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EP3246/70 
Ekspres automatyczny
•  Ceramiczny młynek
•  5 rodzajów kaw
•  Intuicyjny panel sterowania
•  Filtr AquaClean
•  Wyjmowany blok zaparzający 

Asortyment w podanych cenach dostępny od 12.09 do 25.09.2019 r. lub do wyczerpania zapasów. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k.c.  
Asortyment dostępny w sklepie internetowym mediamarkt.pl oraz w wybranych sklepach stacjonarnych MediaMarkt.

AGD ułatwia życie

Prosty w użyciu system LatteGo zwieńczy Twoje 
kawy mleczne aksamitnie gładką pianką, a jego 
czyszczenie zajmie Ci zaledwie 15 sekund.
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2399,-2399,-



SM 7683/00 Ekspres automatyczny

•  Dotykowy, kolorowy ekran 
•  Ceramiczny młynek
•  System LatteDuo
•  6 konfigurowalnych profili użytkowników
•  15 napojów idealnie skrojonych do twoich 

potrzeb dzięki Coffee Equilizer™ 

EP5364/10 OTC TITANIUM Ekspres automatyczny

•  Karafka do spieniania mleka
•  5 rodzajów napojów
•  Wyjmowany blok zaparzający
•  Filtr AquaClean
•  Panel sterowania z intuicyjnym  

wyświetlaczem
•  Ceramiczny młynek 

Technologia Quattro Force zapewnia najwyższej jakości kawę bez kompromisów: od ziarna 
aż po filiżankę. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie i wiedzę KRUPS zoptymalizował każdy 
krok procesu uzyskiwania doskonałej kawy: mielenie, ubijanie, parzenie oraz czyszczenie.

EVIDENCE PLUS EA894T  Ekspres automatyczny
•  19 automatycznych programów za jednym dotknięciem
•  Łatwy w czyszczeniu system mleczny
•  Nowoczesny i kompaktowy design  

(tylko 36 cm głębokości)
•  Podwójne cappuccino za jednym dotknięciem
•  Elektroniczny wyświetlacz OLED
•  Wbudowany młynek stalowy żarnowy 

TQ505R09
Ekspres automatyczny  
z serii EQ.500
•  Dwie kawy czarne lub dwie z mlekiem na raz za jednym dotknięciem przycisku
•  Młynek ceramiczny – doskonałe mielenie
•  Wyświetlacz z panelem dotykowym – łatwe sterowanie
•  Automatyczne czyszczenie układu mlecznego po każdym przygotowaniu kawy z mlekiem
•  Spieniacz mleka oraz zintegrowany z ekspresem pojemnik na mleko 
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3-letni pakiet 
ubezpieczeniowy 

w zestawie!
Oferta ważna 
do 30.09.2019

4799,-4799,-

2099,-2099,-

3199,-3199,-

3199,-3199,-



System LatteCrema
W ekspresach De’Longhi wykorzystujemy innowacyjny system spieniania mleka LatteCrema. Pozwala on odkryć 
poezję subtelnego smaku aksamitnego caffelatte, latte macchiato czy cappuccino z puszystą pianką. Dzięki 
regulacji stopnia spienienia, możesz dopasować wysokość pianki do swoich preferencji. Pianka utrzymuje się 
przez długi czas, więc możesz delektować się wyśmienitym smakiem kawy aż do ostatniej kropli. 

ECAM 350.55.B Ekspres automatyczny
•  Wyświetlacz LCD w języku polskim
•  11 rodzajów napojów
•  System perfekcyjnego spieniania 

mleka LatteCrema 
Nr art. 1303676 

ECAM 550.75.MS Ekspres automatyczny
•  Duży kolorowy wyświetlacz
•  17 rodzajów napojów
•  System perfekcyjnego spieniania 

mleka LatteCrema 
Nr art. 1349514 

ECAM 370.95.S  Ekspres automatyczny
•  Innowacyjny kolorowy, dotykowy 

wyświetlacz TFT
•  12 rodzajów napojów
•  System perfekcyjnego spieniania 

mleka Latte Crema 
Nr art. 1382767 

ECAM 250.33.TB Ekspres automatyczny
•  4 napoje za dotknięciem 

jednego przycisku
•  Stalowy młynek z regulacją 

stopnia mielenia
•  Regulowana dysza  

do spieniania mleka 
Nr art. 1406704 2499,-2499,-

3999,-3999,-3399,-3399,-

1679,-1679,-
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Wkład filtrujący, który oczyszcza oraz zapobiega utracie 
wapnia i magnezu z filtrowanej wody. Wyposażony 
w pięciostopniowy system filtracji, redukuje trihalometany, 
chlor, pestycydy, herbicydy i metale ciężkie.

Filtr MINERAL BALANCE

Niewielkie wymiary, połączenie elegancji 
i innowacji w wesołych kolorach. Ekspres Inissia został 
zoptymalizowany w celu zapewnienia maksymalnej 
wydajności i gwarantowanej jakości kaw Nespresso.

XN1001 INISSIA 
Ekspres 
na kapsułki
•  2 wielkości filiżanek – do espresso i do lungo
•  Szybki czas gotowości do pracy (25 sekund)
•  Tryb oszczędzania energii – automatyczne 

wyłączenie po 9 minutach 

KA 4810
Ekspres do kawy z młynkiem żarnowym
•  Moc 1000 W
•  Możliwość wyłączenia młynka
•  Funkcja automatycznego wyłączenia
•  Wyświetlacz LCD z funkcją timera
•  Wysokiej jakości konstrukcja z elementami  

ze stali nierdzewnej 

Dzbanek filtrujący o pojemności całkowitej 2.3 l, pojemności 
wody filtrowanej 1.2 l, mechaniczny wskaźnik wymiany 
wkładu, kompaktowy kształt umożliwiający umieszczenie 
dzbanka na drzwiach lodówki, 1 wkład w zestawie.

DZBANEK FILTRUJĄCY CLEAR WHITE (2,3L)

VCF045X/VCF046X PRIMA LATTE
EKSPRES KOLBOWY
•  Ciśnienie 15 bar
•  Wyjmowany zbiornik na mleko z możliwością 

przechowywania w lodówce
•  Espresso, cappuccino, latte za naciśnięciem 1 przycisku 
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SodaStream Spirit 
Zestaw do przygotowywania  
wody gazowanej
•  Ekspres SodaStream Spirit
•  Nabój z gazem CO2, który wytworzy  

ok. 60L wody gazowanej
•  Butelka SodaStream 1L do wielokrotnego użytku 

849,-849,-
Cena za sztukę
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Z zestawem SodaStream Spirit możesz stworzyć ulubiony 
napój gazowany. Do wody gazowanej wystarczy dodać 
syrop smakowy SodaStream lub naturalne dodatki, takie 
jak mięta, cytryna czy ogórek.

49,9949,99

209,-209,- 539,-539,-

49,9949,99

379,-379,-

Cena za sztukę



PSC-30 Zgrzewarka do folii PSC-50 Wyciskarka wolnoobrotowa
•  Silnik indukcyjny
•  Jedynie 33 obr./min.
•  Duży otwór wsadowy
•  Wygodny podajnik
•  Dwa sitka w zestawie
•  BPA Free 
Nr art. 1368422 

PSC- 90 Mikser
•  Wysoka moc 500W
•  Obudowa ze stali nierdzewnej
•  5 prędkości + funkcja TURBO 
Nr art. 1368425, 1368424

PSC-100 Czajnik
•  Technologia Quick&Silence
•  Bardzo cicha praca
•  Szybkie gotowanie - 3000W
•  Wskaźnik temperatury
•  Wskaźnik poziomu wody 
Nr art. 1400653, 1400655

Dostępny również termocyrkulator  
PSC-20/B za 699 zł (nr art. 1359804)

- innowacyjna metoda gotowania Sous-Vide, 
stosowana w najlepszych restauracjach  

- możliwość precyzyjnej regulacji 
temperatury oraz czasu pracy - praktyczny 

uchwyt mocujący - wskaźnik poziomu wody

•  Elektroniczny panel sterujący - regulacja poziomu 
próżni oraz czasu zgrzewania 

•  Możliwość pakowania produktów płynnych i miękkich  
•  Tryb PULSE 
Nr art. 1359805 449,-449,- 969,-969,-

249,-249,- 299,-299,-

$ .
Dostępny również 

w kolorze
$ .

Dostępny również 
w kolorze



DT9100
Ręczna parownica do ubrań
•  Panel pionowy na drzwi ułatwiającym prasowanie
•  Wyrzut pary 30 g/min
•  3 stopniowa regulacja mocy pary
•  Gotowa do użycia w 40 sekund 
•  Prasowanie w pionie i poziomie 
Nr art. 1382169 

Technologia Smart Steam wykorzystuje działanie inteligentnego czujnika, który rozpoznaje 
ruch żelazka i automatycznie wytwarza odpowiednią ilość pary. Wysokociśnieniowy bojler 
gwarantuje stały wyrzut pary o mocy do 180 g/min, który skraca czas prasowania i zwiększa 
efektywność. Dzięki dodatkowemu mocnemu wyrzutowi pary do 650 g/min z łatwością 
usuniesz nawet najtrudniejsze zagniecenia.

GV9620 Pro Express Ultimate [+] Calc Collector Generator pary
•  Protect System i Calc Collector
•  Wyrzut pary o mocy 180 g/min 

pod ciśnieniem 8 barów
•  Uderzenie pary o mocy do 650 g/min.
•  Cicha praca 
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FV5688 
Żelazko
•  Moc 2800 W
•  Wyrzut pary do 220 g/min
•  System antywapienny
•  Automatyczny wyłącznik
•  Tryb Eco – oszczędność energii o 20%
Nr art. 1404710 

Ten łatwy w użyciu generator pary pod wysokim ciśnieniem skraca czas prasowania 
i zwiększa jego wydajność dzięki nowej technologii bojlera wysokociśnieniowego, 
wytwarzającego ciągły strumień pary o natężeniu do 150 g/minutę. Mocny wyrzut pary 
o mocy 500 g/min. radzi sobie z nawet najbardziej uporczywymi zagnieceniami.

GV9563 Pro Express Ultimate  
Generator pary
•  Prasowanie w pionie
•  5 ustawień elektronicznych
•  Ciśnienie 7.5 bar
•  Łatwie i bezpieczne przenoszenie 
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399,-399,-

1679,-1679,-

319,-319,-

1239,-1239,-



Azur Elite GC5039/30 
Żelazko
•  Moc 3000 W
•  Ciągły strumień pary 75g/min
•  Technologia OptimalTEMP
•  Stopa SteamGlide Advanced
•  Prasowanie w pionie 
Nr art. 1351020 

Steam&Go GC362/80
Parownica do ubrań
•  Ciągły wyrzut pary do 24 g/min
•  Działanie w pionie i w poziomie
•  Podgrzewana płyta SmartFlow
•  Szybkie nagrzewanie
•  Odłączany zbiornik wody 
Nr art. 1351021 

Technologia AirStretch wykorzystuje regulowaną moc ssania, aby delikatnie naciągać ubranie, 
a jednocześnie pozwala trzymać je blisko urządzenia w celu uzyskania głębszego wnikania pary.

ComfortTouch Advanced GC576/60
Parownica do ubrań
•  Szybkie usuwanie zagnieceń bez rozkładania deski
•  Podgrzewana płyta SmartFlow - bez mokrych plam 

na ubraniach
•  Ciągły wyrzut pary - do 42 g/min
•  5 poziomów pary 
Nr art. 1367646 

Technologia OptimalTEMP gwarantuje 100% bezpieczeństwa dla tkanin przeznaczonych 
do prasowania. Teraz możesz prasować wszystko, w tym ubrania z dżinsu, jedwabiu, 
lnu i kaszmiru, w dowolnej kolejności i bez konieczności regulowania temperatury.

PerfectCare Elite Plus GC9685/80 
Generator pary
•  Ciśnienie 8 bar
•  Silny wyrzut pary - 650g
•  Czujnik DynamiQ - automatyczny wyrzut pary
•  Duży, odłączany zbiornik na wodę – 1,8 l
•  Ultralekkie żelazko 
Nr art. 1397685 

589,-589,-

269,-269,-

859,-859,- 1849,-1849,-



Silent VM6011 SUMAM
Odkurzacz workowy
•  Moc 700 W
•  Silence System – cicha praca
•  Zasięg pracy 10 m 
Nr art. 1408714 

Odkurzacz Philips PowerPro Compact zbiera więcej kurzu i wyłapuje 99,9% wszystkich 
cząsteczek kurzu, zapewniając czystą podłogę i świeże powietrze. Wydajne cykloniczne 
działanie i zaawansowana konstrukcja zapewniają skuteczne zbieranie i przechowywanie 
kurzu, tak aby nie wydostał się on w niekontrolowany sposób nawet podczas opróżniania.

FC 9331/09
Odkurzacz bezworkowy
•  Silnik o mocy 900 W generujący dużą moc ssania
•  Zbieranie 99,9% kurzu
•  Nasadka TriActive 
Nr art. 1335275 

Aplikacja iRobot HOME – obsługa robota 
za pomocą urządzeń mobilnych oraz 
asystentów głosowych

Roomba i7+ (i755840)
Robot odkurzający
•  Stacja Clean Base – automatyczne usuwanie brudu
•  Tworzy mapy pomieszczeń – opcja oddzielnego 

harmonogram sprzątania dla każdego 
pomieszczenia 

•  Duża moc ssania
•  Automatyczne ładowanie i wznawianie pracy 
Nr art. 1396139 

BWD421PRO 
Odkurzacz wielofunkcyjny  
– odkurzanie, pranie,  
zbieranie płynów
•  Wysoka moc silnika – 2100 W
•  Możliwość odkurzania z workiem  

lub z filtrem wodnym 
•  Zmywalny, antyalergiczny filtr HEPA 
•  Bogaty zestaw ssawek i szczotek 
Nr art. 1408126 

Dodatkowe wyposażenie: turboszczotka 
ssawkoszczotka uniwersalna, szczotka 

do parkietu, szczotka do książek i szczelin 
2w1, metalowe rury teleskopowe

499,-499,-

5399,-5399,-

899,-899,-

459,-459,-



Electrolux - ekspert w walce z kurzem i alergenami
Dom przystosowany do potrzeb alergika powinien być przede wszystkim czysty. Dlatego bardzo ważny jest wybór odpowiednich urządzeń 
AGD, które zapewnią idealny porządek.  Doskonałym rozwiązaniem, są sprzęty szwedzkiej marki Electrolux, które posiadają certyfikat BAF 
-  Brytyjskiej Fundacji ds. Alergii.  Odkurzacze Electrolux z linii Allergy,  zapewnią alergikom zdrowy dom, wolny od kurzu i alergenów.
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Ergorapido EER7ALLRGY
Odkurzacz bezprzewodowy
•  Innowacyjna mini turboszczotka ze światłem UV,   

dokładnie usuwa bakterie i alergeny z poduszek oraz tkanin
•  Technologia BrushRollClean umożliwia automatyczne 

czyszczenie elektroszczotki, z włosów,  
sierści i innych zanieczyszczeń

•  Odłączany moduł ręczny 2w1 gwarantuje  funkcjonalność 
przy  sprzątaniu takich powierzchni jak blaty czy wnętrze 
samochodu 

UltraSilencer Zen EUS8ALRGY 
Odkurzacz workowy
•  Niezwykle cicha praca, na poziomie tylko 58 dB (A) 

gwarantuje ciche i przyjemne odkurzanie
•  Zaawansowany zmywalny filtr Allergy Plus™ , 

w 99,99% oczyszcza powietrze wylotowe z odkurzacza
•  Inteligentny elektroniczny wskaźnik zapełnienia worka
•  W zestawie szczotka do parkietu, mini turboszczotka 

oraz uniwersalna ssawka 3w1 

Pure C9 PC91-ALRGY
Odkurzacz bezworkowy
•  Funkcja zdalnego sterowania mocą w rączce, ułatwia 

zmianę ustawień bez konieczności schylania się
•  Zaawansowana 7- stopniowa filtracja,  zatrzymuje 

mikrocząstki kurzu i zapewnia czyste powietrze
•  Cykloniczny system separacji kurzu, gwarantuje 

doskonałą wydajność odkurzacza
•  W zestawie płaska szczotka do odkurzania pod 

meblami, mini turboszczotka i uniwersalna ssawka 3w1 

Ergorapido PowerPro EER85SSM
Odkurzacz bezprzewodowy
•  Delikatna elektroszczotka PowerPro, dokładnie odkurza 

i poleruje twarde podłogi 
•  Wydajny akumulator litowo-jonowy, zapewnia nawet  

45 min czasu pracy na jednym ładowaniu
•  Konstrukcja 2w1 idealnie sprawdzi się podczas odkurzania 

domu i samochodu 
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•  Wyjątkowo mocny akumulator, zapewnia 
skuteczność odkurzacza tradycyjnego 
i gwarantuje posprzątanie nawet 180 m2  
na jednym ładowaniu

•  Inteligentna regulacja mocy, pozwala 
na automatyczne dostosowanie siły ssania  
do odkurzanej powierzchni

•  Zintegrowany elastyczny wąż, ułatwia 
czyszczenie trudno dostępnych miejsc 

Pure F9 PF91-ALRGY
Odkurzacz  
bezprzewodowy

1099,-1099,-

899,-899,-

999,-999,-

999,-999,-

1999,-1999,-



Szczególnie polecany właścicielom zwierząt 
– czyści do 30% szybciej ze skutecznością 
tradycyjnego odkurzacza.

BCH65PET
Odkurzacz 
bezprzewodowy
•  Czas pracy aż do 75 min
•  3 stopnie regulacji mocy
•  Lekka konstrukcja
•  Elektroszczotka ProAnimal  

– idealna do wszystkich powierzchni
•  Czujnik kontroli zapełnienia filtra
•  Praktyczne akcesoria w zestawie 
Nr art. 1342977 

BISSELL CrossWave Pet Pro to wielofunkcyjne urządzenie, opracowane specjalnie z myślą 
o właścicielach zwierząt (ale nie tylko!), przeznaczone do odkurzania oraz mycia podłóg 
i dywanów.

CROSSWAVE PET PRO 
Odkurzacz bezprzewodowy 3 w 1
•  Odkurza, myje, suszy podłogi i dywany
•  Poradzi sobie z rozlanym mlekiem, rozbitym jajkiem oraz kurzem
•  Urządzenie myje powierzchnie używając zawsze czystej wody – zanieczyszczenia 

zbierane są do oddzielnego pojemnika 
Nr art. 1388244 

Bezprzewodowy odkurzacz SpeedPro Aqua umożliwia szybkie i dokładne odkurzanie, 
nawet trudno dostępnych miejsc. Jest wyposażony w nasadkę zasysającą 180° 
pozwalającą na precyzyjne zbieranie kurzu oraz wyjątkowy system do odkurzania i mycia.

FC6729/01 SpeedPro Aqua 
Odkurzacz bezprzewodowy myjący
•  Nasadka z podświetleniem LED
•  Silnik PowerBlade 
•  Czas pracy do 50 min
•  AquaBoost do trudniejszych zabrudzeń 
Nr art. 1397696 

TY9256
Odkurzacz bezprzewodowy 3 w 1
•  Swobodne odkurzanie bez kabla nawet do 30 minut. 
•  Oświetlenie LED ułatwiające sprzątanie  

w słabo widocznych miejscach.
•  Elektroszczotka POWER SLIM VISION 
•  2 wbudowane szczotki do błyskawicznego 

czyszczenia i wymienne akcesoria do sprzątania
•  Naścienna stacja do ładowania: ładowanie 

maksymalnie do 3 godzin. 
Nr art. 1398183 

3 w 1: odkurzacz, mycie  
na mokro, odkurzacz ręczny 

1049,-1049,-

1489,-1489,-

989,-989,-

1599,-1599,-



Inteligentna kontrola temperatury pozwalająca włosom 
zachować blask. Silnik cyfrowy o dużej mocy.

HD01 SUPERSONIC 
Suszarka do włosów
•  Szybkie suszenie bez nadmiernej temperatury
•  Zaprojektowana do wszystkich rodzajów włosów
•  Inteligentna kontrola temperatury w głowicy
•  Mocny silnik cyfrowy w rączce 
Nr art. 1385710, 1385709

Inteligentnie optymizuje moc i czas pracy. 
Dokładnie czyści w każdym miejscu.

V11 Absolute
Odkurzacz bezprzewodowy
•  Dwukrotnie większa moc ssania niż w innych 

odkurzaczach bezprzewodowych
•  Do 60 minut pracy bez utraty mocy
•  System DLS dopasowuje moc ssania do rodzaju 

powierzchni
•  Ekran LCD wyświetla tryb i pozostały czas pracy
•  Elektroszczotka High Torque i Soft Roller 

oraz 5 akcesoriów 
Nr art. 1402647 

Technologia Air Multiplier™ 
i oscylacja 350˚ umożliwia 
równomierne rozprowadzanie 
oczyszczonego powietrza 
w całym pomieszczeniu. Usuwa 
gazy i 99,95% zanieczyszczeń 
z powietrza.

HP04 Pure Hot + Cool
Oczyszczacz

•  Chłodzi latem, ogrzewa zimą, 
inteligentnie oczyszcza  
powietrze cały rok

•  Filtr HEPA i filtr węglowy
•  Oscylacja do 350°
•  Kompatybilny z aplikacją Dyson Link 
Nr art. 1406583 

Cena za sztukę

1699,-1699,-

2849,-2849,-

2849,-2849,-



Nawilżacze z serii Oskar są oparte na technologii ewaporacyjnej - odparowywania 
wody z wewnętrznego zbiornika. Zostały wyposażone w higrostat pozwalający 
na 5 stopniowe regulowanie poziomu wilgotności powietrza. Wyróżnia je 
energooszczędność, cicha praca oraz 2 poziomy prędkości 
wentylatora. Tryb nocny pozwala na przygaszenie 
lub całkowite wyłączenie świecących 
na niebiesko diod.

OSKAR 
Nawilżacz ewaporacyjny
•  Energooszczędny
•  Przeznaczony do pomieszczeń do 50m2 / 125m3

•  2 wymienne filtry z powłoką antybakteryjną  
oraz kostka z jonami srebra

•  Dozownik zapachu
•  Automatyczne wyłączanie
Nr art. 1249046, 1249047

Higieniczna technologia nawilżania NanoCloud ogranicza rozprzestrzenianie bakterii o 99% w porównaniu 
z wiodącymi nawilżaczami ultradźwiękowymi oraza zapobiega powstawaniu plam i białych śladów.

HU4813/10
Nawilżacz powietrza
•  Wydajność nawilżania: 200 ml/h
•  Czas działania: 8 godzin
•  Do pomieszczeń o powierzchni do 44 m2

•  Filtr HU4102 do wymiany co 3 miesiące działania
•  Równomierne rozprowadzanie nawilżonego powietrza w pomieszczeniu
•  Doskonale sprawdzi się w sypialni oraz w pokoju dziecięcym 
Nr art. 1352285 

Dostępne również 2 wymienne filtry 
w kasecie do nawilżaczy Oskar. Działają 

przeciwbakteryjnie wobec formacji bakterii 
w wodzie. (nr art. 1249052)

509,-509,-

509,-509,-



AC4558/50
Oczyszczacz 
powietrza
Nr art. 1403815 

AX60R5080WD
Oczyszczacz powietrza
Nr art. 1408787 

AC2729/51
Oczyszczacz i nawilżacz 
powietrza 2w1
Nr art. 1408789 

•  Usuwa do 99,97% 
cząsteczek o wielkości 
zaledwie 3 nm.  
Technologia VitaShield IPS.

•  Bardzo wysoki 
współczynnik dostarczania 
czystego powietrza CADR  
na poziomie 400m3/h.

•  Czyste powietrze 
w pomieszczeniu 20m2 
w zaledwie 8minut.

•  Łączność z aplikacją  
Air Matters.

•  Bardzo ciche działanie 
– tryb nocny, certyfikat 
Quietmark. 

•  Usuwa do 99,97% cząsteczek 
o wielkości zaledwie  
0,003 mikrona. Technologia 
VitaShield IPS.

•  Bardzo wysoki współczynnik 
dostarczania czystego powietrza 
CADR na poziomie 250m3/h.

•  Czyste powietrze w pomieszczeniu 
30m2 w zaledwie 17minut.

•  Łączność z aplikacją Air Matters.
•  Bardzo ciche działanie  

– tryb nocny. 

•  Skuteczność 3 filtrów – w tym najwyższej klasy  
filtru HEPA 13 

•  Numeryczny wyświetlacz stężenia cząstek PM 1,0; 
PM 2,5; PM 10 w powietrzu

•  Czujnik gazów – wykrywa i usuwa niebezpieczne 
gazy, w tym formaldehyd 

•  Tryb automatyczny – dostosowuje moc oczyszczacza 
do poziomu zanieczyszczenia powietrza 

•  Tryb nocy – niski poziom natężenia dźwięku,  
tylko 21 dB 

•  4 kolory jakości powietrza – kolor niebieski oznacza, 
że powietrze w domu jest czyste 

•  WiFi – zdalne sterowanie urządzeniem przez aplikację 
SmartThings™ 

2799,-2799,-

1899,-1899,-

1789,-1789,-



Satysfakcja 
gwarantowana 

100 dni
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EW 1031
Szczoteczka do zębów
•  Technologia soniczna
•  26.000 ruchów/min.
•  Stacja ładująca
•  10 dni używania  

bez ładowania 
Nr art. 1014373 

Szczoteczka Philips Sonicare For Kids z funkcją Bluetooth 
współpracuje z interaktywną aplikacją, która pomaga 
dzieciom lepiej i długo szczotkować zęby. Dzieci świetnie się 
bawią, ucząc się prawidłowych technik czyszczenia zębów, 
które zapamiętają na całe życie.

HX6322/04
Szczoteczka 
soniczna  
dla dzieci
•  2 główki szczoteczki
•  Wbudowany moduł Bluetooth®

HX6877/35
Zestaw szczoteczek sonicznych
•  3 programy, 3 poziomy intensywności
•  2 funkcje BrushSync
•  Główki szczoteczki wybierają  

optymalny program i poziom intensywności
•  Poręczny futerał podróżny i ładowarka

Genius X 20000N 
Rose Gold 
Szczoteczka 
•  Sztuczna inteligencja
•  Okrągła główka czyści lepiej 

w porównaniu ze zwykłą 
szczoteczką manualną, 
dbając o zdrowie dziąseł

•  Wbudowany 2-minutowy 
timer

•  6 trybów czyszczenia
•  Wizualny czujnik siły 

nacisku, Smart Ring 360
•  Etui podróżne Smart 
Nr art. 1407716 

Nr
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38
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179,-179,-

189,-189,-

949,-949,-

EW1311G845
Irygator
•  System 3D
•  4 dysze
•  Zasilanie akumulatorowe 
Nr art. 1400489 

259,-259,-

1299,-1299,-



Satysfakcja 
gwarantowana 

60 dni

Golarka Braun Series 3 CoolTec ma 3 specjalistyczne elementy golące, w tym wbudowany 
trymer do dłuższego zarostu, aby zapewnić dokładne i delikatne golenie. Opatentowana 
folia marki Braun SensoFoil™ chroni skórę przed superostrymi, precyzyjnymi ostrzami.

CoolTec CT4s 
Golarka męska
•  Golenie na sucho i mokro
•  Zasilanie akumulatorowe
•  3-stopniowym systemem tnący 
•  Technologia aktywnego chłodzenia 
Nr art. 1212516 

Philips OneBlade to nowa, rewolucyjna golarka hybrydowa, która umożliwia przycinanie, 
golenie oraz precyzyjne modelowanie krawędzi przy dowolnej długości włosów. Zapomnij 
o skomplikowanych czynnościach i przyrządach. OneBlade da sobie radę ze wszystkim.

OneBlade Pro QP6505/20
Golarka hybrydowa
•  Na mokro i na sucho
•  Wskaźnik LED pokazuje stan akumulatora
•  Akumulator litowo-jonowy o wydajności 60 minut
•  Precyzyjna nasadka - 9 długości 
Nr art. 1382830 

Braun MGK7020 to najbardziej uniwersalny zestaw do stylizacji, spełniający 10 funkcji. 
Możesz strzyc krótki, średni lub długi zarost, tworzyć linie i kontury, golić się na gładko, 
strzyc i golić się precyzyjnie, stylizować fryzurę, pielęgnować całe ciało oraz przycinać 
włosy w uszach i nosie.

MGK 7020
Trymer
•  Stała moc działania dzięki technologii autosensing 
•  Bateria litowo jonowa 
•  Urządzenie 10w1
•  Niezawodne metalowe ostrza 
•  13 precyzyjnych ustawień długości 
Nr art. 1398851 

MG7785/20 Trymer 18w1
•  Technologia DualCut dla maksymalnej precyzji  

z 2x większą liczbą ostrzy
•  5 godzin bezprzewodowego użytkowania  

po naładowaniu 
Nr art. 1408790 

Doskonal swój styl za pomocą naszego najbardziej precyzyjnego i wszechstronnego 
trymera. 18 wysokiej jakości nasadek pozwala stworzyć wyjątkową stylizację na całym 
ciele. Korzystaj z maksymalnej precyzji dzięki ostrzom DualCut oraz doskonałemu 
stalowemu uchwytowi z gumowymi elementami.

499,-499,-

199,-199,-

419,-419,-

539,-539,-



Czujnik SmartSkin 
Philips Lumea Prestige ma 5 poziomów intensywności światła oraz ułatwia wybór 
właściwego ustawienia dzięki czujnikowi SmartSkin. Czujnik SmartSkin wskazuje 
najdogodniejsze ustawienie dla kobiet o odcieniu skóry podobnym do Twojego.

LUMEA BRI959
Urządzenie IPL do depilacji światłem
•  Wyprofilowane nasadki do różnych części ciała
•  5 stopni regulacji
•  92% mniej owłosienia już po 3 zabiegach 
Nr art. 1367602 

BRP586/00
Depilator Satinelle Prestige
•  Bardzo szeroka głowica depilatora
•  Bezprzewodowe użytkowanie na mokro i na sucho
•  7 zabiegów pielęgnacji ciała i twarzy + 7 akcesoriów
•  Lampka Opti-light pomaga uwidocznić włoski  

i ułatwia ich usuwanie 
Nr art. 1367653 

PL5124
Depilator IPL
•  Trwała redukcja owłosienia  

zaledwie w 4 tygodnie 
•  Technologia Sensoadapt 
•  400 tys. błysków  

i 10 poziomów intensywności 
•  Dwukrotnie szybsze zabiegi 
•  Precyzja i delikatność działania 
Nr art. 1398852 

SE 9985 Depilator
•  Technologia sensosmart - inteligentny 

czujnik pozwala usunąć więcej 
włosków za jednym pociągnięciem 

•  Technologia microgrip - szersze 
i dłuższe pęsety usuwające nawet  
0,5 mm włoski 

•  Wet & dry na mokro i na sucho 
•  W zestawie szczoteczka i depilator  

do twarzy Braun 
Nr art. 1399748 

Efekt gładkiej skóry aż do 6 m-cy

W ZESTAWIE: 
Miniurządzenie 
do oczyszczania 
twarzy VisaPure

Satysfakcja 
gwarantowana 60 dni

Satysfakcja gwarantowana 60 dni

1799,-1799,-

669,-669,-

1699,-1699,-

899,-899,-



HP 8667/00 Suszarko-lokówka KeraShine
•  Moc 800 W
•  Termoszczotka o średnicy 38 mm
•  Obrotowy kabel
•  Najlepsza temperatura do suszenia włosów dzięki funkcji ThermoProtect 

BHB878/00
Lokówka automatyczna
•  Technologia MoistureProtect
•  Otwarta konstrukcja z otwartym wałkiem
•  27 opcji stylizacji
•  Zapobiega wplątywaniu się włosów
•  Powłoka ceramiczna z keratyną 
Nr art. 1382817 

ST393E Prostownica
•  Temperatura do 235°
•  Tytanowo-ceramiczne płytki
•  Jonizacja
•  5 ustawień temperatury
•  2,5 m obrotowy przewód 

6709DE Suszarka
•  Moc 2100 W
•  Jonizacja
•  3 ustawienia temperatury/ 2 prędkości
•  Otwierany filtr tylni 
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A + 
A + 

NQ50K3130BS
Kuchenka mikrofalowa

System All-around Cooling zapewnia równomierne 
chłodzenie w każdym zakamarku chłodziarki. Chłodne 
powietrze wydmuchiwane jest przez otwory znajdujące się 
na każdym poziomie. Dzięki temu w lodówce panuje stała 
temperatura, a żywność pozostaje świeża.

BRB260030WW
Chłodziarko- zamrażarka do zabudowy
•  Pojemność całkowita 263l (chłodziarka 192l, 

zamrażarka 71l)
•  Power Freeze/Cool - Szybkie mrożenie/chłodzenie
•  Kompresor Digital Inverter - 10 lat gwarancji
•  Space Max ™ - zwiększona pojemność
•  Wymiary (WxSxG): 177,5x54x55 cm Piekarniki Dual Cook Flex™ zostały wyposażone w dodatkową 

innowację – rozwiązanie Flex Door. To dzielone drzwi, które 
zapewniają osobny dostęp do górnej komory bez ingerencji 
w dolną. Można więc sprawdzać soczystość kaczki bez obaw, 
że wskutek nagłej zmiany temperatury beza w dolnej komorze 
opadnie. Piekarnik daje też możliwość mniejszego zużycia 
energii dzięki pieczeniu tylko w jednej komorze.

NV75N5641RS
Piekarnik do zabudowy Dual Cook Flex
•  Separator Dual Cook – pieczenie dwóch potraw jednocześnie 

w różnych temp.
•  Auto Menu – 40 programów 
•  Wyświetlacz LED
•  Czyszczenie katalityczne
•  Czyszczenie parą Steam Cleaning
•  Wymiary (WxSxG): 59,5x59,5x57 cm 
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•  Moc 900 W
•  Pojemność 50 l
•  Funkcja rozmrażanie
•  Elektroniczny wyświetlacz
•  Funkcja czyszczenia parą 

Steam Clean
•  Wymiary (WxSxG): 

45,4x59,5x57 cm 
Nr art. 1308965 

1599,-1599,-2299,-2299,- 2499,-2499,-



A + 

A + + + 

Funkcja Bridge umożliwia łaczenie dwóch pół grzejnych 
w jedno większe. Idealne rozwiązanie do dużych naczyń 
lub grillowania, zapewniające swobodę gotowania.

EIV63440BS
Płyta indukcyjna SlimFit
•  DirectTouch precyzyjne  sterowanie 

za pomocą indywidulanych sliderów
•  PowerBooster gotuj szybciej 

na maksymalnej mocy
•  Pola Infinite dostosowują  

się do różnych kształtów naczyń 
•  Wymiary (SxG): 59x52 cm 
Nr art. 1380488 

Wielofunkcyjny piekarnik parowy umożliwia zarówno 
tradycyjne pieczenie z termoobiegiem jak i wykorzystanie pary 
w trzech trybach: gotowanie na parze, odgrzewanie i pieczenie.

EOB7S31Z
Piekarnik parowy SteamBoost
•  Termosonda
•  Wyświetlacz LCD z piktogramami
•  Szybkie nagrzewanie
•  Prowadnice teleskopowe
•  Szybkie i równomierne pieczenie Even Cooking
•  Wymiary (WxSxG): 59,4x59,5x54,6 cm 
Nr art. 1399184 

EEM48321L
Zmywarka do zabudowy
•  Intuicyjne sterowanie QuickSelect
•  Szuflada MaxiFlex
•  TimeBeam- czas pracy wyświetlany na podłodze
•  SatelliteClean-3 razy lepsze efekty zmywania
•  AirDry- 3 razy lepsze efekty suszenie
•  Wymiary (WxSxG): 81,8x59,6x55 cm 
Nr art. 1399224 

14x
Kompletów 

naczyń

1799,-1799,-3099,-3099,-1999,-1999,-



FWG81283BVPL
Pralka ładowana od frontu
•  Odświeżanie parą  

- 20 minutowy program 
odświeżania parą

•  Technologia 6-ty Zmysł
•  Technologia FreshCare+
•  Zaawansowany silnik 

indukcyjny zapewnia 
cichą pracę urządzenia 
przez wiele lat.

•  Wymiary (WxSxG): 
84,5x59,5x63 cm 

Nr art. 1406846 

Technologia 6-ty Zmysł 
gwarantuje najlepsze 
rezultaty prania 
przy najwyższym 
poziomie efektywności 
wykorzystania zasobów, 
pozwalając zaoszczędzić 
do 50% czasu, wody 
i energii. Wystarczy, 
że umieścisz ubranie 
w pralce, wybierzesz 
odpowiadający Ci program 
a technologia 6-ty Zmysł 
dostosuje parametry  
do rodzaju tkaniny 
i wielkości załadunku.

FTM229X2BEU
Suszarka kondensacyjna  
z pompą ciepła
•  Technologia 6-ty Zmysł
•  FreshCare+ 
•  SoftMove™ - ruchy 

bębna dostosowane  
do rodzaju załadunku

•  Technologia Heat Pump
•  Wymiaray (WxSxG): 

84,9x59,5x64,9 cm 
Nr art. 1408963 

Unikalna na rynku Funkcja 
FreshCare+ gwarantuje, 
że pranie pozostawione 
w bębnie po zakończeniu 
cyklu NIE BĘDZIE narażone 
na rozwój bakterii. 
Pozwala ona zapobiegać 
rozwojowi bakterii, dzięki 
kontroli temperatury 
i delikatnym ruchom 
bębna. Cykl ten trwa 
maksymalnie 6 godzin  
od zakończenia 
ustawionego programu.

A + + + A + + 9 kg
Pojemność

8 kg
Pojemność

 
Prędkość

12001999,-1999,- 2299,-2299,-



Whirlpool rozumie jak ważne jest rzemiosło i dbałość o detale. Ponadczasowy design w W Collection doskonale dopełnia kuchnie w każdym stylu. Z łatwością dopasujesz do siebie urządzenia,  
tak aby stworzyć zachwycającą przestrzeń w swojej kuchni. Linia W wyposażona jest w intuicyjne, łatwe w użyciu funkcje. Wyjątkowe wzornictwo zapewnia wizualna harmonie i elegancje.

Chef Control - zmiana temperatury na niższą  
przez przesunięcie naczynia na płycie.

SMC604FBT
Płyta indukcyjna
•  6.Zmysł – programy automatyczne
•  Sterowanie - cztery slidery 
•  Strefa Flexi  z Chef Control.
•  Powłoka iXelium
•  Booster dla każdego pola.
•  Power Management.
•  Wymiary (WxS): 52x59 cm 
Nr art. 1345952 

W6 OM4 4S1 P BSS
Piekarnik z technologią 6.Zmysł
•  Czarna Stal Nierdzewna
•  Sterowanie dotykowe
•  6.Zmysł – programy automatyczne
•  Prowadnice teleskopowe. 
•  Soft Closing
•  Pyroliza
•  Wymiary (WxSxG): 59,5x59,5x56,4 cm 
Nr art. 1402524 

W6MD440BSS
Kuchenka  mikrofalowa
•  Czarna Stal Nierdzewna
•  Sterowanie dotykowe
•  Pojemność 31 l
•  6.Zmysł – programy automatyczne
•  Rodzaj gotowania: 

mikrofale+grill+crisp+para
•  Wymiary (WxSxG): 38,5x59,5x46,8 cm 
Nr art. 1402526 

A + 

1799,-1799,-2199,-2199,- 1899,-1899,-



Steam Cure
Wyglądaj zawsze schludnie dzięki Beko Steam Cure! W zależności od wybranego programu pralka zaaplikuje parę na początku prania - aby zmiękczyć 
tkaninę i usprawnić usuwanie zabrudzeń; albo na końcu - by ułatwić prasowanie i sprawić, że ubranie będzie miękkie i miłe w dotyku.

WTE9644XWD
Pralka z z autodozowaniem
•  AquaFusion - oszczędzaj 

do 20% detergentu
•  Silnik inwerterowy
•  Funkcja Pupil - skuteczne 

usuwanie sierści
•  Program BabyProtect 

- usuwa 99,9% bakterii
•  AutoDose to do 23 cykli 

prania bez potrzeby 
uzupełniania detergentu

•  Wymiary (WxSxG):  
85x60x60 cm 

Nr art. 1392980 

HTV8732XAW
Pralko-suszarka
•  Aqua Fusion
•  Silnik inwerterowy
•  Steam Cure
•  W pełni dotykowy 

wyświetlacz
•  HomeWhiz - zarządzaj 

pralką za pomocą 
smartfona

•  Wymiary (WxSxG): 
84x60x54 cm 

Nr art. 1406386 

Steam Cure Wyglądaj zawsze 
schludnie dzięki Beko 
Steam Cure! W zależności 
od wybranego programu, 
pralka zaaplikuje parę 
na początku prania – aby 
zmiękczyć tkaninę i usprawnić 
usuwanie zabrudzeń; albo na 
końcu – by ułatwić prasowanie 
i sprawić, że ubranie będzie 
miękkie i miłe w dotyku.

1999,-1999,-1999,-1999,-

A 
A + + + 

9 kg
Pojemność

8 kg
Pojemność

 
Prędkość

1200

 
Prędkość

1400



Zwalczaj alergeny mocą 
pary Program Allergy Care 
za pomocą gorącej wody tworzy 
dezynfekującą parę, która 
w delikatny sposób oczyszcza 
ubrania. W ten sposób udaje 
się zredukować aż o 99,9% 
ilość alergenów, takich jak 
roztocze powodujące problemy 
z oddychaniem. Popraw jakość 
swojego życia, tworząc w swoim 
otoczeniu zdrowe i wolne  
od alergenów środowisko.

F4J7TY1W
Pralka ładowana od frontu Steam Spa
•  Cichy i niezawodny napęd 

Direct Drive
•  DIRECT DRIVE – 10 lat gwarancji
•  Szybkie pranie dzięki funkcji 

TurboWash
•  Funkcja Dodaj Pranie
•  Ustaw swój własny program  

za pomocą telefonu z funkcją 
NFC Tag On

•  Pełny cykl prania nawet  
w 59 minut

•  Wymiary (WxSxG):  
85x60x56 cm 

Nr art. 1349905 
DUAL Inverter Heat Pump™
Podwójna oszczędność  
energii i czasu
Zaawansowana technologia 
DUAL Inverter Heat Pump™ 
zapewnia najwyższą 
efektywność energetyczną 
i szybsze działanie.

RC80U2AV3W/Q
Suszarka kondensacyjna z podwójną pompą ciepła
•  Podwójna inwerterowa 

pompa ciepła
•  Samoczyszczący się filtr
•  10 lat gwarancji 

na PODWÓJNĄ sprężarkę 
inwerterową i 10 lat 
gwarancji na inwerterowy 
silnik

•  Allergy Care - eliminuje 
do 99,9% alergenów

•  Wymiary (WxSxG): 
85x60x64 cm 

Nr art. 1381928, 1409516

1999,-1999,-3199,-3199,- 8 kg
Pojemność

A + + + 
(-10%)

A + + + 
(-40%)

 
Prędkość

1400

8 kg
Pojemność



selfCleaning condenser: Nie musisz ręcznie 
czyścić kondensatora pary wodnej: dzięki 
systemowi samoczyszczenia suszarka nie 
wymaga dodatkowego czyszczenia i jej zużycie 
energii pozostaje niezmiennie na najniższym 
poziomie przez całe życie urządzenia.

WT7U46EPL iQ500
Suszarka z pompą ciepła 
iSensoric
•  iSensoric: sensor autoDry 

rozpoznaje kiedy pranie jest  
już odpowiednio suche

•  System softDry: duży, bęben 
ze stali szlachetnej ze specjalną 
wewnętrzną strukturą  
chroniącą tkaniny

•  Specjalny program oraz kosz  
dla delikatnego suszenia wełny 

•  Oświetlenie wnętrza bębna: LED
•  Wymiary (WxSxG):  

84,2x59,7x59,9 cm 
Nr art. 1404083 

WM14T66EPL
Pralka iSensoric

A + + A + + + 

•  Przyspiesz pranie nawet 
o 65% za pomocą opcji speedExpert 
lub wypierz, wypłucz i odwiruj 
w ciągu zaledwie 15 minut 

•  Inteligentny i wydajny napęd 
bezszczotkowy iQDrive objęty 
10-letnią gwarancją

•  aquaStop  - gwarancja ochrony  
przed zalaniem od Siemens AGD

•  Bęben waveDrum z unikalnym, 
falistym kształtem i asymetrycznymi 
łopatkami doskonale się uzupełniają. 
By szczególnie zadbać o Twoje pranie.

•  Start/Pauza z opcją dołożenia prania
•  Wymiary (WxSxG): 84,8x59,8x59 cm 
Nr art. 1408976

i-Dos - pralka prawdziwie automatyczna: 
na podstawie informacji zebranych przez 
sensory (iSensoric) pralka precyzyjnie 
odmierza ilość potrzebnego płynu 
do prania i płukania (z dokładnością 
do 1 ml). Zbiornik wewnątrz urządzenia 
napełnia się raz na około 20 prań.

2899,-2899,-2699,-2699,- 9 kg
Pojemność

9 kg
Pojemność

 
Prędkość

1400



A + + + 

Łącznik z wysuwaną szufladą
Suszarkę Bosch możesz 

bezpiecznie ustawić na pralce, 
nie martwiąc się o jakość 
działania obu urządzeń 
oraz bezpieczeństwo! 

Nieoceniony może okazać się 
specjalny łącznik ułatwiający 
przekładanie prania z pralki 

do suszarki.

WTW876S0PL
Suszarka kondensacyjna 
z pompą ciepła
•  Oświetlenie wnętrza bębna
•  Samoczyszczący kondensator
•  AntiVibration Design- panel boczny redukujący głośność
•  Technologia AutoDry rozpoznaje kiedy pranie jest już całkowicie suche
•  Wymiary (WxSxG): 84,2x59,7x59,9 cm 

WAT2876SPL
Pralka ładowana od frontu
•  VarioPerfect: Możliwość skórcenia czasu prania nawet  

o 65% lub oszczędność energii  nawet do 50% 
•  Start/Pauza z opcją dołożenia lub wyjęcia prania
•  EcoSilence Drive™: ekstremalnie energooszczędny  

i wyjątkowo cichy slinik bezszczotkowy z 10 letnią gwarancją
•  Wymiary (WxSxG): 84,8x59,8x59 cm

A + + + 

 
Prędkość

1400 9 kg
Pojemność

8 kg
Pojemność

Pralki z silnikiem EcoSilnce Drive są nie tylko przyjazne użytkownikowi, ale równocześnie 
niezawodne, trwałe i szczególnie ciche. Oferują doskonałą skuteczność prania przy wysokiej 
energooszczędności.

Suszarki Bosch HomeProfessional są wyposażone w najnowocześniejszą technologię: 
pompę ciepła, która przynosi dodatkowe istotne oszczędności i pozwala suszyć 
w niższej temperaturze niż konwencjonalne suszarki. W praktyce oznacza to jeszcze 
lepszą ochronę tkanin.

Nr
 a

rt
. 1

36
08

98
 

3299,-3299,-

2499,-2499,-
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System UltraCare zapewnia idealne rezultaty już 
w temperaturze 30 stopni. Dzięki aktywacji płynu 
zmiękczającego i detergentu w specjalnej komorze  
przed dodaniem ich do prania, są one lepiej  
rozprowadzone i docierają glębiej do każdego włókna.

EW8F328SP
Pralka PerfectCare 800 z systemem UltraCare
•  UltraWash – codzienne pranie w zaledwie 59 minut
•  Program antyalergiczny z dodatkiem pary
•  TimeManager – możliwość ustawienia długości cyklu 
•  Silnik Inwerter Permanent Magnet – cicha i wydajna praca
•  Wymiary (WxSxG): 85x60x54,7 cm 
Nr art. 1350742 

EW6S227CP
Pralka PerfectCare 600 slim 45 cm
•  SensiCare – dostosowanie zużycia wody i energii  

oraz czasu cyklu do wielkości załadunku
•  Program 14 minut
•  Silnik Inwerter
•  Wymiary (WxSxG): 84,5x59,5x45 cm 
Nr art. 1380486 

Pralki Electrolux Perfect Care z systemem Sensi Care 
dostosowują cykl prania do ciężaru ubrań, dzięki 
czemu pranie trwa dokładnie tyle czasu, ile powinno.

2149,-2149,-

1999,-1999,-

A + + + 

A + + + 

 
Prędkość

1200

 
Prędkość

1200

8 kg
Pojemność

7 kg
Pojemność

PIELĘGNACJA KAŻDEGO WŁÓKNA,  
BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ PRAŃ

MAŁA WIELKA PRALKA



L9WBC61B
Pralko-suszarka z pompą ciepła
•  Pompa ciepła – niska temperatura i brak zużycia 

wody w cyklu suszenia 
•  Wypierz i wysusz za jednym razem 3kg w 3 godziny
•  Program parowy
•  Wymiary (WxSxG): 87x60x63 cm 
Nr art. 1358603 

EW7T3272SP
Pralka PerfectCare 700
•  SteamCare – odświeżanie parą  

i aż o 1/3 mniej zagnieceń
•  EasyAccess – delikatne otwieranie 

bębna i pokrywy
•  Wyjmowany, łatwy w czyszczeniu 

pojemnik na detergent w proszku 
i w płynie

•  TimeManager – możliwość ustawienia 
długości cyklu

•  Wymiary (WxSxG): 89x40x60 cm 
Nr art. 1405549 

5499,-5499,-

1899,-1899,-

A 

A + + + 

 
Prędkość

1600

 
Prędkość

1200

10 kg
Pojemność

7 kg
Pojemność



mediamarkt.pl

AGD ułatwia życie

DELICATECARE 
Dzięki systemowi DelicateCare możesz suszyć wszystkie swoje ubrania bez 
względu na materiał z jakiego są wykonane. Nawet te najdelikatniejsze tkaniny 
są suszone w bezpieczny dla nich sposób. Temperatura suszenia i ruchy bębna 
suszarki dostosowują się do rodzaju tkaniny, tak aby ubrania nie traciły  
fasonu i właściwości

SMARTSENSE 
SmartSense oznacza równomierne suszenie, z zachowaniem tych samych 
kształtów i miękkości ubrań na dłużej. Dzięki czujnikom, które mierzą poziom 
wilgotności każdego prania i dostosowaniu do nich czasu suszenia, udaje się 
ograniczyć nadmierne działanie ciepła na odzież, co daje ich dłuższą żywotność. 

PROGRAM OUTDOOR
Przywróć wodoodporność ubrań dzięki programowi outdoorowemu. Dzięki 
niemu nie tylko zachowasz wodoodporność, ale ją przywrócisz! Specjalnie 
dostosowana temperatura, ruchy bębna i odpowiednia ilość czasu odbudowuje 
wodoodporność w odzieży z membranami funkcyjnymi.

A + + 8 kg
Pojemność

60 cm
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EW8H458BP
Suszarka kondensacyjna 
 z pompą ciepła As
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2399,-2399,-




