): 595 x 455 mm

MEC 440 TX

kombinált

149 990 Ft

beépíthető mosó- szárítógép
8/5 kg kapacitás, 1400 ford., digitális kijelző, 
késleltetett indítás, nedvességérzékelő, 16 

program, gyorsprogramok (14’, 30’, 44’, 59’),   
méret (mag x szé x mé): 850x600x520 mm

CBWD 8514D-S

ENERGIA
OSZTÁLY

55 dB(A)

CBWM 814D-S: 129 990 Ft
beépíthető mosógép
A+++, 8 kg, 1400  ford.

109 990 Ft

139 990 Ft

69 990 Ft

449 990 Ft269 990 Ft

99 990 Ft

49 990 Ft

129 990 Ft

74 990 Ft

74 990 Ft

119 990 Ft

54 990 Ft

59 990 Ft

49 990 Ft 39 990 Ft 159 990 Ft



beépíthető mosogatógép 
60 cm széles, teljesen integrált, 16 teríték, 

szupercsendes üzemmód (44 dB), 
9+1 program (ECO, Express, All in 1), 

késleltetett indítás, digitális kijelző, 
Easy Click állítható felső kosár, 

sóhiány indikátor, fekete kezelőpanel

beépíthető páraelszívó 
60 cm széles kürtős, fali design elszívó, 

210 W teljesítmény, maximális légszállítás: 
610 m3/h, 3 sebességfokozat + Booster 

fokozat, érintőkijelző, LED világítás, 
1 alumínium szűrő, 2 szénszűrő, 

fekete(N) vagy fehér(B) színű, ferde kivitel 

beépíthető mosogatógép 
60 cm széles, félig integrált kivitel, 16 teríték, 

9+1 program (ECO, Express, All in 1), késleltetett 
indítás, digitális kijelző, Easy Click állítható 
felső kosár, Maxi Plate (34,5 cm átmérőjű, 

nagyméretű tányérokhoz), sóhiány indikátor, 
inox kezelőpanel, NFC, Aqua Protect

beépíthető kombinált 
hűtőszekrény 

alulfagyasztós kivitel, 
fagyasztó fokozat ****, 

266 (206/60) liter 
kapacitás, SKY LED 
világítás, SKY FAN, 

FRESH zóna (0-3°C) 
és frissentartó rekesz, 
rejtett fogantyú, nyitott 

ajtó figyelmeztetés, 
3 fagyasztó fiók, 

krómozott bortartó, 
Beauty Box doboz, 

megfordítható 
ajtónyitási irány 

beépíthető páraelszívó 
60 cm széles kürtős, fali elszívó, 105 W telj.,

max. légszállítás: 423 m3/h, 3 sebességfokozat 
nyomógombokkal, 2x28W halogén világítás, 

2 alumínium szűrő, 2 szénszűrő
CCC 60 BA: antik fehér színű, zománcozott 
CCC 60 GH: antracit színű, zománcozott

beépíthető mosogatógép 
60 cm széles, teljesen integrált kivitel, 

13 teríték, 5+1 program (ECO, Express, 
All in 1), késleltetett indítás, NFC kapcsolódás,
sóhiány indikátor, öntisztító szűrő, LED kijelző, 

fekete kezelőfelület

beépíthető mikrohullámú sütő 
20 liter kapacitás, 6 funkció, 10 program, 
5 teljesítményszint, digitális kijelző + ezüst 

tekerőgomb, automata felolvasztás funkció, 
gyors visszamelegítés funkció, gyerekzár, 

24,5 cm átmérőjű tányér, 
mikrohullámú/grill teljesítménye: 800 W/1000 W 

szálcsiszolt acél kivitel

MIC 20 GDFN: fekete festett kivitel
MIC 20 GDFB: fehér festett kivitel

beépíthető egyajtós hűtőszekrény 
133 liter kapacitás, 2 üvegpolc, 

automata leolvasztás, 
megfordítható ajtónyitási irány

beépíthető kombinált 
hűtőszekrény 

alulfagyasztós kivitel, 
fagyasztó 

fokozat **** , 
250 (185/65) liter 

kapacitás, 
LED világítás, 
3 üvegpolc, 

frissentartó rekesz, 
3 fagyasztórekesz

beépíthető páraelszívó 
60 cm széles teleszkópos, fali elszívó, 

220 W teljesítmény, 
maximális légszállítás: 347 m3/h, 

3 sebességfokozat, halogén világítás, 
2 alumínium szűrő, szénszűrő

beépíthető mosogatógép 
45 cm széles, teljesen integrált, 

9 teríték, 6 program, késleltetett indítás, 
só- és öblítőhiány indikátor, 
öntisztító szűrő, LED kijelző, 

fekete kezelőfelület

beépíthető mikrohullámú sütő 
20 liter kapacitás, 5 teljesítményszint, 
6 funkció, digitális kijelző + réz színű 

tekerőgomb, előreprogramozott gyors 
sütés, 24,5 cm átmérőjű tányér, grillpolc, 

mikrohullámú/grill teljesítménye: 800 W/900 W
méretek (szél x mag): 560 x 365 mm

         MIC 20 GDFBA: antik fehér kivitel
         MIC 20 GDFGH: antracit kivitel

beépíthető borhűtő 
kétajtós, pult alá építhető kivitel, két hűtőzóna, 
19 + 19 palack kapacitás, űrtartalom: 116 liter, 

50-80% belső páratartalom, LED világítás, 
digitális kijelző, 6 + 6 fapolc, fekete színű kivitel 
fém fogantyúval, beállítható hőmérsékletzónák: 

5°C - 22°C (bal), 2°C- 22°C (jobb)
méret (mag x szél x mély): 813 x 595 x 570 mm

mélység fogantyúval: 619 mm

CDI 3615

CVMA 60 N/B

CDSM 2DS62 X

CKBBS 184 FT RETRO ELSZÍVÓK

CDI 1LS38-02

MIC 20 GDFX

CRU 160 E

BCBS 172HP

CBT 6324 1X

CDI 1L949

RETRO MIKRÓKCCVB 60D

beépíthető páraelszívó 
90 cm széles, 210 W teljesítmény, maximális 

légszállítás: 545 m3/h, 3 sebességfokozat 
nyomógombokkal, 4x LED világítás, 

1 alumínium szűrő, 2 szénszűrő,
inox + üvegernyős kivitel

CVMI 970 LX

70 dB(A) 62 dB(A)

44 dB(A) 43 dB(A) 53 dB(A) 49 dB(A)

68 dB(A)

65 dB(A)ENERGIA
OSZTÁLY

CDSM 2D62 W- fehér kezelőpanel (kifutó) 99 990 Ft
CDSM 2D62 B- fekete kezelőpanel (kifutó) 99 990 Ft

szupercsendes

keskeny kivitel

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY40 dB(A)

43 dB(A) 39 dB(A)

42 dB(A)

méret (mag x szél x mély): 
1850 x 540 x 540 mm

beépítési méretek (mag x szél x mély) 
1850-1854 x 560 x 560 mm

méret (mag x szél x mély): 820 x 590 x 543 
beép. méret: 820-870 x 600 x 550

méret (mag x szél x mély): 
1770 x 540 x 540 mm

beépítési méretek (mag x szél x mély) 
1771-1775 x 560 x 560 mm

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!
A kiterjesztett 1+4 év garancia regisztrációhoz kötött: www.candygarancia.hu

CVMA 70 W/N: 69 990 Ft 
70 cm széles, fehér/fekete üveg kivitel

CVMA 90 W/N: 79 990 Ft 
90 cm széles, fehér/fekete üveg kivitel

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

sziget elszívó
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beépíthető gázfőzőlap 
RETRO design, 60 cm széles, 4 gázégő, 

wok gázégő, 3,5 kW össztelj., zománcozott 
rács, egykezes szikragyújtás, biztonsági szelep

PGC 640 SWBA: 
antik fehér kivitel / antik bronz gombok     

CPGC 64 SWP GHG: 
antracit színű kivitel / réz gombok

RETRO FŐZŐLAPOK

multifunkciós sütő 
8 funkció, hőlégbefúvás, pizza sütés, 

69 liter kapacitás, analóg óra és 2 réz színű 
tekerőgomb, réz fogantyú, teleszkópos sütősín

RETRO SÜTŐK

ENERGIA
OSZTÁLY

FCR 824 BA: antik fehér kivitel
FCR 824 GH: antracit kivitel

89 990 Ft

94 990 Ft

59 990 Ft

109 990 Ft

159 990 Ft 29 990 Ft

89 990 Ft

49 990 Ft

69 990 Ft

119 990 Ft

29 990 Ft

94 990 Ft

49 990 Ft219 990 Ft

99 990 Ft

49 990 Ft



A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

szabadonálló 
mosó-szárítógép 
9+6 kg kapacitás, 
1500 ford./perc, 
digitális kijelző, 

Smart Touch - NFC 
csatlakozás, 
16 program, 

késleltetett indítás (1-24 óra), 
gyorsprogramok 

(14’, 30’, 44’, 59’)

méret: 85 x 60 x 60 cm

szabadonálló 
keskeny 

mosó-szárítógép 
8+5 kg kapacitás, 
1400 ford./perc, 

LCD kijelző, Smart Touch - 
NFC kapcsolódás, 

gőz funkció, 16 program, 
késleltetett indítás 

(1-24 óra), 
 Mix Power System 
(speciális mosószer 

befecskendezési rendszer 
a hatékonyabb mosásért), 

gyorsprogramok 
(14’, 30’, 44’)  

méret: 85 x 60 x 47 cm

hőszivattyús szárítógép 
8 kg kapacitás, 

Easy Case - 
víztartály az ajtóban, 

érintőkijelző, 
15 program, 

nedvességérzékelő, 
automatikus 

gyűrődésmentesítés, 
késleltetett indítás (1-24 óra), 

beállítható szárítási hőfok, 
2+1 hőfokozat, 

időzített szárítás, 
kétirányú dobmozgás  

méret: 85 x 60 x 60 cm

szabadonálló 
elöltöltős mosógép 

10 kg kapacitás, 
1400 ford./perc, Smart Ring 
tekerőgomb, gőz funkció, 

Talking Bianca hangvezérlés, 
WiFi és Bluetooth csatlakozás, 

Mix Power Jet+ 
(speciális mosószer 

befecskendezési rendszer a 
hatékonyabb mosásért), 

Zoom (59’ program minden 
szövettípushoz), 

antracit szín

méret: 85 x 60 x 54 cm

szabadonálló 
elöltöltős mosógép 

8 kg kapacitás, 
1400 ford./perc, 

LCD kijelző, 
gőz funkció, 

Smart Touch - NFC 
kapcsolódás, 
16 program, 

késleltetett indítás (1-24 óra), 
gyorsprogramok 
(14’, 30’, 44’, 59’)

méret: 85 x 60 x 52 cm

szabadonálló 
keskeny 

elöltöltős mosógép 
 7 kg kapacitás, 
1300 ford./perc, 
digitális kijelző, 

Smart Touch - NFC 
kapcsolódás, 
16 program, 

késleltetett indítás (1-24 óra), 
gyorsprogramok 
(14’, 30’, 44’, 59’)

méret: 85 x 60 x 44 cm

szabadonálló 
keskeny 

elöltöltős mosógép 
   8 kg kapacitás, 
1300 ford./perc, 

LCD kijelző, 
Smart Touch - NFC 

kapcsolódás, 
16 program, 

késleltetett indítás (1-24 óra), 
gyorsprogramok 
(14’, 30’, 44’, 59’)

méret: 85 x 60 x 47 cm

szabadonálló 
elöltöltős mosógép 

9 kg kapacitás, 
1400 ford./perc, 

LCD kijelző, gőz funkció, 
Smart Touch - NFC 

kapcsolódás, 
12 program, 

késleltetett indítás (1-24 óra), 
gyorsprogramok 
(14’, 30’, 44’, 59’)

méret: 85 x 60 x 60 cm

szabadonálló 
felültöltős mosógép 

8 kg kapacitás, 
1200 ford./perc, 

LCD kijelző, 
Smart Touch - NFC 

kapcsolódás, 15 program, 
késleltetett indítás (1-24 óra), 

Mix Power System 
(speciális mosószer 

befecskendezési rendszer a 
hatékonyabb mosásért), 

gyorsprogramok 
(14’, 30’, 44’, 59’), 

antracit szín

méret: 85 x 40 x 60 cm

szabadonálló 
extra keskeny 

elöltöltős mosógép 
6 kg kapacitás, 
1200 ford./perc, 

érintő LCD kijelző, 
Smart Touch - NFC 

csatlakozás, 
16 program, 

késleltetett indítás (1-24 óra), 
gyorsprogramok 

(14’, 30’, 59’)

méret: 85 x 60 x 38 cm

CSW 596D-S GVSW45 485TWHC GVS H8A2TCE

BWM 1410PH7R

CSS 1482D3

CS4 1372D3/1 GVS44 138TWHC3

GVS 149TWC3CVST GP382 DMS

GVS34 126TC3

szabadonálló 
elöltöltős mosógép

 10 kg kapacitás, 
1500 ford./perc, 

érintő LCD kijelző, 
Wi-Fi kapcsolódás, 

gőz funkció, 16 program, 
késleltetett indítás 

(1-24 óra), 
Mix Power System 
(speciális mosószer 

befecskendezési rendszer 
a hatékonyabb mosásért), 

gyorsprogramok 
(14’, 30’, 44’, 59’)

méret: 85 x 60 x 60 cm

 GVF 1510LWHC3

60 dB(A) ENERGIA
OSZTÁLY-40

ENERGIA
OSZTÁLY-30

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY-40

szabadonálló 
kisméretű 

elöltöltős mosógép   
4 kg kapacitás, 
1100 ford./perc, 
digitális kijelző, 
16 program, 

késl.indítás 1-24 óra, 
gyorsprogramok 

(14’, 30’, 59’)

méret: 69,5 x 51 x 44 cm

AQUA 1142D1/2-S

ENERGIA
OSZTÁLY

69
,5

 c
m

94 990 Ft
ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

61 dB(A) 67 dB(A) ENERGIA
OSZTÁLY

szuperkeskeny
44 cm mélység

szuperkeskeny
47 cm mélység

extrakeskeny
38 cm mélység

szuperkeskeny
47 cm mélység
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ENERGIA
OSZTÁLY

BWM 1410PH7B
fekete kivitel

139 990 Ft 149 990 Ft 139 990 Ft

179 990 Ft

104 990 Ft

89 990 Ft 109 990 Ft

109 990 Ft109 990 Ft

94 990 Ft

119 990 Ft



A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

szabadonálló egyajtós fagyasztószekrény 
82 liter kapacitás, fém fogantyú, 4 rekesz

méretek: 85 x 55 x 58 cm

szabadonálló borhűtő 
 mono hűtőzóna, 

40 palack kapacitás, 
űrtartalom: 117 liter, 

halogén világítás, 
digitális kijelző, 
4 + 1 fapolc, 

fekete színű kivitel 
fém fogantyúval 

méret: 84 x 50 x 59 cm

szabadonálló mosogatógép 
6 teríték, 6 program, késleltetett indítás (2/4/8 óra), 

LED kijelző, só- és öblítőhiány indikátor,
ezüst színű kivitel

méret: 43,5 x 55 x 50 cm

szabadonálló 
mosogatógép 

16 teríték, 
digitális kijelző, 9 program, 

Smart Touch - NFC 
kapcsolódás, 

3 kosár, Maxi Plate 
(34,5 cm átmérőjű 

tányéroknak), 
szupercsendes üzemmód   

késleltetett indítás 
(1-23 óra), 

sóhiány indikátor, 
öntisztító tripla szűrő, 

automatikus ajtónyitás a 
program végén

méret: 85 x 60 x 60 cm

négyajtós 
hűtőszekrény 

alulfagyasztós kivitel, 
404 (293/111) liter 

kapacitás, 
LED világítás, 
külső kijelző, 

rejtett fogantyú, 
frissentartó rekesz,

nyitott ajtó 
figyelmeztetés, 
összecsukható 

palacktartó, inox kivitel

méret: 180 x 70 x 70 cm

szabadonálló 
kombinált hűtőszekrény 

alulfagyasztós kivitel, 
fagyasztó fokozat **** , 

165 (115/50) liter kapacitás, 
LED világítás, 

rejtett fogantyú, 
frissentartó rekesz, 

3 üvegpolc, 
fehér kivitel

méret: 143 x 50 x 58 cm

szabadonálló 
egyajtós hűtőszekrény 
fagyasztó fokozat **** , 

109 (95/14) liter kapacitás, 
fém fogantyú, 

inox kivitel

méret:  85 x 55 x 58 cm

szabadonálló 
mosogatógép 

13 teríték, 
digitális kijelző, 

9 program, 
Smart Touch - NFC 

kapcsolódás, 
szupercsendes üzemmód  

késleltetett indítás 
(1-23 óra), 

sóhiány indikátor

méret: 85 x 60 x 60 cm

szabadonálló 
keskeny 

mosogatógép 
45 cm széles, 

9 teríték,  
LED kijelző, 
5 program, 

késleltetett indítás (3/6/9 óra), 
só- és öblítőhiány indikátor, 

állítható felső kosár, 
inox kivitel

méret: 85 x 60 x 45 cm

szabadonálló mikrohullámú sütő 
25 liter kapacitás, elektronikus vezérlés, 5 teljesítményszint, 

6 funkció, quartz grillszál, automata felolvasztás funkció, 
express cooking, gyermekzár, digitális kijelző + tekerőgomb, 

digitális óra és időzítő, 27 cm átmérőjű tányér, grillrács, 
mikrohullámú sütés teljesítménye: 900 W, 

grill teljesítménye: 1000 W,  narancssárga kivitel
méret: 29,1 x 49,8 x 41 cm

3 IN 1 szabadonálló sütő + 
főzőlap + mosogatógép 

Kerámia főzőlap: 
1200/2300/1800/1200 W 
teljesítményű főzőfelületek

Sütő: 41 literes, hőlégkeverés, 
5 funkció, grill, halogén belső 

világítás, dupla rétegű üvegajtó

Mosogatógép: 6 teríték, 
5 mosogatóprogram, 

4 mosogatási hőmérséklet, 
elektronikus programozás, 
32 perces gyors program, 

intenzív program, ECO program, 
LED kijelző, öntisztító mikroszűrő, 

inox kivitel

CCTUS 544WH CCV 200GL

CDCP 6/E-S

CDPM 3DS62DW

CCMN 7182IXS CFM 14504W CCTOS 544XH 

CDP 2DS36X CDP 2L949X

EGO-G25DCO

TRIO 9503/1X

40 dB(A) 46 dB(A) 56 dB(A)

51 dB(A)

49 dB(A)43 dB(A)

40 dB(A) 38 dB(A) 39 dB(A)

47 dB(A)

CCV 150 EU: 54 990 Ft 122 l / 42 palack, 
6 + 1 krómozott rácspolcok 84 x 50 x 56 cm

CCV 1420 GL: 129 990 Ft 198 l / 70 palack, 
5 + 1 fapolc, LED világítás 142 x 50 x 59 cm

TRIO 9503/1 W  fehér kivitel: 319 990 Ft
Gázfőzőlapos kivitelben is kapható! 

TRIO 9501/1 X: 309 990 Ft, TRIO 9501/1 W: 289 990 Ft

CDCP 6/E: fehér kivitel 64 990 Ft  

CDPM 3DS62DX: inox kivitel 119 990 Ft 

CFM 14504S: 79 990 Ft 
A++, ezüst kivitel

CFM 14502W: 69 990 Ft 
A+, fehér kivitel CCTOS 544WH: fehér kivitel 54 990 Ft

CDP 1L949W: fehér kivitel 84 990 Ft

EGO-G25DCG: zöld kivitel 34 990 Ft
EGO-G25DCW: fehér kivitel 32 990 Ft

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLYB ENERGIA

OSZTÁLY

hőszivattyús keskeny 
szárítógép 

7 kg kapacitás,  
érintőkijelző, 

15+1 program, 
Easy Case - víztartály az 

ajtóban, nedvességérzékelő, 
automatikus 

gyűrődésmentesítés, 
késleltetett indítás (1-24 óra),  

beállítható szárítási hőfok, 
2 hőfokozat, 

időzített szárítás, 
kétirányú dobmozgás

méret: 85 x 60 x 49 cm

CS4 H7A1DE

67 dB(A)

ENERGIA
OSZTÁLY-10

méret (magxszélxmély): 
86,5 x 60 x 60 cm

keskeny
kivitel

szupercsendes 
üzemmód 

szupercsendes 
üzemmód 

Total No Frost

ENERGIA
OSZTÁLY
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ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

szuperkeskeny
49 cm mélység

59 990 Ft 89 990 Ft

69 990 Ft

109 990 Ft

269 990 Ft 74 990 Ft  59 990 Ft

104 990 Ft  89 990 Ft

34 990 Ft

329 990 Ft

159 990 Ft



OP60ALG 011 

SO30PAR 011

ATC18LI 011

FD22RP 011 CAN1700R 011 MBC500UV 011

PRC18LI 011

CH50PET 011

PR60ALG 011 

porzsákos porszívó

OPTIMUM POWER, 
450 W teljesítmény, 

LED kijelző, 
szabályozható szívóerő,  

Mini turbo 
pet kisállatszőr eltávolító szívófej, 

4,5 literes porzsák, 
LED porzsák telítettségjelző, 

hurkos fogantyú, mélykék szín 
porzsák: H75 (35601663), 

H76 (356015668), 
szűrő szett: U54 (35601662)

porzsákos porszívó

SENSORY EVO, 
650 W teljesítmény,

 szabályozható szívóerő, 
EPA szűrő, 

3,2 literes porzsák, 
porzsák telítettség jelző, 

tengerkék szín 
 porzsák: H60 (35600392), 
szűrő szett: U27 (9205469)

akkumulátoros 
porzsákos porszívó

ATHOS CORDLESS, 
18 V Li-Ion akkumulátor, 

30 perc üzemidő, 
 4 óra feltöltés idő, 

szabályozható szívóerő, 
NANO PACK™ - kompakt tárolás, 

5 literes porzsák, 
titánszürke/kék szín 

 porzsák: H73A (35601738), 
szűrő szett: U68 (3560176)

FREEDOM 2 IN 1, 
22 V LiOn akkumulátor, 25 perces üzemidő, 

ciklonos porelválasztó technológia, állítható szívóerő, 
motorizált szívófej, LED kijelző, akkumulátor töltöttség 

kijelző, 0,7 literes portartály ezüst ion kezeléssel , 
EasyBin egyszerű portartály ürítés, 

LED világítás a szívófejen, 2,2 kg súly, levehető nyél, 
Mini turbo pet kisállatszőr eltávolító szívófej, 

fehér/piros szín 
kimeneti szűrő: T113 (35601731)

STEAM CAPSULE, 
1700 W teljesítmény, 
0,7 literes víztartály, 

30 mp felmelegedési idő, 
készenléti jelzés, 

25 perc üzemidő (gőzölés), 
kivehető tartály, 

praktikus tárolórendszer, 
sárga/fekete szín, 

szűrő: U751 (35601694), 
mop: AC36 (35601693)

ULTRA VORTEX - ideális matracok, 
kanapék, kárpitozott felületek tisztítására, eltávolítja az allergéneket, 

kisállat szőrt, poratkákat és a port, 500 W teljesítmény, 
ciklonos porelválasztó technológia, 0,3 liter portartály kapacitás, 
3 üzemmód: porszívózás, roll&beat (forgókefe, 4,200 ford./perc), 

UV-C lámpa, 2,2 kg súly, fehér/piros szín, 
előmotor szűrő: S119 (35601675)

akkumulátoros 
kézi porszívó levehető 

morzsaporszívóval

gőz mop

matractisztító

akkumulátoros 
porzsák nélküli porszívó

PRODIGE CORDLESS, 
18 V Li-Ion akkumulátor, 

30 perc üzemidő, 4 óra feltöltés idő, 
multiciklonos Airvolution 

porelválasztó technológia, 
EPA és HEPA szűrők, 

Turbo funkció, LED kijelző, 
ezüst ion kezelt portartály, 

2 literes portartály, 
hurkos fogantyú, 

titánszürke/kék szín 
szűrő szett: U59 (35601649)

porzsák nélküli porszívó

CHORUS, 550 W teljesítmény, ciklonos porelválasztó technológia, 2,5 literes portartály, 
mikroszűrő + EPA szűrő, Mini turbo pet kisállatszőr eltávolító szívófej, hordozófogantyú, 

piros/szürke szín, szűrő szett: U87 (35601860)

porzsák nélküli porszívó

PRODIGE, 450 W teljesítmény,
multiciklonos Airvolution 

porelválasztó technológia, 
EPA és HEPA szűrők, 

szabályozható szívóerő LED kijelzővel, 
2 literes portartály, 

MINI TURBO allergén eltávolító szívófej 
ezüst ion kezeléssel, 

ezüst ion kezelt portartály, 
mélykék/fekete szín 

szűrő szett: U59 (35601649)

A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!
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ENERGIA
OSZTÁLY59 dB(A)

73 dB(A) 76 dB(A)

76 dB(A)

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

Fedezze fel 
a vezeték nélküli takarítás 

szabadságát!

Fedezze fel 
a vezeték nélküli takarítás 

szabadságát!

Szabaduljon meg 
az allergénektől!

Fedezze fel 
a vezeték nélküli takarítás 

szabadságát!

 79 99 Ft

39 990 Ft

109 990 Ft

54 990 Ft 29 990 Ft 39 990 Ft

119 990 Ft

44 990 Ft

89 990 Ft



A fenti termékek garanciális feltételeinek részletei a jótállási jegyen található!

SZÉNSZŰRŐK belső keringetéshez

ELICA szénszűrő (Verve, TRB Tilly) (F00480) 790 Ft
ELICA szénszűrő (Sofia, Sempione, Pantheon)   
             (F00333/S) 2 790 Ft
Silverline Aktívszén-szűrő (1190,1390, 2240, 3159, 3460) 
                 2 db/csomag (YT971.1190.01) 3 890 Ft
Silverline Aktívszén-szűrő (1201,1350,2235,3110,
         3170,3423,4110, 4140,4240) 2 db/csomag 
                                       (YT971.1000.05) 3 890 Ft
Silverine Aktívszén-szűrő (1200 modellekhez, 1 db) 
                                       (YT971.1000.21) 1 990 Ft

LÉGTECHNIKAI KIEGÉSZÍTŐK 
elszívók szabad kivezetéséhez

Bekötő szett 120 mm (105138K) 4 990 Ft
Bekötő szett 125 mm (105140K) 7 990 Ft
Bekötő szett 150 mm (105142K) 8 990 Ft
Szerelőszalag 4,5 cm/4,5 m (105190) 890 Ft

fali kürtős elszívó 
50 és 60 cm széles kivitelben,
3 fokozat 
nyomógombos vezérlés, 
fém zsírszűrő, 
légszállítás (IEC): 320 m3/h-ig*, 
inox, fehér és fekete színekben

fali kürtős elszívó 
60 cm széles, inox fali kürtős páraelszívó,

1 motor, alumínium zsírszűrő, nyomógomb,
2 x 28 W halogén világítás,

 légszállítás (IEC): 185-368 m3/h

fali kürtős páraelszívó 
60 cm széles, inox üvegernyős vagy sík üvegernyős, 
1 motor, nyomógomb, 2 x 20 W halogén világítás,

alumínium zsírszűrő, légszállítás (IEC): 165-336 m3/h

fali kürtős páraelszívó 
60 cm széles, döntött ernyős, fali design elszívó, 

fekete edzett üveg, festett készülékház, 
3 fokozatú nyomógombos vezérlés, 

alumínium zsírszűrő, légszállítás (IEC): 203-237 m3/h

50 és 60 cm széles páraelszívó - fehér kivitel
1x28W világítás halogén izzó, 3 fokozatú tolókapcsoló, 

 légszállítás (IEC): 65-125 (280) m3/óra

fali kürtős páraelszívó 
60 cm széles, döntött ernyős, 
kürtős elszívó, fekete és fehér 
színben, fali design páraelszívó, 
színre festett készülékház és kürtő, 
3 fokozatú érintőszenzoros 
vezérlés, fém zsírszűrő, 
légszállítás (IEC): 240-518 m3/h 

Silverline 2240 

Silverline 1200 

Evido Aqualife 60i és 45i BLANCO LEGRA 45S

BLANCO LEGRA 6

Sofia

Pantheon/ Sempione Silverline 3460 KYRA  

TILLY 

Silverline 3423  

ENERGIA
OSZTÁLYD55-63 dB(A)

51-61 dB(A)

44-61 dB(A)

46-62 dB(A) 62-65 dB(A)

48-62 dB(A)

54-70 dB(A)
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ENERGIA
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50 és 60 cm széles
inox kivitel

Ár: 16 900 Ft

inox kivitel, nyomógombos változat:

Ár: 20 900 Ft

90 cm széles (fekete, fehér): 

Ár: 89 900 Ft
légszállítás (IEC): 192-562 m3/h

90 cm széles kivitel: 

Ár: 55 900 Ft

90 cm széles kivitel: 

Ár: 55 900 Ft

szabadonálló vagy szekrény alá szerelhető páraelszívó
50 és 60 cm széles méretekben, inox, 
3 fokozatú tolókapcsoló, fém zsírszűrő, 

1x28 W halogén világítás,  
légszállítás (IEC): 143-195 m3/h

12 terítékes teljesen integrált mosogatógép                                                                       
60 cm széles, 5 program, 4 hőmérséklet,                                                                                   

szimpla Aquastop (AquaSafe) 
 Total aquastop (105235) 5 490 Ft

45 cm széles változat: 
10 terítékes                                                                     

Silgranit mosogatótál
1 medence, csepptálca, megfordítható,

6 színben (antracit, alumetál, fehér, jázmin, pezsgő,kávé),  
külső méret: 780 x 500 mm, 
medence mélység: 190 mm

Silgranit mosogatótál
1 medence, 6 színben 

(antracit, alumetál, fehér, jázmin, pezsgő,kávé), 
külső méret: 585 x 500 mm, 
medence mélység: 190 mmENERGIA

OSZTÁLYD

teleszkópos kihúzható páraelszívó 
50 cm széles inox front, fehér festett ház, 
1 motor, 2x28W halogén világítás,
billenőkapcsoló, alumínium zsírszűrő, 
120 mm kivezetés, 
légszállítás (IEC): 206-239 m3/h

teleszkópos kihúzható páraelszívó
60 cm széles, szürke festett ház, 
3 fokozatú billenőkapcsoló, 
fém zsírszűrő, 2 motor, 
légszállítás (IEC): 249-347 m3/h

Silverline 1390
teleszkópos kihúzható páraelszívó 
60 cm széles

Silverline 1190 

Silverline 1350

ENERGIA
OSZTÁLYD 57-61 dB(A)

55-65 dB(A)
23 900 Ft

17 900 Ft

ENERGIA
OSZTÁLY

*az IEC légszállítási és zajszint 
adatok modellenként eltérhetnek

ENERGIA
OSZTÁLYC

ENERGIA
OSZTÁLY

12
liter

ENERGIA
OSZTÁLYD
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25 900 Ft 50 900 Ft

50 900 Ft

14 900 Ft

43 900 Ft 79 900 Ft

14 900 Ft

89 900 Ft 54 900 Ft

58 900 Ft



 Ft  Ft  Ft

DUNAVOX BORHÛTÕK

 Ft

DX-7.20BK/DP

borhűtő  
beépíthető, 
pult alá helyezhető, 
7 palack-kapacitás, 
20 literes űrtartalom, 
kompresszoros hűtés, 
teleüveg, színezett ajtóüveg,
megfordítható ajtó, 
LED világítás, 
automatikus leolvasztás, 
fekete kivitel

méret: 825 x 148 x 525 mm

DX-7.20SSK/DP (inox)

DX-7.22WK/DP (fehér)

DAU-46.146DB

DAB-28.65B

DAU-52.146B

DAB-42.117DB DAB-89.215DB

borhűtő  
beépíthető,
pult alá helyezhető, 
46 palack-kapacitás, 
146 literes űrtartalom, 
kompresszoros hűtés, 
teleüveg, színezett ajtóüveg, 
megfordítható ajtó, LED világítás, 
fa polcok, automatikus leolvasztás, 
szénszűrő, fekete kivitel

méret: 820 x 595 x 562 mm

borhűtő  
beépíthető, 
28 palack-kapacitás, 
65 literes űrtartalom, 
kompresszoros hűtés, 
teleüveg, színezett ajtóüveg, 
fordítható ajtó, 
LED világítás, fa polcok, 
automatikus leolvasztás, 
fekete kivitel

méret: 455 x 590  x 545 mm

borhűtő 
beépíthető, 
pult alá helyezhető, 
52 palack-kapacitás, 
146 literes űrtartalom,  
kompresszoros hűtés, 
teleüveg, színezett ajtóüveg, 
megfordítható ajtó, 
LED világítás, fa polcok, 
automatikus leolvasztás, 
szénszűrő, 
fekete kivitel

méret: 820 x 595 x 562 mm

borhűtő 
beépíthető,  
42 palack-kapacitás, 
117 literes űrtartalom, 
kompresszoros hűtés, 
teleüveg, színezett ajtóüveg, 
megfordítható ajtó, 
LED világítás, 
fa polcok, aut. leolvasztás, 
fekete kivitel

méret: 885 x 590 x 545 mm

borhűtő 
beépíthető, 
87 palack-kapacitás, 
215 literes űrtartalom, 
kompresszoros hűtés, 
teleüveg, UV szűrős ajtóüveg, 
megfordítható ajtó, 
LED világítás, fa polcok, 
aut. leolvasztás, 
fekete kivitel

méret: 1234 x 590 x 563 mm

 Ft

DAU-19.58B 

DX-51.150DBK/DP

borhűtő 
beépíthető, 
pult alá helyezhető, 
19 palack-kapacitás, 
58 literes űrtartalom, 
kompresszoros hűtés, 
teleüveg, színezett ajtóüveg, 
megfordítható ajtó, fa polcok, 
LED világítás, 
automatikus leolvasztás, 
fekete kivitel

méret: 820 x 295 x 564 mm

borhűtő 
beépíthető,
pult alá helyezhető, 
51 palack kapacitás,
150 literes űrtartalom,
kompresszoros hűtés, 
teleüveg, színezett ajtóüveg, 
megfordítható ajtó, 
LED világítás, fa polcok, 
aut. leolvasztás, szénszűrő, 
fekete kivitel

beépítő méret: 
820 x 595 x 575 mm

DAU-19.58SS (inox)

DX-51.150DSK/DP (inox)

 Ft

DAU-17.57DB
borhűtő 
beépíthető,  
pult alá helyezhető, 
17 palack-kapacitás, 
57 literes űrtartalom, 
kompresszoros hűtés, 
teleüveg, színezett ajtóüveg, 
megfordítható ajtó, 
kihúzható fa polcok, 
automatikus leolvasztás, 
fekete kivitel

méret: 820 x 295 x 570 mm

2 hűtő szekció 2 hűtő szekció

2 hűtő szekció 2 hűtő szekció

2 hűtő szekció

DAU-17.57DSS inox

DAU-17.57DW fehér

DX-20.62KF DX-28.88KF DX-46.128DK 

borhűtő
szabadonálló,
20 palack-kapacitás, 
62 literes űrtartalom, 
kompresszoros hűtés, 
teleüveg, színezett ajtóüveg, 
fa polcok, 
LED világítás, 
kézi leolvasztás, 
fekete kivitel

méret: 650 x 430 x 480 mm

borhűtő
szabadonálló,
28 palack-kapacitás, 
88 literes űrtartalom, 
kompresszoros hűtés, 
teleüveg,  
színezett ajtóüveg, 
fa polcok,  
LED világítás, 
kézi leolvasztás, 
fekete kivitel 

méret: 830 x 430 x 480 mm

borhűtő 
szabadonálló, 
46 palack-kapacitás, 
128 literes űrtartalom, 
kompresszoros hűtés, 
teleüveg, színezett ajtóüveg, 
fa polcok, 
LED világítás, 
kézi leolvasztás,
fekete kivitel

méret: 1125 x 480 x 470 mm  

DAU-46.146DSS (inox)

DAU-46.146DW (fehér)

DAB-28.65SS (inox) 

DAB-28.65W (fehér)

DAU-52.146SS (inox) 

DAU-52.146W (fehér)

DAB-42.117DSS (inox) 
DAB-89.215DSS (inox) 

DAB-89.215DW (fehér)

A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

2 hűtő szekció
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429 900 Ft

 329 900 Ft

 385 900 Ft

 523 900 Ft  660 900 Ft

 103 900 Ft  114 900 Ft  219 900 Ft

131 900 Ft 229 900 Ft

395.900 Ft

297 900 Ft
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A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk! A Teka országos akcióit keresse a www.teka.hu weboldalon!
Regisztráljon akár 5 év garanciáért!

A MINÔSÉG BEÉPÜL OTTHONÁBA
HSB 615  _TOTAL

HSB 635  _TOTAL HSB 645  _TOTALHBB 605  _EASY

IOVEN  _MAESTRO

HSB 635 P  _TOTAL HLB 860 P  _MAESTRO

HSB 630 Black   _TOTAL HSC 644 C  _TOTALHSC 635  _TOTAL

multifunkciós sütő
Hydroclean ECO 
tisztító rendszer, 

tapadásmentes bevonat,
6 sütési funkció, gyors-

felfűtés, 
hűtőrendszer, dupla
üvegezésű sütőajtó, 

teleszkópos tálcavezető, 
gyermekzár,

kapacitás: 71/70 liter

multifunkciós sütő
Hydroclean PRO 
tisztító rendszer, 
érintés vezérlésű

kezelőpanel LED kijelzővel, 
tapadásmentes bevonat,
8 sütési funkció, gyors-

felfűtés, 
hűtőrendszer, 

dupla üvegezésű sütőajtó, 
teleszkópos tálcavezető, 

gyermekzár 
kapacitás: 71/70 liter

turbo 
multifunkciós sütő

Hydroclean PRO 
tisztító rendszer, 

Turbo (hőlégbefúvás),
érintés vezérlésű 

kezelőpanel LED kijelzővel, 
tapadásmentes bevonat, 
9 sütési funkció, gyors-
felfűtés, hűtőrendszer, 

dupla üvegezésű sütőajtó, 
teleszkópos tálcavezető, 

gyermekzár 
kapacitás: 71/70 liter

turbo 
multifunkciós sütő

Hydroclean ECO 
tisztító rendszer, 

tapadásmentes bevonat,
6 sütési funkció, gyors-

felfűtés, 
hűtőrendszer, 

dupla üvegezésű sütőajtó, 
teleszkópos tálcavezető

kapacitás: 71/70 liter 

multifunkciós sütő
multicook tálcával

Hydroclean PRO tisztító rendszer, 
Turbo (hőlégbefúvás), TFT 5” 
érintés vezérlésű kezelőpanel, 

Tapadásmentes bevonat, 
18 sütési funkció, 

húsmaghőmérő, automatikus 
gyorsfelfűtés, sütés alacsony 
hőmérsékleten, hűtőrendszer, 
SoftClose és tripla üvegezésű 

sütőajtó, Két szintes teleszkópos 
tálcavezető, lehajtható Maxi Grill, 
gyermekzár, kapacitás: 71/70 liter

multifunkciós sütő
DualClean tisztító rendszer 
(Pirolitika+Hydroclean Pro),

érintés vezérlésű kezelőpanel LED kijelzővel, 
tapadásmentes bevonat, 8 sütési funkció, gyorsfelfű-

tés, hűtőrendszer,
4 rétegű üveg sütőajtó, 

teleszkópos tálcavezető, 
gyermekzár kapacitás: 71/70 liter

multifunkciós sütő
DualClean tisztító rendszer 
(Pirolitika+Hydroclean Pro),

Turbo (hőlégbefúvás), 
TFT 4” érintés vezérlésű kezelőpanel,

kezelő gombok LED világítással, 
tapadásmentes bevonat,

12 sütési funkció, 
személyes szakács segéd: 20 programozott

recept, automatikus gyorsfelfűtés, 
sütés alacsony hőmérsékleten,
Hűtőrendszer, +SoftClose és 
4 rétegű üveg sütőajtó,1+1

teleszkópos tálcavezető, gyermekzár 
kapacitás: 71/70 liter

multifunkciós sütő
Hydroclean PRO 

tisztító rendszer, érintés 
vezérlésű kezelőpanel, LED 

kijelzővel, tapadásmentes be-
vonat, 8 sütési funkció, gyors-
felfűtés, hűtőrendszer, dupla 
üvegezésű sütőajtó, teleszkó-

pos tálcavezető, 
gyermekzár, 

kapacitás: 71/70 liter

kombi turbo 
sütő + mikrohullámú sütő

Hydroclean PRO
tisztító rendszer, érintés 

vezérlésű kezelőpanel LED kijel-
zővel, tapadásmentes bevonat, 

11 sütési funkció, 
olvasztás súly és idő szerint, 
gyermekzár, tripla üvegezésű 

sütőajtó, 5 sütési
szint, 2.500 W Maxigrill, 

hűtőrendszer

multifunkciós 
kompakt sütő

Hydroclean PRO 
tisztító rendszer, érintés 

vezérlésű kezelőpanel LED 
kijelzővel, tapadásmentes 
bevonat, 9 sütési funkció, 
automatikus gyorsfelfűtés, 

gyermekzár, tripla üvegezésű 
sütőajtó, lehajtható Maxi Grill, 

hűtőrendszer, teleszkópos 
tálcavezető,

kapacitás: 45/44 liter 
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HSB 630 WHITE
fehér kivitel

pirolitikus 
öntisztító rendszer

teleszkópos sütősín

 teleszkópos sütősín, 
pirolitikus öntisztító 

rendszer

teleszkópos
sütősín

teleszkópos
sütősín

teleszkópos
sütősín

50 programozott
recept

teleszkópos
sütősín
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1 teleszkópos 
sütősín 55ÉV
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+ MULTICOOK TÁLCA

55ÉV

G
A
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HLB 840 _MAESTROHLF 940 _MAESTRO

ENERGIA
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turbó hőlégbefúvás, 
Hydroclean PRO 
tisztító rendszer, 

érintésvezérlésű kezelőpanel, 
9 sütési funkció, 

ujjlenyomatmentes 
rozsdamentes acél keret, 

lehajtható Maxi Grill, 
1+1 teleszkópos tálcavezető, 

gyermekzár, 
tripla üvegezésű ajtó
kapacitás: 77/91 liter

önálló 9 funkciós sütő 
Hydroclean PRO tisztító rendszer, 

érintés vezérlésű kezelőpanel
 LED kijelzővel, tapadásmentes

bevonat, 9 sütési funkció, 
gyorsfelfűtés, hűtőrendszer,
dupla üvegezésű sütőajtó, 
teleszkópos tálcavezető,

Lehajtható Maxi Grill, gyermekzár, 
kapacitás: 71/70 liter 

fekete és fehér színben

katalitikus

ENERGIA
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55ÉV

G
A
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A
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extra nagy sütőterű 
multifunkciós sütő

117 900 Ft271 900 Ft

81 900 Ft

96 900 Ft 106 900 Ft72 900 Ft

307 900 Ft

151 900 Ft 225 900 Ft

93 900 Ft 183 900 Ft108 900 Ft

Pirolitikus tisztítás és 
HydroClean egy sütőben 

Az új  WISH sütők két automata tisztítási 
programmal rendelkeznek. 

HydroClean a napi tisztításhoz vagy 
pirolitika a nagy takarításhoz.

Kategóriák személyre szabva!
Easy: naprakész és trendi készülékek az egyszerűség   

kedvelőinek!
Total: minden egyben készülékek. Tökéletes egyensúly funkció 

és energiafelhasználás között. 
Maestro: ha nem éri be az átlagossal. Az élen járás kedvelőinek!

PYROLYS IS



A jelen kiadványban megadott műszaki paraméterek jelentéséről és értelmezéséről teljes körű információt a márkák forgalmazóitól, azok vevőszolgálatától és értékesítési 
helyeinken kaphat. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Az esetleges változtatások jogát a gyártók fenntartják. A kiadványban látható fényképek tájékoztató jellegűek.

ML 822 BIS _MAESTRO

MB 620 BI   _EASY

MWE 225 FI  

MS 620 BIS   _TOTAL

MS 622 BIS L _TOTAL

ML 820 BIS _MAESTRO

kerámia mikrohullámú sütő+Grill 
elektronikus kezelőpanel LED kijelzővel, elektronikus ajtó nyitás, 5 teljesítményszint (850 W), 

9 közvetlen elérésű menü, 3 sütési funkció, 30 másodperces gyorsindítás, lehajtható grill (1200 W), 
időzítő 0-90 perc, olvasztás súly és idő szerint, gyermekzár, dupla rétegű üvegajtó, rozsdamentes 

acél karma, kerámia alap, pirító tálca és sütő rács, kapacitás: 22 liter, balra nyíló ajtó, 
fehér színben is elérhető (jobbra nyíló ajtóval elérhető fekete színben) 

mikrohullámú sütő 
Elektromechanikus vezérlés, 5 teljesítményszint (700 W), 1 sütési funkció, Időzítő 0-60 perc, 
Olvasztás idő szerint, Dupla rétegű üvegajtó, Rozsdamentes acél kamra, Ujjlenyomatmentes 

felület, Balra nyíló ajtó, Forgótányér 24 cm, Kapacitás: 20 liter

Beépíthető mikrohullámú sütő
20 literes sütőtér, nyomógombos, 3 sütési funkció, 5 telj.szint, 8 menü, grill+mikró, gye-

rekzár, időzítés, rozsdamentes acél előlap, balra nyíló ajtó, ujjlenyomatmentes felület,                                                
telj.: 800/1000W, beépített forgótányér: 24,5 cm

méretek: 595 x 382 x 335 mm

mikrohullámú sütő + grill
érintés vezérlésű kezelőpanel fehér, TFT kijelzővel, 5 mikrohullámú teljesítmény szint (700W),

3 közvetlen elérési menü, 3 funkció, Quartz Grill (1000W), automatikus olvasztás súly és idő szerint, 
gyermekzár, dupla üvegezésű sütőajtó, balra nyíló ajtó, kapacitás: 20 liter  

mikrohullámú sütő
kerámia mikrohullámú sütő+Grill, érintés vezérlésű kezelőpanel fehér LED kijelzővel, 

elektronikus ajtónyitási rendszer, 5 mikrohullámú teljesítmény szint (850W),
2 közvetlen elérési menü, 3 funkció, lehajtható grill (1200W),

automatikus olvasztás súly és idő szerint, gyermekzár, duplaüvegezésű sütőajtó, 
balra nyíló ajtó, kapacitás: 22 liter

kerámia mikrohullámú sütő+Grill 
elektronikus kezelőpanel LED kijelzővel, elektronikus ajtó nyitás, 5 teljesítményszint (850 W), 

9 közvetlen elérésű menü, 3 sütési funkció, 30 másodperces gyorsindítás, lehajtható grill (1200 
W), időzítő 0-90 perc, olvasztás súly és idő szerint, gyermekzár, dupla rétegű üvegajtó, rozsda-
mentes acél karma, kerámia alap, pirító tálca és sütő rács, kapacitás: 22 liter, balra nyíló ajtó, 

fehér színben is elérhető (jobbra nyíló ajtóval elérhető fekete színben) 

55ÉV
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A
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A
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G
A
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55ÉV

G
A
RANCIA

A MINÔSÉG BEÉPÜL OTTHONÁBA

142 900 Ft

67 900 Ft

49 900 Ft

69 900Ft

134 900 Ft

99 900 Ft
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önálló 4 zónás üvegkerámia főzőlap (60 cm) 
érintőgombos kezelőpanel, időzítő, gyermekzár, 
minden főzőfelület külön-külön programozható, 

maradékhő kijelzés, 4főzőzóna, max. teljesítmény: 6200 W 

A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!
A Teka országos akcióit keresse a www.teka.hu weboldalon!

indukciós főzőlap (60 cm) 
MultiSlider Pro kezelőpanel, 1 Flexi zóna, időzítő, 

teljesítménynövelő (PowerPlus) funkció, 4 db speciális iCook 
funkció: iQuick boiling, párolás, olvasztás és melegentartás, 

pillanat állj (Stop&Go), gyermekzár, némítás, minden főzőfelület 
külön-külön programozható, edényfelismerő rendszer, 

maradékhő kijelzés, max. teljesítmény: 7400 W

indukciós főzőlap (60 cm) 
MultiSlider kezelőpanel, időzítő, 

teljesítménynövelő (Power) funkció, pillanat állj (Stop&Go), 
gyermekzár, némítás, minden főzőfelület külön-külön 

programozható, maradékhő kijelzés, 4 főzőzóna, 
max. teljesítmény: 7400 W

fehér színű 4 zónás 
indukciós főzőlap (60cm)

Slider kezelőpanel, 
telj. növelő (PowerPlus) 
funkció, melegentartó 
funkció, gyermekzár, 
külön-külön progr. 

főzőfelületek, 
edényfelismerő rendszer, 

maradékhő kijelzés, 
4 főzőzóna 

max. teljesítmény: 7000 W

üvegkerámia főzőlap 
(60 cm) 

érintőgombos 
kezelőpanel, 

forraló automatika, 
külön-külön ,

programozható 
főzőfelületek, 

pillanat állj (Stop&Go) 
funkció, 

gyermekzár, 
maradékhő kijelzés, 

4 főzőzóna, 
max. teljesítmény: 

6200 W

önálló dominó 
kerámialapos 

főzőlap
csiszolt szélű kerámialap 
(Facette), érintőgombok 

hangjelzéssel és 
gyerekzárral, 

programozható főzési 
idő, minden főzőfelület 

külön-külön 
programozható,

2 High Light főzőfelület, 
maradékhő kijelzés,  

max. telj.:2900W

beépíthető borhűtő 
elektronikus kezelőpanel, 

kapacitás: 36 palack, 
szabályozható 
hőmérséklet, 

állítható fa polcok, 
dekoratív fogantyú, 

megfordítható ajtónyitás, 
klímaosztály: SN

dominó
 indukciós főzőlap

érintőgombos kezelőpanel,
gyermekzár, minden 

főzőfelület külön-külön 
programozható,

teljesítménynövelő (Power) 
funkció, edényfelismerő 
rendszer, főzés alacsony 

hőmérsékleten, 
maradékhő kijelzés, 

2 főzőzóna,
max. teljesítmény: 3200 W

EH 60 4G AI AL TR CI 

CGW LUX 70 5 G TR

HF LUX 60 4G AI AL Space IZF 6420 IZ/IB 6415

IT/IZ 6420

153 900 Ft

IRS 641 White _TOTAL TR 642 __TOTAL

VT TC 2P.1 _EASY

RVI 35

IR 3200 _MAESTRO

fekete szín

fekete, fehér szín

önálló gázlap
 4 gázégő – 1 háromkörös, front kezelőszervek, 

elektromos szikragyújtás, öntöttvas rácsok és égőfejek

gázfőzőlap üvegkerámia felületen
71 cm széles, beépített matt fekete kezelőgombok, öntöttvas 

rácsok, 5 db gázégő, fekete edzett üvegkerámia felületen, 
elektromos szikragyújtás, égésbiztosító

4 zónás gázfőzőlap
edzett üvegkerámia felület, zománcozott rács, 

elektromos szikragyújtás, beépített fém színű kezelőgombok

bézs, antracit ára: 
76 900 Ft

CGW Lux 60 4G  Ár: 79 900 Ft
60 cm, 4 db gázégő

HR 550 

 IT 6450 IKNOB

bézs, antracit szín

teleszkópos tálcavezető 
(1 szintes)

WOK gázégő 

5 funkciós rusztikus sütő 
59 literes sütőtér, analóg óra kikapcsolás időzítéssel, dupla 

üvegezésű sütőajtó, Teka Crystal Clean bevonatú mély tepsi, 
könnyen tisztítható sütőkamra - Crystal Clean bevonat, 

„Old brass” réz színű kezelő gombok és fogantyú

mikrohullámú sütő+grill 
rusztikus stílus, szín: sötétszürke/bézs,

mechanikus vezérlés, 3 sütési funkció, 5 teljesítmény fokozat,
lehajtható grill, pirító funkció, olvasztás idő szerint, 
dupla üvegezésű sütőajtó, kapacitás: 32/38 liter

indukciós főzőlap (60 cm)  
iKnob vezérlésű kezelőpanel, időzítő, minden főzőfelület külön-külön 

programozható, teljesítménynövelő (PowerPlus) funkció, 
iQuick boiling, melegentartás, pillanat állj (Stop&Go), edényfelismerő

rendszer, némítás, gyermekzár, maradékhő kijelzés,
szinkron funkció, 4 főzőzóna, max. teljesítmény: 7400 W

ENERGIA
OSZTÁLY

MWR 32 BIA AB/BB

 TZ 6420

inox

_EASY
_TOTAL

_TOTAL _EASY

_TOTAL

_TOTAL

_EASY

_MAESTRO

_MAESTRO

55ÉV

G
A
RANCIA

55ÉV

G
A
RANCIA

55ÉV

G
A
RANCIA

IZ = eleje csiszolt
IB = vágott szélű
IT = keretes

TZ = eleje csiszolt, TB = vágott szélű, TT = keretes

TT 6415  _EASY: 
64 900 Ft 

TZ 6415  _EASY: 
62 900 Ft

TB 6415  _EASY: 
69 900 Ft

(szinkron funkciós)

Mágneses 
vezérlő gomb.                  
Magas szintű 

precizitás

38 dB(A) ENERGIA
OSZTÁLY

71 900 Ft

129 900 Ft

72 900 Ft 171 900 Ft IZ/136 900 Ft,  IB/118 900 Ft

189 900 Ft 109 900 Ft

59 900 Ft249 900 Ft 94 900 Ft

125 900 Ft

190 900 Ft

183 900Ft

71 900 Ft

A MINÔSÉG BEÉPÜL OTTHONÁBA

Stop&Go
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DG 680 _TOTAL DG 3 985 ISLA _TOTAL

Az elszívóknál a légszállítási adatok az EN 61591szabvány szerint, a zajszint EN 60704-2-13 szabvány szerint vannak feltüntetve!
A Teka országos akcióit keresse a www.teka.hu weboldalon!

Ultraslim dekoratív 
páraelszívó üvegernyővel 

megvilágított elektronikus 
kezelőpanel fehér kijelzővel, 

LED világítás, alumínium szűrő, 
megerősített felső üveg struktúra, 

3 +1 teljesítmény fokozat,
kapacitás: 825/402 m3/h 

Üvegernyővel rendelkező sziget 
páraelszívó 

elektronikus kezelőpanel fehér 
kijelzővel, 4 x 3W LED világítás, 

EcoPower motor, 
2 rozsdamentes acél szűrő, 
3 + 1 teljesítmény fokozat, 

légszállítás: 920/605 
(turbó: 796) m3/h

szabad kivezetés esetén 
920 m3/h

„Fej szabadon” kürtős páraelszívó
érintőgombos kezelőpanel fehér kijelzővel, 

peremelszívás, LED világítás, 
1 Alumínium szűrő, időzíthető kikapcsolás, 

3 +1 teljesítmény fokozat, 
kapacitás: 825/423 m3/h 

(turbó: 730)

 rusztikus 60 / 90 cm széles páraelszívó 
nyomógombos kezelőpanel, 3 sebesség fokozat, 

halogén lámpák, működés visszajelző lámpa, 2 alumínium szűrő, 
kapacitás: 250-603 m3/h, szabad kivezetés esetén 650 m3/h

teleszkópos páraelszívó
EcoPower motor, nyomógombos, 

ujjlenyomatmentes kezelőpanel, 9 W LED, sáv 
világítás, 2 alumínium szűrő, 

eltávolítható előlap, 5+1 Teljesítmény fokozat, 
légszállítási adatok: 393/293 (turbó: 385) m3/h

 teljesen 
beépíthető,

integrált 
mosogatógép

60 cm,12 teríték, 
9 program, 

5 hőfok, 
féltöltet funkció, 

 teljesen 
beépíthető,

kezelőpaneles 
mosogatógép

60 cm, 12 teríték, 
6 program, 

 teljesen 
beépíthető,

integrált 
mosogatógép

45 cm, 
elektronikus 
kezelőpanel, 
10 teríték, 
5 program, 

teljesen 
beépíthető,

mosogatógép
elektronikus 
kezelőpanel, 
14 teríték, 
8 program, 

 teljesen beépíthető 
kezelőpaneles
mosogatógép

elektronikus 
kezelőpanel, 45 cm,  

10 teríték, 
6 program, 

Evolution 100 0,7   LE motorral: 169 900 Ft    
Evolution 200 0,75 LE motorral: 205 900 Ft

kürtőbe építhető 55 cm széles páraelszívó
nyomógombos kezelőpanel, rozsdamentes acél 

felület, halogén lámpák, 2 alumínium szűrő,
3 teljesítmény fokozat

kapacitás: 367/329 m3/h,
szabad kivezetés esetén 367 m3/h 

Ultraslim dekoratív 
páraelszívó üvegernyővel 

megvilágított elektronikus 
kezelőpanel fehér kijelzővel, 

LED világítás, alumínium szűrő, 
megerősített felső üveg struktúra, 

3 +1 teljesítmény fokozat,
kapacitás: 825/402 m

Üvegernyővel rendelkező sziget 
páraelszívó 

elektronikus kezelőpanel fehér 
kijelzővel, 4 x 3W LED világítás, 

EcoPower motor, 
2 rozsdamentes acél szűrő, 
3 + 1 teljesítmény fokozat, 

légszállítás: 920/605 
(turbó: 796) m

szabad kivezetés esetén 

DOS60.1

TL 1 52 _EASY CNL 6415 Plus Black _TOTAL

DW 8  55 FI _TOTAL DW 8  40 FI _TOTAL DW9 70 FI _MAESTRO

DLH 686 T / 986 T

DW 605 S_TOTAL DW 455 S _TOTAL TR 50 CC 485 Inox

GFH 55 _TOTAL

 DG 980: 81 900 FtDOS 90.1: 79 900 Ft
ENERGIA
OSZTÁLYD

ENERGIA
OSZTÁLYD

antracit, bézs szín

40-60 dB(A) 52-70 dB(A) 52-71 dB(A)

50-69 dB(A)

fekete,
fehér szín

DBB 60 inox, fekete, fehér szín

kürtős 60 / 90 cm széles páraelszívó
Nyomómbos kezelőpanel, 2 x 40W világítás, rozsdamentes acél 

test és ernyő, Alumínium szűrő, 3 Teljesítmény fokozat
Kapacitás: 475/380 m3/h

DBB60 fehér, fekete: 37 900 Ft                                                                          
DBB 90 inox: 45 900 Ft

DSH 985: 85 900 Ft                                                                          

DLH 986 T: 95 900 Ft                                                                          

DVT 980
fekete: 117 900 Ft 
fehér: 122 900 Ft 

DSH 685/985

Ultraslim dekoratív 
páraelszívó

digitális kijelző, 
6W LED sáv világítás, 

EcoPower motor, 
rozsdamentes acél szűrők, 
3+1 teljesítmény fokozat, 

légszállítási adatok: 
920/586 (turbó: 735) m3/h

digitális kijelző, 6W LED sáv világítás, 
EcoPower motor, rozsdamentes acél szűrők, 

3+1 teljesítmény fokozat, 
légszállítási adatok: 920/584 (turbó: 701) m3/h

DVT 680

teleszkópos 50 és 60 cm széles 
inox páraelszívó

billenőkapcsoló, 2 sebesség fokozat, 
halogén lámpák, 2 alumínium szűrő, 

eltávolítható előlap
kapacitás: 366/332 m3/h

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

40-60 dB(A)

52-69 dB(A)

53-72 dB(A)

53-72 dB(A)56-65 dB(A) ENERGIA
OSZTÁLY 62-69 dB(A)

50-78 dB(A)ENERGIA
OSZTÁLY/ /

ENERGIA
OSZTÁLY/ /

ENERGIA
OSZTÁLY/ /

11
liter

11
liter

9
liter

9
liter

9
liter

49 dB(A)

49 dB(A)

49 dB(A) 44 dB(A)

49 dB(A)

elektronikus kezelőpanel (ezüst színű),
Full Aquastop, Eco program, vízlágyító, 

állítható felső kosár, működést visszajelző 
lámpák, elölről állítható hátsó lábak

ECO program, LED kijelző, gyors program 
(40 perc), 5 mosási hőm., választható kezdési 
idő (3-6-9 órás késleltetéssel), féltöltet funkció, 

só- és öblítőszer hiány kijelző, AquaStop, 
rozsdamentes tartály, szürke színű kosarak

elektronikus kezelőpanel (ezüst színű),
Full Aquastop, Eco program, vízlágyító, 

állítható felső kosár, működést visszajelző 
lámpák, elölről állítható hátsó lábak

Aquastop, 1-24 órás időzítés, állítható felső 
kosár, 3 evőeszköztartó, 3 szórókar, padlóra 
vetített program vége jelzés (Beam on Floor)

gyors program (40 perc), ECO program, 
féltöltet funkció, választható kezdési idő 

(3-6-9 órás késleltetéssel), Aqua-stop, só és 
öblítőszer hiány kijelző, rozsdamentes tartály,  

szürke színű kosár

ENERGIA
OSZTÁLY/ /

konyhamalac 
pneomatikus kapcsoló, 

rozsdamentes 
acéltartály és kés, 

túlterhelés elleni védelem,
0,5 LE motor, 

mosogatógép csatlakozó

cső alakú 
sziget páraelszívó 

érintőgombos kezelőpanel fehér kijelzővel, 
LED világítás, 

EcoPower motor, 
időzített kikapcsolás funkció és 

szűrő telítettség jelző, 
3 + 1 teljesítmény fokozat, 

légszállítási adatok: 
920/ 525 (turbó: 771) m3/h

kapacitás: 825/423 m

TL 6310 __EASY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

40

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

A MINÔSÉG BEÉPÜL OTTHONÁBA

Ultraslim dekoratív 
páraelszívó

ENERGIA
OSZTÁLY

69 900 Ft

22 900 Ft 52 900 Ft

101 900 Ft

109 900 Ft

96 900 Ft 170 900 Ft

85 900 Ft

105 900 Ft 74 900 Ft

286 900 Ft

36 900 Ft

76 900 Ft 186 900 Ft

33 900 Ft 76 900 Ft 112 900 Ft

ENERGIA
OSZTÁLYC

Elérhető: 2018 júniusától!



MTP 913 

Alaior SP 995  ARES ARK 915 Alaior SP 995 

MT EXT MB2 MS1

VITA VTK 915 

AURA AUK 913 AURA AUK 978 FO 939 IC 915

VITA VTK 919 VITA VTK 938 VITA VTK 978

MB2 MS1 EXTARES ARK 938 

ARES ARK 939 

MTP 978 MTP 993  OS 201

alsó kifolyócsöves csaptelep
króm

forgatható kifolyócső, 
vízkőmentes perlátor 

króm

magas, forgatható kifolyócső, 
vízkőmentes perlátor

króm

forgatható kifolyócső, 
vízkőmentes perlátor

forgatható kifolyócső, 
vízkőmentes perlátor

forgatható kifolyócső, 
vízkőmentes perlátor

króm

forgatható kifolyócső, 
vízkőmentes perlátor

króm

forgatható kifolyócső, 
vízkőmentes perlátor

króm

forgatható kifolyócső, 
vízkőmentes perlátor

króm

forgatható és flexibilis 
kifolyócső, vízkőmentes perlátor

króm

magas kifolyócsöves csaptelep
króm

öntött kifolyócső, 
vízkőmentes perlátor

króm

forgatható kifolyócső, 
vízkőmentes perlátor

króm

forgatható kifolyócső, 
vízkőmentes perlátor

króm

forgatható kifolyócső, 
vízkőmentes perlátor

króm

forgatható kifolyócső, 
vízkőmentes perlátor

kihúzható 1 funkciós zuhanyfej, 
extra ellenálló flexibilis gégecső                                                                          

króm                        

forgatható és rozsdaentes acél 
flexibilis kifolyócső
2 funkciós zuhanyfej                        

kihúzható fejes 
alsó kifolyócsöves csaptelep

króm

forgatható kifolyócső - 
vízkőmentes kifolyócsőbe 

integrált perlátor
króm

mosogató csaptelep szűrő 
funkcióval - 2 különálló 

2 egymásba integrált kifolyórész         

Gránit színekben is!  
topázbézs, homokbézs, metál fekete, carbon: 

24 900 Ft

Gránit színekben is!  
homokbézs, topázbézs, metál fekete: 30 900 Ft   
carbon: 32 900 Ft

Gránit színekben is!  
metál fekete, topázbézs, homokbézs: 29 900 Ft

Gránit színekben is!  
metál fekete, topázbézs, homokbézs: 34 900 Ft

Gránit színekben is!  
metál fekete, topázbézs, homokbézs: 49 900 Ft

Gránit színekben is!  
metál fekete, topázbézs, homokbézs: 46 900 Ft

Gránit színekben is!  
topázbézs, homokbézs, everest, carbon, 
metál fekete: 43 900 Ft

mosogató csaptelep szűrő 

2 egymásba integrált kifolyórész         

Gránit színekben is!  

Gránit színekben is!  

OS 200 
Víztisztító szűrőrendszer 
nélkül: 42 900 Ft    

OS 206 
Víztisztító szűrőrendszer 
nélkül: 48 900 Ft

OS 207:  90 900 Ft

OS 206

inox: 59 900 Ft

fekete, fehér: 52 900 Ft

topázbézs, 
homokbézs, 
metál fekete, 
carbon: 52 900 Ft

narancssárga, kék, rózsaszín, 
sárga: 49 900 Ft 

matt króm: 49 900 Ft

52 900 Ft

narancssárga, kék, rózsaszín, narancssárga, kék, rózsaszín, 
49 900 Ft

49 900 Ft

inox: 41 900 Ft

elérhető színek: 
fekete, fehér, rózsaszín, narancssárga, kék, sárga

 kihúzható 2 funkciós zuhanyfej, 
extra ellenálló flexibilis gégecső

funkciós kihúzható zuhanyfej, 
extra ellenálló flexibilis

1 funkciós 
kihúzható 
zuhanyfej,
extra ellenálló 
flexibilis                 

kihúzhatós 
1 funkciós zuhanyfej 
(levegővel dúsított 
vízsugár)

ujjlenyomatmentes 
felület, forgatható 
kifolyócső

FO 937 fekete, fehér: 49 900 Ft                                                     
FO 939 fekete, fehér: 59 900 Ft                                          
FO 997 fekete, fehér: 50 900 Ft                                        
FO 999 fekete, fehér: 62 900 Ft
FO 999 króm: 53 900 Ft

inox: 78 900 Ft

fehér, fekete: 70 900 Ft

zöld, kék, piros: 79 900 Ft

metál fekete, topázbézs, carbon: 77 900 Ft

kihúzható 1 funkciós 
fém zuhanyfej, 

extra ellenálló flexibilis 
gégecső

Gránit színekben is!  Gránit színekben is!  
metál fekete, topázbézs, homokbézs: 

flexibilis                 

króm

FO 937 fekete, fehér: 49 900 Ft                                                     
FO 939 fekete, fehér: 59 900 Ft                                          
FO 997 fekete, fehér: 50 900 Ft                                        
FO 999 fekete, fehér: 62 900 Ft
FO 999 króm: 53 900 Ft

ujjlenyomatmentes 
felület, forgatható 

inox: 78 900 Ft

fehér, fekete: 70 900 Ft

A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!
 A Teka országos akcióit keresse a www.teka.hu weboldalon!
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A MINÔSÉG BEÉPÜL OTTHONÁBA

15 900 Ft

22 900 Ft23 900 Ft 32 900 Ft

35 900 Ft  21 900 Ft

 28 900 Ft

28 900 Ft 36 900 Ft 49 900 Ft  66 900 Ft

 33 900 Ft  38 900 Ft  41 900 Ft

36 900 Ft40 900 Ft

48 900 Ft

27 900 Ft 18 900 Ft 71 900 Ft



Centroval 45 TG Astral 45 B TG

Kea 45 B TG Kea 60 B TG 

Clivo 45 B TQ

Lugo 45 B TG

Lumina  50  B TG Perla 45 B TG

 Clivo 60 B TQ

Lugo 60 B TG

Lumina 60 B TG

Astral 80 E TG 

Cara 60 B TG

Simpla 45 B TG

Aura 60 B TG

Alba 80 B TG

Cara 45 B TG

Clivo 50 S TQ  

Aura 45 B TG

Lumina 90 B TG

gránit mosogatótál 
1 medence, dugóemelő, 2 csaptelep furat 

előkészítéssel, szűrőkosaras, 3 ½” lefolyócsomag,
anyaga: gránitőrlemény 

homokbézs, topázbézs, metál fekete, carbon

gránit 
mosogatótál 
1 medencés, 
dugóemelő, 

2 csaptelep furat 
előkészítéssel, 
megfordítható,                                              

anyaga: 
gránitőrlemény  

gránit sarok mosogatótál 
gyülmöcsmosó, 1/2 csepptálca, dugóemelő, 2 

csaptelepfurat előkészítésanyaga: gránitőrlemény  

gránit
mosogatótál
1 medencés,
dugóemelő,

2 csaptelep furat 
előkészítéssel,
 megfordítható,

anyaga:
gránitőrlemény 

gránit
mosogatótál
1 medencés, 

gyümölcsmosó, 
csepptálca, 

dugóemelő, 
4 csaptelep furat 
előkészítéssel, 
megfordítható 

anyaga: 
gránitőrlemény   

gránit
mosogatótál 
1 medencés,
csepptálca,

dugóemelő, 
4 csaptelep furat 
előkészítéssel, 
megfordítható,

anyaga: 
gránitőrlemény  

gránit
mosogatótál 
1 medencés,
csepptálca,

dugóemelő, 
2 csaptelep furat 
előkészítéssel, 
megfordítható,

anyaga: 
gránitőrlemény  

gránit
mosogatótál 
1 medencés, 
csepptálca, 

dugóemelő, 
2 csaptelep

furattal, 
megfordítható,

anyaga: 
gránitőrlemény  

gránit
mosogatótál 
1 medencés, 

gyümölcsmosó, 
csepptálca, 

dugóemelő, 
2 csaptelep

furattal, 
megfordítható, 

anyaga: 
gránitőrlemény  

gránit
mosogatótál 
1 medencés, 

gyümölcsmosó, 
csepptálca, 

dugóemelő, 
4 csaptelep furat 
előkészítéssel, 
megfordítható,

anyaga: 
gránitőrlemény  

gránit
mosogatótál 
1 medencés, 

gyümölcsmosó, 
csepptálca,

 dugóemelő, 
4 csaptelep furat 
előkészítéssel, 
megfordítható,

anyaga: 
gránitőrlemény  

gránit
mosogatótál 
2 medencés,
dugóemelő, 

2 csaptelep furat 
előkészítéssel, 
megfordítható,

anyaga: 
gránitőrlemény  

gránit
mosogatótál 
1 medencés,
csepptálca, 

dugóemelő, 
6 csaptelep furat 
előkészítéssel, 
megfordítható,

anyaga: 
gránitőrlemény  

gránit
mosogatótál 
1 medencés,
dugóemelő, 
furat nélküli,

anyaga: 
gránitőrlemény  

gránit
mosogatótál 
1 medencés, 

gyümölcsmosó, 
csepptálca, 

dugóemelő, 
6 csaptelep furat 
előkészítéssel, 
megfordítható

anyaga: 
gránitőrlemény  

gránit mosogatótál 
1 medencés, csepptálca, furat nélküli, 

dugóemelő nélküli, 
megfordítható, anyaga: gránitőrlemény  

gránit mosogatótál 
2 medencés, dugóemelő, 2 csaptelep furat 

előkészítéssel, megfordítható, 
anyaga: gránitőrlemény  

gránit
mosogatótál 
1 medencés, 
dugóemelő, 

4 csaptelep furat 
előkészítéssel,  
megfordítható,

anyaga: 
gránitőrlemény  

gránit
mosogatótál 
1 medencés, 
dugóemelő, 

2 csaptelep furat 
előkészítéssel, 
megfordítható, 

anyaga: 
gránitőrlemény 

gránit
mosogatótál 
1 medencés,
 dugóemelő, 

2 csaptelep furat 
előkészítéssel, 
megfordítható,

anyaga: 
gránitőrlemény  

gránit mosogatótál

2 csaptelep furat 

2 csaptelep furat 

 megfordítható,

4 csaptelep furat 

2 csaptelep furat 

4 csaptelep furat 

4 csaptelep furat 
2 csaptelep furat 

mosogatótál

dugóemelő, 
6 csaptelep furat 
előkészítéssel, 
megfordítható,

gránitőrlemény  

gyümölcsmosó, 

6 csaptelep furat 

gránitőrlemény  

2 csaptelep furat 

gránit mosogatótál

méret (d): 510 mm méret: 650 x 500 mm

méret: 860 x 435 mm méret: 860 x 435 mm

méret: 780 x 495 mm

méret: 860 x 500 mm

méret: 860 x 500 mm méret: 790 x 500 mm

méret: 800 x 495 mm

méret: 1000 x 500 mm

méret: 1000 x 500 mm

méret: 1002 x 500 mm

méret: 1000 x 500 mm

méret: 860 x 500 mm

méret: 1060 x 525 mm

méret: 790 x 500 mm

méret: 795 x 500 mm

méret: 490 x 455 mm

méret: 920 x 525 mm

méret: 860 x 500 mm

fehér, homokbézs, topázbézs, metál szürke, 
metál fekete, carbon

 homokbézs, topázbézs, metál fekete

homokbézs, topázbézs, amber, metál szürke, 
metál fekete, carbon 

fehér (dugóemelő nélküli): 45 900 Ft

homokbézs, topázbézs, amber, metál szürke, 
metál fekete, carbon 

fehér (dugóemelő nélküli): 54 900 Ft

  fehér, homokbézs, topázbézs, metál szürke, 
metál fekete

homokbézs, topázbézs, metál fekete

 topázbézs, metál szürke, metál fekete topázbézs, metál szürke, metál fekete

  fehér, homokbézs, topázbézs, metál szürke, 
metál fekete

homokbézs, topázbézs, metál fekete homokbézs, topázbézs, metál fekete

 fehér, homokbézs, topázbézs, metál szürke, 
metál fekete

topázbézs, metál szürke, metál fekete 

fehér, homokbézs, topázbézs, metál szürke, 
metál fekete

fehér, homokbézs, metál fekete, carbon

homokbézs, topázbézs, metál fekete, carbon

fehér, homokbézs, topázbézs, metál fekete

fehér, homokbézs, topázbézs, 
metál szürke, metál fekete

fehér, homokbézs, topázbézs, metál szürke, 
metál fekete

Menorca 60 S TG:  59 900 Ft
méret: 570 x 510 mm

metál fekete carbon metál szürke amber topázbézs homokbézs fehér

üveg vágódeszkával
üveg vágódeszkával
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A MINÔSÉG BEÉPÜL OTTHONÁBA

50 900 Ft 55 900 Ft 73 900 Ft

47 900 Ft 56 900 Ft

45 900 Ft

58 900 Ft 70 900 Ft

71 900 Ft  78 900 Ft 97 900 Ft83 900 Ft

39 900 Ft

 59 900 Ft

45 900 Ft

67 900 Ft

44 900 Ft

69 900 Ft

34 900 Ft

69 900 Ft



E-modell 465.465 1B

Stylo 1B

Centroval 45

Universo 79 1B 1D

Classic 1B 1/2D

E-modell 580.500 1B 1/2D

Stylo 2B

DR 78 1B 1D

Universo 1  1/2B 1D

Classic 86 1B 1 D

E- modell 800.440.2B

Stylo 1B 1D

Princess 800x500

Basico 79 1B 1D

Classic 86 2B

ERC

DEVA

Basico 79 2B

Classic 2B 1D

Stena 45 B 1B 1D

rozsdamentes acél mosogatótál, 
1 medencés, gumidugóval, csaptelep furattal, 

matt, szifon a csomagban

rozsdamentes acél mosogatótál, 
1 medencés, csaptelep furattal, 

szifon a csomagban

rozsdamentes acél mosogatótál, 
2 medencés, furat nélküli, 

szifon a csomagban

rozsdamentes acél mosogatótál, 
1 medencés, megfordítható, keskeny 

csepptálcás, szifon a csomagban 
 méret: 580 x 500 mm

rozsdamentes 
acél 

mosogatótál, 
1 medencés,
csepptálcás, 
dugóemelő,
furat nélküli, 

megfordítható, 
szifon a csomagban                                               

rozsdamentes acél 
mosogatótál,
1 medencés,
csepptálcás,

gyümölcsmosó,
dugóemelő, 
szűrőkosár, 
furat nélküli,

 megfordítható, 
szifon a csomagban

rozsdamentes
acél

mosogatótál,
1 medencés,
csepptálcás,
furat nélküli,

szifon a csomagban

rozsdamentes
acél

mosogatótál,
2 medencés,
furat nélküli,

szifon a csomagban

rozsdamentes 
acél 

mosogatótál, 
2 medencés,
furat nélküli, 

szifon a csomagban

rozsdamentes 
mosogatótál, 
1 medencés,
csepptálcás, 

 3½” lefolyócsomag 
dugóemelővel, 

ML 913 csaptelep

rozsdamentes 
mosogatótál, 
2 medencés,

3½” lefolyócsomag, 
mosogatószer adagoló, 

fehér 
gyümölcsmosó kosár, 
Inca IN 995 csaptelep

rozsdamentes 
acél

mosogatótál,
1 medencés,
csepptálcás,
furat nélküli,

megfordítható,
szifon a csomagban                                               

rozsdamentes 
acél 

mosogatótál, 
1 medencés,

keskeny
csepptálcás, 
furat nélküli,

 szifon a csomagban                                               

1 medencés,
csepptálcás, 

 gyümölcsmosó, 
dugóemelő, szűrőkosár, 

furat nélküli, 
megfordítható, 

szifon a csomagban

rozsdamentes acél mosogatótál, 
2 medencés, gumidugóval, furat nélküli, matt, 

szifon a csomagban  

rozsdamentes acél mosogatótál, 
2 medencés,  1 medencés, csepptálcás, 

furat nélküli, szifon a csomagban                                            

rozsdamentes acél mosogatótál, 
1 medencés, csepptálcás, furat nélküli, 

megfordítható, matt, szifon a csomagban 

rozsdamentes acél mosogatótál, 
2 medencés, csaptelep furattal, matt,

szifon a csomagban

rozsdamentes acél mosogatótál, 
1 medencés, furat nélküli, szifon a csomagban                                                                                  

rozsdamentes acél mosogatótál, 
1 medencés, csaptelep furattal,

szifon a csomagban                                                                                  

rozsdamentes acél mosogatótál, 
1 medencés, csepptálcás, gumidugóval, 

furat nélküli, szifon a csomagban

szifon a csomagban                                               

dugóemelő, szűrőkosár, 

szifon a csomagban

rozsdamentes acél 
mosogatótál 
1 medencés, 
csepptálcás, 

gyümölcsmosó, 
dugóemelő, szűrőkosár, 

2 csaptelep furattal, 
megfordítható, 

szifon a csomagban
szekrény szélesség: 

450 mm

A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!
A Teka országos akcióit keresse a www.teka.hu weboldalon!

méret: 780 x 500 mm méret: 800 x 500 mm

méret: 790 x 500 mm méret: 790 x 500 mmméret: 1000 x 500 mm

méret: 860 x 500 mm

méret: 860 x 500 mm

méret: 860 x 500 mm
méret: 1160 x 500 mm

méret: 465 x 465 mm

méret: 465 x 485 mm méret: 828 x 485 mm

méret: 790 x 500 mm

méret: 650 x 500 mm

méret: 800 x 440 mm

méret: 830 x 485 mm

méret (d): 450 mm 
(385 x 160 mm)

méret (d): 510mm 
(390 x 160 mm)

méret: 780 x 435 mm

mikrotextúrás
kivitel:

 16 900 Ft

mikrotextúrás
kivitel

(390 x 180 mm):
 17 900 Ft

mikrotextúrás kivitel (furattal): 28 900 Ft mikrotextúrás kivitel: 21 900 Ft

mikrotextúrás kivitel:
22 900 Ft

mikrotextúrás kivitel:
25 900 Ft

mikrotextúrás 
kivitel:

25 900 Ft

rozsdamentes acél 
mosogatótál,

Princess 1000.500:
26 900 Ft

mikrotext.: 28 900 Ft

szifon a csomagban                                               

mikrotextúrás kivitel:

 szifon a csomagban                                               

mikrotextúrás kivitel:
méret: 860 x 500 mm méret: 860 x 500 mm

méret: 1160 x 500 mm

mikrotexturás kivitel:
14 900 Ft

MAX változatban is kapható! MAX változatban is kapható! MAX változatban is kapható!
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méret: 780 x 435 mmméret: 790 x 500 mm

 tartozékokkal 5 in 1!  tartozékokkal 3 in 1!

Tekaway DevaTekaway Universo 2B

A MINÔSÉG BEÉPÜL OTTHONÁBA

10 900 Ft

15 900 Ft

13 900 Ft

19 900 Ft

24 900 Ft

12 900 Ft

26 900 Ft

15 900 Ft

26 900 Ft

25 900 Ft

16 900 Ft

19 900 Ft

23 900 Ft

16 900 Ft

48 900 Ft

 13 900 Ft

13 900 Ft

20 900 Ft

51 900 Ft

31 900 Ft49 900 Ft

29 900 Ft



A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!
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INNOVATÍV MEGOLDÁS A MOSÁSBAN

Az új Candy Bianca a legokosabb és legegyszerűbben használható készülék, amely valaha készült. 
Innovatív technológiák teljes sorát kínálja: a Zoom funkciónak köszönhetően minden programon tö-
kéletes mosást eredményez, 59 perc alatt. 

A Smart Ring érintő tekerőgombbal gyerekjáték a kezelése. A Simply-Fi applikáción keresztül hang-
gal is vezérelhető a készülék. A Talking Bianca funkcióval pedig valódi párbeszédet folytathat az intel-
ligens mosógéppel. A Candy Biancába csak beleszeretni lehet. Egyszerűbb, mint hinné.

Bianca minden szövettípust, 
minden programon kevesebb, 

mint egy óra alatt mos ki.

Bianca érintő tekerőgombjával
gyors és egyszerű a vezérlés.

Bianca okostelefonról is 
vezérelhető a Simply-fi 

alkalmazás segítségével.

A Simply-Fi applikáción 
keresztül Ön hanggal is 
vezérelheti mosógépét.

BWM 148PH7 
szabadonálló 

elöltöltős mosógép

BWM 1410PHO7 
szabadonálló 

elöltöltős mosógép

BWM 1610PH7 
szabadonálló 

elöltöltős mosógép

BWM4 137PH6
szabadonálló 

keskeny elöltöltős mosógép

BWD 596PH3 
szabadonálló mosó-szárítógép

BWM 1410PH7B 
szabadonálló 

elöltöltős mosógép

8 kg kapacitás, 1400 ford./perc, 
A+++-40% energiaosztály, 
Smart Ring tekerőgomb, 

Mix Power Jet+, Zoom funkció, 
inverter motor - 10 év garancia, 
WiFi és bluetooth kapcsolódás, 
gőz funkció, mélység: 52 cm

149 990 Ft

10 kg kapacitás, 1400 ford./perc, 
A+++-40% energiaosztály, 
Smart Ring tekerőgomb, 

Mix Power Jet+, Zoom funkció, 
inverter motor - 10 év garancia, 
WiFi és bluetooth kapcsolódás, 
gőz funkció, mélység: 54 cm

179 990 Ft

10 kg kapacitás, 1400 ford./perc, 
A+++-40% energiaosztály, 
Smart Ring tekerőgomb, 

Mix Power Jet+, Zoom funkció, 
inverter motor - 10 év garancia, 
WiFi és bluetooth kapcsolódás, 
gőz funkció, mélység: 54 cm

169 990 Ft

10 kg kapacitás, 1600 ford./perc, 
A+++-40% energiaosztály, 
Smart Ring tekerőgomb, 

Mix Power Jet+, Zoom funkció, 
inverter motor - 10 év garancia, 
WiFi és bluetooth kapcsolódás, 
gőz funkció, mélység: 54 cm

169 990 Ft

7 kg kapacitás, 1300 ford./perc, 
A+++-30% energiaosztály, 
Smart Ring tekerőgomb, 

Mix Power Jet+, Zoom funkció, 
inverter motor - 10 év garancia,
 WiFi és bluetooth kapcsolódás, 

gőz funkció, mélység: 44 cm

139 990 Ft

9+6 kg mosási és szárítási kapacitás, A energiaosztály, 1500 ford./perc, 
Smart Ring tekerőgomb, Mix Power Jet+, Zoom funkció, inverter motor - 10 év garanciával, 

WiFi és bluetooth kapcsolódás, gőz funkció

189 990 Ft

szuperkeskeny
44 cm mélység


