Samsung UE55MU6172 LED UHD
Skladem
na prodejně

Starý spotřebič
zdarma odvezeme

Obrazovka/displej
Úhlopříčka: 138 cm (55")
Rozlišení: Ultra HD – 4K (3840×2016)
Typ podsvícení: LED
Další vlastnosti: PQI 1300, HDR, UHD Dimming, Pur Color, Contrast
Enhancer, Auto Motion Plus
TV tuner
Digitální pozemní DVB-T (MPEG-2/4), DVB-T2 (HEVC/H.265)
Digitální kabelový DVB-C (MPEG-2/4)
Digitální satelitní DVB-S a DVB-S2 (Kompatibilní CA modul pro satelitní
příjem: Irdeto NEOTION SKYLINK READY CI+ modul)
Multimédia a zajímavé funkce
Samsung Smart TV:
Integrované Wi-Fi připojení (Wi-Fi Direct)
Internetový prohlížeč
DLNA
Smart View (aplikace pro přenos mediálních souborů
z mobilních zařízení a PC)
PVR – záznam vysílání na externí USB úložiště
Obsah balení a rozměry
Dodávané příslušenství: Smart ovladač (TM1750) + baterie
Napájecí kabel
e-Manual
Rozměry balení (Š x V x H): 153×83,3×18,4 cm (22,9 kg)

16900,- Kč

Doprava

do 25 km

0,- Kč

Venus RM 140A+
Skladem
na prodejně

Starý spotřebič
zdarma odvezeme

Venus RM 140A+
• energetická třída A+
• spotřeba den 0,31 kWh
• spotřeba rok 113 kWh
• celkový hrubý objem 111 litrů
• celkový čistý objem 104 litrů
• čistý objem chladničky 93 litrů
• čistý objem mrazničky 11 litrů
• hluk 37 dB
• mrazicí kapacita 1 kg/den
• doba skladování při vypnutí 10 hodin
• rozměry (v x š x h) 85 x 50 x 52 cm
• drátěné poličky, přestavitelné
• přestavitelné dveře
• nastavitelné nožičky
• barva bílá
• hmotnost - 27 kg

3490,- Kč

Doprava

do 25 km

0,- Kč

BEKO WTV 6502 CS B0
Skladem
na prodejně

Energetická třída: A+++
Náplň: 6 kg
Maximální otáčky: 1000 ot./min.
Spotřeba vody: 40 l/cyklus
Spotřeba el. : 0,69 kWh/cyklus
Teplota –studená, 30, 40, 60, 90°
Odstředění –0, 600, 800, 1000 ot./min.
Dětská pojistka
Rozměry: 84×60×45 cm (VxŠxH)
Starý spotřebič
zdarma odvezeme

6590,- Kč

Doprava

do 25 km

0,- Kč

Goddess WFD 1046D8S
Skladem
na prodejně

Starý spotřebič
zdarma odvezeme

energetická třída A+
* kapacita: 6 kg prádla ,
* otáčky/min: 1000
* počet programů : 15 , regulace teploty,
otáček + doplňkové funkce
* ovládání: elektronické s LED displejem,
* účinnost praní A
* účinnost odstřeďování C
* spotřeba energie: 1,02 kWh
* spotřeba vody: 47 l
* hlučnost (praní) : 58 dB(A),
* hlučnost (odstřeďování ) : 77 dB(A)
* rozměry (VxŠxH) : 85 x 60 x 42 cm - úzká
* hmotnost : 60,5 kg

6590,- Kč

Doprava

do 25 km

0,- Kč

Electrolux EWT 1262 IDW
Skladem
na prodejně

Starý spotřebič
zdarma odvezeme

Energetická třída A++
• Kapacita praní (kg) 6 kg
• Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) 1200 ot./min.
• hlučnost při odstřeďování: 78 dB
• LED displej
• Náplň prádla: 6 kg
• Kontrola vyvažování náplně v bubnu
• Technologie Fuzzy Logic, reaguje na množství náplně
• Ochrana proti vytopení
• Český panel a popisky
• Příkon (W)2200
• Odhadovaná roční spotřeba (kWh)167,0
• Spotřeba energie - bavlna 60°C (kWh)0.96
• Rozměry (v/š/h): 850/400/600 mm

7490,- Kč

Doprava

do 25 km

0,- Kč

Whirlpool AWE 55610
Skladem
na prodejně

Starý spotřebič
zdarma odvezeme

Elektronické ovládání
Řízená optimalizace spotřeby vody
Kontrola tvorby pěny
systém vyrovnání nestability
Eko kulička (klapka) – brání úniku pracího prostředku
Materiál bubnu – nerez
Náplň: 5,5 kg
Maximální otáčky: 1000ot./min.
Energetická třída: A++
Spotřeba vody: 40l/cyklus
Spotřeba el. energie: 0,93kWh/cyklus
Třída účinnosti praní: A
Rozměry: 90×40×60 cm (VxŠxH)

6990,- Kč

Doprava

do 25 km

0,- Kč

Zanussi ZWSE 7100V
Skladem
na prodejně

Starý spotřebič
zdarma odvezeme

Maximální náplň pračky 5 kg
Hlučnost při praní 58 dB
Počet otáček 1000
Hlučnost při odstřeďování 76 dB
Hmotnost 57.34 kg
Barva bílá
Počet programů 14
Spotřeba el. energie 144 kWh
Příkon 2000 W
Spotřeba vody cca. 41 l
Šířka 59.5 cm
Hloubka 37.7 cm Výška 85 cm
Objem bubnu 40 l
Třídy
Energetická třída A++
Účinnost pracího výkonu A
Účinnosti odstřeďování C

7290,- Kč

Doprava

do 25 km

0,- Kč

Thomas Centri 772 SEK
Skladem
na prodejně

Starý spotřebič
zdarma odvezeme

náplň 3kg
rychlost odstřeďování 2800 ot/min
buben nerez
hlučnost 67 dB(A)
zbytková vlhkost jen 40%
230V ,350W
bílé provedení
Rozměry výrobku:
Hmotnost (kg): 9.000
Výška (cm): 56.00
Šířka (cm): 35.00
Hloubka (cm): 35.00

3590,- Kč

Doprava

do 25 km

0,- Kč

Zanussi ZCV 550K1WA
Skladem
na prodejně

Starý spotřebič
zdarma odvezeme

Objem (l): 57
Typ: volně stojící
Typ varné desky: Sklokeramika
Časovač/minutka: ne
Gril/infragril: ANO
Horký vzduch: ANO
Energetická třída: A
Spotřeba energie (kWh): 0.85
Celkový příkon (kW): 8.495
Osvětlení: ano
Výsuv plechů: s teleskopickým výsuvem
Ovládání: mechanické-knoflíkové
Čištění trouby: hladký smalt
Jednoduše čistitelné dveře
Odvod par v zadní části sporáku.
Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 858 x 500 x 600
Funkce trouby: Horní + spodní ohřev,
ventilátor, Gril

6490,- Kč

Doprava

do 25 km

0,- Kč

MORA KS 653 GI
Skladem
na prodejně

Starý spotřebič
zdarma odvezeme

Typ: volně stojící
• 4 plynové hořáky s pojistkami
STOP GAS
• sleněný příklop
• integrované zapalování v knoflíku
• přesná regulace teplot 50-250°C
• Kruhové topné těleso a ventilátor
• osvětlení trouby
• vedení v troubě - prolisy
• Odkládací prostor – zásuvka (42l)
• Nastavitelné nožky
• 1 x pekáč MAXI, 1 x pečící plech
• 1 x rošt
* Energetická třída: A
* Spotřeba: 0.78 kWh (nucená konvekce vzduchu)
* 0.79 kWh (konvenční tepelná funkce)
* Rozměry (š×v×h): 500×850×605 mm
* Brutto/netto váha: 39,6/37,1 kg

7490,- Kč

Doprava

do 25 km

0,- Kč

MORA CS 100 MW
Skladem
na prodejně

Sklokeramická vařidlová deska
Levá přední: 1,7 kW
Pravá přední: 1,2 kW
Levá zadní: 1,2 kW
Pravá zadní: 1,7 kW
Klasická trouba
Ukazatel zbytkového tepla
Komfortní zavírání dvířek
Přesná regulace teploty 50–250°C
Vedení v troubě – prolisy
Odkládací prostor – sklopný
Nastavitelné nožky
Odkládací zásuvka na plechy
Příslušenství:
1 rošt
Výška/Šířka / Hloubka(cm): 85/50/60

Starý spotřebič
zdarma odvezeme

6399,- Kč

Doprava

do 25 km

0,- Kč

Mora K 110 BW
Skladem
na prodejně

Starý spotřebič
zdarma odvezeme

Kombinovaný sporák s klasickou troubou
4 plynové hořáky
KLASICKÁ TROUBA
ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka
regulace teploty v troubě 50 – 275°C
OBJEM TROUBY 68 l
vedení v troubě - prolisy
ENERGETICKÁ TŘÍDA - A
praktický úložný prostor
příslušenství: 1 x rošt
rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
jmenovitý příkon: 2,2 kW
elektrické napětí: 230 V

4590,- Kč

Doprava

do 25 km

0,- Kč

Amica SHM 51032 X
Skladem
na prodejně

Starý spotřebič
zdarma odvezeme

Varná zóna:
Levá přední: 9cm – 2,4 kW – velký hořák
Pravá přední: 4cm – 0,65 kW – malý hořák
Pravá zadní a levá zadní: 6,5cm – 1,4 kW – střední hořák
Funkce trouby:
Horní topné těleso – pro zhnědnutí připravovaného pokrmu
Spodní topné těleso – pro pomalou přípravu pokrmů, ohřívání
Klasické pečení – horní + spodní topné těleso
Gril – grilovaní menších porcí připravovaných pokrmů
Důležité informace:
Energetická třída: A
Objem: 69l
Rozměry: 85×50×60cm (VxŠxH)
Další informace:
Výsuvný odkládací prostor
Elektronické zapalování v každém knoflíku
Bezpečnostní pojistky hořáků
Poklop desky – plech s nástřikem
Příslušenství:
Hluboký plech, Mělký plech, Rošt

6490,- Kč

Doprava

do 25 km

0,- Kč

MORA KS 611 MW
Skladem
na prodejně

Starý spotřebič
zdarma odvezeme

Kombinovaný sporák bílý
4 plyn.hořáky s el. zapal. na panelu
multifunkční trouba MF6
Horní, dolní a kruhové topné těleso
ventilátor
termostat 50 - 250°C
vedení v troubě prolisy
odkládací prostor sklopný
nastavitelné nožky
možnost dokoupit příklop
energetická třída A

6199,- Kč

Doprava

do 25 km

0,- Kč

MORA KS 611 GW
Skladem
na prodejně

Starý spotřebič
zdarma odvezeme

Kombinovaný sporák
Multifunkční trouba - 49 L
* 6 funkcí (horní, dolní a kruhové topné těleso,
ventilátor)
4 plynové hořáky
* Elektrické zapalování hořáků na panelu
* Kruhové topné těleso a ventilátor
* Dvoudílná smaltovaná vařidlová mřížka
Výbava: Prolisy , 1 x rošt, 1 x mělký plech
Technické parametry:
* Barva: Bílá
* Energetická třída A
* Spotřeba: 0.78 kWh (nucená konvekce vzduchu)
* Spotřeba: 0.79 kWh (konvenční tepelná funkce)
* Příkon –el.: 2,06 kW,
* Příkon –plyn: 7,2 kW
* Rozměry (š×v×h): 500 × 850 × 600 mm

5590,- Kč

Doprava

do 25 km

0,- Kč

BOSCH BGL2UB110
Skladem
na prodejně

Starý spotřebič
zdarma odvezeme

Skvělé výsledky vysávání srovnatelné s 2200 W
vysavačem* - s mimořádně nízkou spotřebou
energie.
* Velký objem: velká kapacita sáčku i přes malé
rozměry
* Méně časté výměny sáčku na prach a nečistoty
(objem 3,5 l) - ještě nižší náklady na provoz
* Hygienický filtr zajišťující čistotu vyfukovaného
vzduchu z vysavače. Díky tomu je možné
dosáhnout třídy B u prachových emisí.
Technická specifikace
* 700W, * Hepa filtr
* energetická třída B
třída účinnosti: koberce E; tvrdé podlahy D
* integ.přísl.-hubice na spáry a čalounění
* filtrační sáček typ G ALL
* hlučnost: 80 dB
* barva: modrá

2190,- Kč

Doprava

do 25 km

0,- Kč

Gallet ASP 509 Pilmy
Skladem
na prodejně

Starý spotřebič
zdarma odvezeme

Sáčkový vysavač Pilmy
* Nová generace úsporných vysavačů s příkonem
pouze 1200 W s dostatečným sacím výkonem
* Čtyřnásobný filtrační systém zaručuje vysokou míru
zachycení vysávaných nečistot
* Dostatečný objem prachového sáčku 2 l zaručí
dlouhou dobu vysávání do výměny nového sáčku
* Elektronická regulace sacího výkonu pro přesné
nastavení požadovaného výkonu
* Kvalitní HEPA filtr
Příslušenství součástí balení:
* Kovová teleskopická trubka
* Univerzální podlahová hubice s výsuvným kartáčem
* Štěrbinová hubice pro vysávání úzkých prostor
* Polštářová hubice
* Příkon 1200 W
* Hlučnost 80 dB(A)

999,- Kč

Doprava

do 25 km

0,- Kč

Bosch BSG L32125
Skladem
na prodejně

Starý spotřebič
zdarma odvezeme

Podlahový vysavač Pro Animal Hair 2100W
Kolečková sací tryska (šířka 270 mm)
Tryska na zvířecí chlupy pro koberce
a kobercové podlahy - spolehlivě odstraňuje psí
a kočičí chlupy (šířka sání 290 mm), je vybavena
dvěma sametovými lištami Hairfree, které
absorbují zvířecí chlupy jedním tahem
příslušenství: trysky na matrace a spáry
Hygienický filtrační systém Air Clean HEPA
Bionic Filtr: Odbourávání zápachu přirozenou
cestou
sáček MEGAfiltr® SuperTEX s hygienickým
uzávěrem
akční rádius: 10 m
rozměry (VxŠxH): 26 x 29 x 40 cm
hmotnost 4.3 kg (bez příslušenství)

3290,- Kč

Doprava

do 25 km

0,- Kč

Bosch BSG 6C110
Skladem
na prodejně

Starý spotřebič
zdarma odvezeme

Nový inovativní HiSpin Motor s aerodynamickými noži
a perfektně kalibrovaným průtokem vzduchu pro velký
sběr prachu s nízkou spotřebou energie.
hlučnost: 81 dB
nominální příkon: 750 W
roční spotřeba energie [kWh/rok]: 40
čistá váha (bez příslušenství) [kg]: 4,7
délka přívodního kabelu: 7 m
akční rádius: 9 m
kolečková sací tryska s přepínáním (šířka sání 260 mm)
sací tryska na spáry a čalounění
teleskopická trubka
filtrační sáček o objemu: 4 l
automatické navíjení kabelu
elektronická regulace sací síly otočným regulátorem
ukazatel výměny filtračního sáčku
odkládací a parkovací poloha

2290,- Kč

Doprava

do 25 km

0,- Kč

Gallet FMOM 201W
Skladem
na prodejně

Starý spotřebič
zdarma odvezeme

Jednoduchá mikrovlnná trouba s mechanickým
ovládáním doby vaření a výkonu mikrovln
Mikrovlnný výkon 800 W
Vnitřní objem 20 l
Příkon 1250 W
Hlučnost < 60 dB(A)
5 stupňů výkonu, vč 1 stupně rozmrazování
Systém rovnoměrného šíření mikrovln
Skleněný otočný talíř o průměru 255 mm
Bezpečnostní systém zabezpečující automatické
vypnutí trouby při otevření dvířek
Časovač nastavitelný do 35 min
Osvětlení vnitřního prostoru trouby pro snadnou
kontrolu procesu vaření
Otevírání dvířek pomocí držadla
Vhodná pro standardní ohřev bez zbytečných funkcí
navíc

1390,- Kč

Doprava

do 25 km

0,- Kč

ETA 0209 90010 MORELO
Skladem
na prodejně

Starý spotřebič
zdarma odvezeme

Funkce trouby :
Mikrovlnný ohřev, Rozmrazování
Důležité informace:
Objem: 20 l
Průměr talíře: 25,5 cm
Počet úrovní výkonu: 5
Výkon mikrovln: 700 W
Rozměry: 26×44×35,3 cm (VxŠxH)
Další informace:
Systém rovnoměrného šíření mikrovln
Skleněný otočný talíř o průměru 255 mm
Bezpečnostní systém zabezpečující automatické
vypnutí trouby při otevření dvířek
Časovač nastavitelný do 35 min
Osvětlení vnitřního prostoru
Otevírání dvířek pomocí tlačítka
Barva – černá

1646,- Kč

Doprava

do 25 km

0,- Kč

ETA 0209 90000 MORELO
Skladem
na prodejně

Starý spotřebič
zdarma odvezeme

Funkce trouby :
Mikrovlnný ohřev, Rozmrazování
Důležité informace:
Objem: 20 l
Průměr talíře: 25,5 cm
Počet úrovní výkonu: 5
Výkon mikrovln: 700 W
Rozměry: 26×44×35,3 cm (VxŠxH)
Další informace:
Systém rovnoměrného šíření mikrovln
Skleněný otočný talíř o průměru 255 mm
Bezpečnostní systém zabezpečující automatické
vypnutí trouby při otevření dvířek
Časovač nastavitelný do 35 min
Osvětlení vnitřního prostoru trouby
Otevírání dvířek pomocí tlačítka
Barva – bílá

1555,- Kč

Doprava

do 25 km

0,- Kč

MORA MT 321S
Skladem
na prodejně

Starý spotřebič
zdarma odvezeme

Mikrovlnná trouba
- elektronické ovládání
- výkon 700 W
- objem 20 l
- otočný talíř průměr 255 mm
- 5 výkonových stupňů
- funkce rozmrazování
- expres funkce ohřevu
- funkce předvolby
- dětský zámek
- časovač 95 minut
- signalizace ukončení ohřevu
- elektrické napětí: 230 V
- rozměry (v x š x h) 488 x 380 x 291 mm
- barva: stříbrná/černá

1999,- Kč

Doprava

do 25 km

0,- Kč

MORA MT 120W
Skladem
na prodejně

Starý spotřebič
zdarma odvezeme

Parametry mikrovlnné trouby
• výkon mikrovln 700 W
• mechanické ovládání
• 5 úrovní výkonu
• funkce rozmrazování
• objem 20 litrů
• točný talíř o průměru 25,5 cm
Vnitřní povrch Smalt
Hlučnost 59 dB
Hmotnost 10 kg
• rozměry: 25,7 × 43,9 × 33,5 cm

1690,- Kč

Doprava

do 25 km

0,- Kč

Kalorik OT 1012 CR
Skladem
na prodejně

Starý spotřebič
zdarma odvezeme

Volně stojící trouba - teplovzdušná trouba

- objem 26 litrů
- příkon 1500 W, napětí 230 V
- horní a dolní topné těleso, teplovzdušný ventilátor,
gril, otočný rožeň
- časový spínač 60 minut s automatickým vypnutím
- příslušenství: pečící plech 335 × 255 × 20 mm,
nerezový rošt, otočný rožeň
- vnější rozměry (š × v × h) 470 × 332 × 340 mm
- hmotnost 5,6 kg
- barva: stříbrná maska, černý plášť

1590,- Kč

Doprava

do 25 km

0,- Kč

Gallet FMOE 202W
Skladem
na prodejně

Starý spotřebič
zdarma odvezeme

•Mikrovlnná trouba s digitálním ovládáním
* Přehledný displej s funkcí zobrazování hodin
* Elektronické ovládání poskytuje možnost
přesného nastavení doby vaření
* Mikrovlnný výkon 800 W
* Vnitřní objem 20 l
* Příkon 1250 W
* Hlučnost < 60 dB(A)
* Bílý vnitřní prostor
•* 5 stupňů mikrovlnného výkonu, 2 režimy
rozmrazování
•* Dětská pojistka proti nechtěnému spuštění
trouby
* Skleněný otočný talíř o průměru 255 mm
•Váha 10,7 kg Výška 26,0 cm Šířka 44,0 cm Hloubka
34,5 cm

1690,- Kč

Doprava

do 25 km

0,- Kč

Gallet FMOEG 6217W
Skladem
na prodejně

Starý spotřebič
zdarma odvezeme

Mikrovlnný ohřev
Gril
Kombinované vaření – kombinuje různé druhy
ohřevu v jednom nastavení
Rozmrazování dle času a hmotnosti
Automatické vaření – 8 programů – pizza,
brambory, maso, zelenina, ryby, těstoviny, polévka,
kašovité potraviny
Rychlý ohřev – pro spuštění vaření potravin na plný
mikrovlnný výkon po dobu 30 sekund.
Objem: 17 l
Průměr talíře: 25,5 cm
Počet úrovní výkonu: 7
Výkon mikrovln: 700 W
Výkon grilu: 1000 W
Rozměry: 26×44×35,5 cm (VxŠxH)

1590,- Kč

Doprava

do 25 km

0,- Kč

DOMO DO42325 PC
Skladem
na prodejně

Starý spotřebič
zdarma odvezeme

Specifikace:
* plně automatický zavařovací hrnec: po dosažení
nastavené teploty se automaticky spustí zavařování
po nastavenou dobu
* objem: 27 litrů (cca 14 - 18 sklenic)
* přehledný podsvícený LCD displej
* plynulé nastavení teploty až do 100°C
* časovač až na 120 minut nebo nepřetržitý chod
* zvukový signál po skončení programu
* výpustný kohout s vyjímatelnou záslepkou pro
univerzální použití hrnce:
* zavařovací automat
* várnice na čaj + stáčení svařeného vína + příprava
guláše apod.
* pojistka proti přehřátí a varu na sucho
* Vnitřní rozměry: 29 x 35 cm ( výška x průměr)
* Příkon: 2000 W

2499,- Kč

Doprava

do 25 km

0,- Kč

Hyundai PC 200
Skladem
na prodejně

Starý spotřebič
zdarma odvezeme

Zavařovací hrnec - specifikace
* Objem 27 l
* Kvalitní smaltový povrch nádoby
* Kapacita 14 zavařovacích sklenic s objemem 1 litru
* Nastavitelný časový spínač 20 - 120 min nebo
nepřetržitý chod
* Rošt na zavařovací sklenice s průměrem 32,5 cm
* Plynule nastavitelný termostat 50 - 100 °C
* Zvuková signalizace při dosažení nastavené teploty
* Vhodný i pro přípravu teplých nápojů, na přípravu
polévek a gulášů
* Tepelně izolované rukojeti
* Skryté topné těleso - rovné dno
* Bezpečnostní pojistka proti přehřátí a chodu
naprázdno
* Příkon 1800 W
* Vnitřní rozměry (v x š): 30 x 34,5 cm

1999,- Kč

Doprava

do 25 km

0,- Kč

BRAVO B 4465
Skladem
na prodejně

Starý spotřebič
zdarma odvezeme

SUŠIČKA OVOCE S TERMOSTATEM - MOHANA B4465
8plat v základním balení s výrobkem,
proudění vzduchu zajištěno ventilátorem,
vhodné i na sušení zeleniny a hub,
rozměr plata 450 mm x 280 mm,
možnost dokoupení náhradních plat,
světelná kontrolka provozu,
rozpětí termostatu 40-70 stupňů Celsia,
časovač 1 48 hodin,
zvukový signál,
příkon 550W.

1399,- Kč

Doprava

do 25 km

0,- Kč

BOSCH MUM 4406
Skladem
na prodejně

Starý spotřebič
zdarma odvezeme

Specifikace: 500 W motor
* 4 pracovní rychlosti, parkovací pozice
* multifunkční rameno se 3 stupni pohonu v rozdílných
polohách
* plastová míchací mísa pro až 1 kg těsta + přísady
(max. množství těsta 2,7 kg) vč. modrého průhledného
krytu proti odstřikování s plnicím otvorem
* hnětací hák, šlechací a míchací metly
* kryt pro 2 zvláštní provozy
* nástavec na masomlýnek vel. 5
* průběhový krouhač se třemi kotouči
* Včetně příslušenství:
1 x víko, 1 x průběhový kotouč, 1 x mlýnek na maso, 1 x
kovové hnětací háky, 1 x míchací mísa 1000g z umělé
hmoty, 1 x strouhací kotouč, 1 x kotouč na jemné
strouhání, 1 x míchací / šlehací metla, 1 x krájecí kotouč
* Provedení výrobku: bílá barva

3190,- Kč

Doprava

do 25 km

0,- Kč

Teplovzdušný ventilátor Hyundai H 501
Skladem
na prodejně

Starý spotřebič
zdarma odvezeme

3 stupně provozu – studený, teplý, horký vzduch
pro optimální
Plynule regulovatelný termostat umožňuje
nastavit a udržovat požadovanou teplotu
Rychlé a účinné vytápění díky výkonnému
ventilátoru Bezpečnostní ochrana proti přehřátí
vypne spotřebič v případě přehřátí, po ochlazení
se ochrana deaktivuje Kontrolka provozu
Praktický úchyt pro snadný a bezpečný přenos
Hlučnost 65 dB(A)
Délka napájecího kabelu 1,5 m
Příkon 2000 W

390,- Kč

Doprava

do 25 km

0,- Kč

Olejový radiátor ETA 0560 90000
Skladem
na prodejně

Starý spotřebič
zdarma odvezeme

3 stupně provozu – studený, teplý, horký vzduch
pro optimální
Plynule regulovatelný termostat umožňuje
nastavit a udržovat požadovanou teplotu
Rychlé a účinné vytápění díky výkonnému
ventilátoru Bezpečnostní ochrana proti přehřátí
vypne spotřebič v případě přehřátí, po ochlazení
se ochrana deaktivuje Kontrolka provozu
Praktický úchyt pro snadný a bezpečný přenos
Hlučnost 65 dB(A)
Délka napájecího kabelu 1,5 m
Příkon 2000 W

1590,- Kč

Doprava

do 25 km

0,- Kč

Anténa Yagi YG-063 DVB-T HD - UHF
Skladem
na prodejně

Starý spotřebič
zdarma odvezeme

Výkonná anténa pro příjem kanálů 21 - 69 v
pásmu UHF.
Zisk 12 až 15dB, odolnost proti rušení,
Včetně symetrizačního členu,
výstup 75ohm, 470-860MHz,
vhodná i pro příjem DVB-T (digitální kanály)
zisk 15dB
Technické údaje
- rozsah: 21. - 60. kanál 470-862MHz
- výstup. impedance: 75 Ohm
- zesílení: 15dB

490,- Kč

Doprava

do 25 km

0,- Kč

Stropní LED panel
Skladem
na prodejně

Starý spotřebič
zdarma odvezeme

Technické parametry:
Typ svítidla: LED
Max. výkon: 45W
Napájecí napětí: 230V
Barva světla: 4000K
Světelný tok: 3800lm
Vyzařovací úhel: 120
Průměrná životnost: 30000 hodin
Stupeň krytí IP: IP20
Materiál: plast, Panel: bílá
Certifikační znaky: CE
Lze montovat na normálně hořlavé povrchy
Rozměry 595x595x60mm
Počet diod 216
Vyzařovací úhel 120° Životnost 30 000 hod

2200,- Kč

Doprava

do 25 km

0,- Kč

Patička:

WWW.KRALELEKTRA.CZ,
WWW.TPELEKTROSLUZBA.CZ,
Žižkova 3, Lovosice
Důležité upozornění pro kupující: Ve smyslu zák. 63/1991 Sb. o ochraně hospodářské soutěže v
platném znění upozorňujeme, že ceny uvedené v tomto letáku mají charakter obecné informace
V průběhu akce mohou být vyprodané výrobky nahrazeny parametricky adekvátními modely.
Technické změny, omyly, popřípadě chyby vyhrazeny. Některé fotografie, názvy, loga a barvy
výrobků mohou mít pouze ilustrativní charakter.

