Výpredaj – vystavené vzorky show room Zvolen:
Umývačka riadu AEG
Model: F 66720 VI1P
PLNE ZABUDOVATEĽNÁ UMÝVAČKA RIADU
CHARAKTERISTIKA:
Šírka (cm): 60
Hlučnosť (dB): 46
Spotreba vody a energie: 11 litrov / 0,857 kwh
Vlastnosti a funkcie spotrebiča:
Umývačka ProClean™ zabezpečuje prvotriedne umývanie pri
minimálnej spotrebe energie
Energetická trieda: A+++
Spotreba vody a energie: 11 litrov / 0,857 kwh
Šetrná funkcia špeciálne pre sklo
Automatické otvorenie dvierok
Červený a zelený svetelný lúč na podlahe
FuzzyLogic - automatický program množstva
Horný kôš – dá sa nastaviť aj keď je v ňom poukladaný riad
Displej – zobrazuje oneskorený štart, servisný kód, zostávajúci časť
umývania
Držiaky Softgrip – špeciálne držiaky na sklenené poháre, špeciálne na
víno, ktoré ich držia v optimálnej polohe, za stopku
Vyberateľná podložka na príbor – ľahké vkladanie a vyberanie
všetkého príboru, aj toho väčšieho vďaka vyberateľnej podložke na
príbor. Toto zariadenie poskytuje dostatok priestoru – až na 15 súprav
príborov.
Inštalácia možná aj vo vyššej polohe
Systém ProWater – s doplnkovým stropným sprchovacím ramenom
Satelitné sprchovacie rameno – ProClean
Systém DryTech – systém sušenia riadu po umytí
Ovládací panel – textový a symbolový s trojmiestnym displejom
Funkcia automatického vypnutia – po dokončení programu už
nespotrebováva žiadnu energiu
Termoefektívna technológia
Možnosť posunúť spustenie programu o 1 až 24 hodín
Ukazovateľ zostávajúceho času umývania
Vodný senzor – detekuje zašpinenie vody a upravuje spotrebu vody.
SENSORLOGIC
Kapacita: 15 súprav riadu
(Podľa normy IEC sa za 1 súpravu počíta: tanier, hlboký tanier,
dezertný tanier, pohár, šálka s podšálkou, nôž, vidlička, polievková
lyžica, dezertná vidlička, lyžička )
Celkovo : 6 programov / 4 teplôt
Kompletne všetky umývacie programy:
30 minútový na 60 o C / AutoSense 45 - 70 o C / Eco 50o C / Extra
tichý / Sklo 45 o C / Pro 70 o C
Ďalšie funkcie: MultiTab, ProBoost, TimeSaver
Motor inventor so zárukou 10 rokov
Rozmery spotrebiča:
Výška (cm): 81,8
Šírka (cm): 59,6
Hĺbka (cm): 55
Rozmery pre zabudovanie:
Výška (cm): 82-90
Šírka (cm): 60
Hĺbka (cm): 57
Hmotnosť (kg): 43,57
Cena katalógová (MOC)

799,- Eur (vrátane DPH)

VYSTAVENÁ vzorka (show room)
zľava 37%
Cena po zľave:

503,- Eur (vrátane DPH)
cena je konečná

Pre všetky modely jednotná cena dopravy a dobierečného na celom území SR: 19,- Eur (vrátane DPH)
K výrobkom je účtovaný recyklačný poplatok: 5,- Eur (vrátane DPH)

Výpredaj – vystavené vzorky show room Zvolen:
Varná doska AEG
Model: HK 654 200 XB
ZABUDOVATEĽNÁ INDUKČNÁ VARNÁ DOSKA
CHARAKTERISTIKA:
Samostatný varný panel s ovládaním
Vlastnosti
Jemné nastavenie pomocou dotyku prsta
Extra účinné využitie zvyškového tepla
Začnite variť na správnej teplote hneď, ako sa panvica dotkne varného
panela.
Podrobne sledujte každú fázu varenia
Inteligentné využitie výkonu pre nižšiu spotrebu energie
Technické údaje
Inštalácia: samostatný varný panel
Typ výrobku: Elektrický varný panel
Dizajn: AEG-Electrolux P10
Hlavná farba: antikorová
Materiál ovl. Panelu: sklenený
Typ rámčeka: Promise XL
Materiál rámčeka: antikoro
Ovládanie: Kite, elektronické
Bezpečnostné prvky: automatické vypnutie
Ovládacie funkcie
detský zámok, rýchle ohriatie - funkcia Booster, automatické zahratie,
akustický signál, 3 krokové využitie zvyškového tepla, časovač,
minútka, vypnutie zvuku, Eco časovač, zámok tlačítok, vyp./zap.,
ukazovateľ času
Ovládanie
Posuvníkové dotykové
Ukazovateľ zvyškového tepla: 7 segmentový
Ľavá predná zóna - výkon/priemer
Ľavá zadná zóna - výkon/priemer
Pravá predná zóna - výkon/priemer
Pravá zadná zóna - výkon/priemer

2300/3700W/210mm
1800/2800W/180mm
1400/2500W/145mm
1800/2800W/180mm

Celkový elektrický príkon (kW): 7,4
Typ ohrevu: plne indukčný
Napätie (V): 220-240
Rozmery
Šírka (mm): 576
Hĺbka (mm): 516
Výška výklenku na zabudovanie (mm): 55
Šírka výrezu (mm): 560
Hĺbka výrezu (mm): 490
Polomer výrezu (mm): 5
Čistá hmotnosť (kg): 11.18

Cena katalógová (MOC)

759,- Eur (vrátane DPH)

VYSTAVENÁ vzorka (show room)

zľava 40%
Cena po zľave:

455,- Eur (vrátane DPH)
cena je konečná

Pre všetky modely jednotná cena dopravy a dobierečného na celom území SR: 19,- Eur (vrátane DPH)
K výrobkom je účtovaný recyklačný poplatok: 5,- Eur (vrátane DPH)

Výpredaj – vystavené vzorky show room Zvolen:
Rúra AEG
Model: BS 836600 NM
ZABUDOVATEĽNÁ KOMBINOVANÁ /ELEKTRICKÁ+PARNÁ/ RÚRA
CHARAKTERISTIKA:
Rúra MaxiKlasse ™ - s extra veľkým vnútrom je vybavená sondou na
mäso, vďaka ktorej môžete sledovať teplotu v strede vašich jedál.
Navyše je o 20% úspornejšia ako rúry energetickej triedy A.
ExSight® - Zväčšená TFT dotyková obrazovka umožní intuitívne
prechádzať stovkami nastavení, prednastavených programov a
receptov.
Systém Thermic Air – zabezpečuje rovnomernú cirkuláciu vzduchu v
rúre.
SoftMotion ™ - Technológia s tlmeným dovieraním použitá u dvierok
zaisťuje, že sa dvierka vždy ľahko a ticho zatvoria.
Isofront® Plus - vďaka dvierkam Isofront® Plus s náterom odrážajúcim
teplo sa teplo uchováva vnútri rúry a vonkajšia strana dvierok zostáva
na dotyk relatívne chladná, pričom dosahuje maximálnu teplotu 50 ° C.
ROZMERY RÚRY:
Rozmery spotrebiča v x š x h (mm): 594 x 594 x 567
Vstavané rozmery v x š x h (mm): 590 x 560 x 550
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Vnútorný objem: 73 litrov
Farba: nerez oceľ a úprava proti odtlačkom
Elektronické funkcie celofarebný TFT dotykový displej, automatické
vypnutie senzora jedla, senzor jedlá - indikácia teploty jadra, zámok
funkcií, demo program, nastavenie jasu disp., Trvanie, elektronická
regulácia teploty, koniec, rýchle predhriatie, základné ohrevná funkcia,
obľúbené pečenie.
Výbava sporáka: 2 bežné rošty nerezová oceľ
Max. príkon: 3500 W
Vybavenie rúry: kryt generátora pary, špongia pre parný generátor,
hlavný vypínač
Výsuvy vo výbave
Nerezové, Koľajnice pre rošt Easy Entry
Čistá hmotnosť: 44,5 kg
energetická trieda: A
Energetická trieda pri funkcii Fan-forced convection
Spotreba energie - statická (H + S ohrev) 0.99
Spotreba energie - Multifunkcia (s ventilátorom) 0.79
všeobecná veľkosť: veľká
Čas pečenia - statická funkcia (min.) 53
Čas pečenia - multifunkcia (min.) 48
Hlučnosť: 50 dB
Spotreba v pohotovostnom režime: 0,99 W
Plocha najväčšieho plechu: 1424 cm²

Cena katalógová (MOC)

1 599,- Eur (vrátane DPH)

VYSTAVENÁ vzorka (show room)
zľava 20%
Cena po zľave:

1 280,- Eur (vrátane DPH)
cena je konečná

Pre všetky modely jednotná cena dopravy a dobierečného na celom území SR: 19,- Eur (vrátane DPH)
K výrobkom je účtovaný recyklačný poplatok: 5,- Eur (vrátane DPH)

