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Philips 3200 LatteGo 
Premium EP3246/70
Ekspres automatyczny
•  Ceramiczny młynek
•  5 rodzajów kaw
•  System spieniania mleka 

LatteGo -niezwykle prosty 
w czyszczeniu

•  Intuicyjny panel sterowania
•  Filtr AquaClean 
Nr art. 1397694

Asortyment w podanych cenach dostępny od 20.11 do 10.12.2019 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.

Kto Cię wyręczy
JAK NIE DOBRE SPRZĘTY?

2399,-2399,-



Ec 685 BK, M, R
Ekspres kolbowy
•  Optymalne ciśnienie parzenia
•  Double drip tray dla wysokich szklanek
•  Podgrzewanie filiżanek
•  Możliwość przygotowania  

2 espresso jednocześnie
•  Nowoczesny system grzewczy Thermoblock 
Nr art. 1334751-53

EA8908/EA8901 Evidence
Ekspres automatyczny
•  Młynek stalowy  

stożkowy żarnowy 
•  15 różnych rodzajów kaw 

dostępnych za jednym 
dotknięciem 

•  Możliwość przygotowania 2 kaw 
mlecznych jednocześnie 

•  Automatyczny system spieniania 
oraz czyszczenia układu 
mlecznego 

Nr art. 1350480, 1350479

Philips HD7459/61
Ekspres przelewowy

Philips HD7544/20
Ekspres przelewowy

•  Pojemność 1,2 l- 2-15 filiżanek
•  Funkcja automatycznego 

wyłączenia po 30 min
•  Zegar
•  Blokada kapania 
Nr art. 1407693

•  Dzbanek termiczny ze stali szlachetnej 
z inteligentna blokadą

•  Automatyczne wyłączenie  
po zakończeniu parzenia

•  Pojemność 1,2 l – 8-12 filiżanek 
Nr art. 1407694

699,-699,- 2499,-2499,-

209,-209,- 269,-269,-



Cash back 300 pln
*szczegóły na mediamarkt.pl

Ekspres automatyczny 
Ecam 350.55 B
•  Ciśnienie 15 Bar
•  11 rodzajów napojów
•  System perfekcyjnego  

spieniania mleka  
LatteCrema 

Nr art. 1303676

Xelsis Piano Black SM7580/00
Ekspres automatyczny
•  Ceramiczny młynek
•  12 rodzajów napojów
•  Funkcja Latte Duo
•  Automatyczne czyszczenie 

HygieSteam
•  Filtr AquaClean 
Nr art. 1351025

ECAM 370.95.S Dinamica Plus
Ekspres automatyczny
•  Kolorowy, w pełni dotykowy 

wyświetlacz 3,5” TFT
•  System spieniania mleka 

LatteCrema z karafką termiczną
•  Łączność ze smartfonem  

przez bluetooth
•  12 napojów do wyboru
•  Dodatkowe 3 profile 

użytkowników do zapisywania 
ustawień napojów 

Nr art. 1382767

TE653M11RW 
Ekspres automatyczny
•  Młynek ceramiczny ceramDrive
•  Możliwość używania  

kawy mielonej
•  Automatyczny system 

odkamieniania i czyszczenia
•  Funkcja aromaDoubleShot
•  3 stopniowa regulacja 

temperatury 
Nr art. 1411498

Wyświetlacz LCD 
w języku polskim 

2499,-2499,-

3999,-3999,-

3399,-3399,-

3299,-3299,-



Moc 1500 W Moc 1000W 

MUM9BX5S61
Robot planetarny 
OptiMUM
•  Doskonałe rezultaty dzięki 

planetarnemu ruchowi 
mieszadeł

•  Misa o pojemności 5,5 l
•  Zintegrowana waga
•  3 automatyczne programy 

mieszania i ubijania
•  Odporny na temperaturę 

mikser kielichowy 
Nr art. 1342979

MUM58M59
Robot kuchenny
•  Planetarny ruch mieszadeł 3D
•  Tarcza do tarcia ziemniaków
•  Maszynka do mielenia
•  Pojemność misy 3,9 l
•  Sterowanie elektroniczne,  

ilość prędkości 7 
Nr art. 1342982

•  3 tarcze do zoodli: spaghetti,  
spręzynki i wstążki

•  Technologia ProMix :składniki są 
rozdrabniane dokładniej i szybciej

•  Osłonka przeciwrozpryskowa na ostrza
•  Rozdrabiacz XL, trzepaczka i bidon
•  Mocny i wytrzymały silnik – 800 W 
Nr art. 1399750

MFW3X13W
Maszynka do mieleniaTechnologia SpeedTouch 

•  Moc maks. 2000 W
•  Wydajność 2,5kg/min
•  Komora mielenia: 8 cm
•  2 sita o średnicy  

oczek: 4 / 8 mm
•  Dwustronny nożyk
•  Nasadka masarska
•  Szatkownica z 3 bębnami 

tnącymi –w tym 
do utarcia ziemniaków 
na placki

•  Zintegrowany schowek 
na dodatkowe akcesoria 

Nr art. 1406708

Zoodler Philips HR2657
Blender ze spiralnym 
ostrzem do warzyw

3599,-3599,-1349,-1349,-

399,-399,- 459,-459,-



MRK-05
Robot kuchenny

MPE-07/T
Piekarnik

FSB3202
Worki do próżniowego 
pakowania żywności
•  Wolne od BPA (Bisfenol A)
•  Możliwość przechowywania  

w lodówce, zamrażalniku
•  Możliwość rozmrażania w mikrofalówce 

lub przez gotowanie
•  Pojemność worka: 3,78 l
•  32 sztuki 
Nr art. 1310757

FSR2802
Folia do próżniowego 
pakowania żywności
•  Wolne od BPA
•  Możliwość przechowywania w lodówce, zamrażalniku
•  Możliwość rozmrażania w mikrofalówce  

lub przez gotowanie
•  Wielkość rolki: 28 cm x 5,5 m
•  2 rolki
•  Wolne od BPA (Bisfenol A) 
Nr art. 1310758

HR1887/80
Wyciskarka wolnoobrotowa
•  Wyciska do 80%  

zawartości owoców*
•  Czyszczenie w 90 sekund
•  Kompaktowy design – 11 cm 

szerokosci urządzenia 
Nr art. 1362547

FFS016X
Zgrzewarka do folii
•  Pakowanie próżniowe i zgrzewanie 

wraz z funkcją uszczelniania
•  Tryb pakowania  

produktów wilgotnych
•  Wbudowany schowek  

tna rolkę i gilotyna
•  Kompatybilny z workami, foliami 

i pojemnikami FoodSaver™
•  Żywność świeża nawet do 5x dłużej! 
Nr art. 1363245

•  Moc 700 W
•  Pojemność pojemnika 2l
•  Dwustronna tarcza  

plasterki/wiórki 
•  Końcówki: do mieszania, 

do miksowania, 
do ubijania,do zagniatania ciasta, 
Końcówka z nożem 2-ramiennym, 
Kubek do miksowania, Pojemnik  
do miksowania  
o pojemności 0.4 l,  
Pojemnik  
do miksowania  
z pokrywką,  
Tarcza  
do krojenia  
w kostkę,  
Tarcza  
do ziemniaków 

Nr art. 1289785

•  Moc 2000 W
•  Pojemność 45 litrów
•  Zegar do 60 minut
•  Wyposażenie: rożen, ruszt, taca, 2 uchwyty 
Nr art. 1303114

249,-249,- 429,-429,-

129,-129,-99,-99,-

719,-719,-

549,-549,-



Patelnia  
Magnat Stone  

26 cm za 1 zł

Dallas, kpl. garnków 10 elem. + patelnia za 1 zł

Linia Granitex to naczynia posiadające powłokę o właściwościach nieprzywierających, 
która charakteryzuje się dużą odpornością na ścieranie się. A wszystko po to by cieszyć się 

szybkim i zdrowym gotowaniem przez wiele lat. 
Przystosowana do wszystkich rodzajów kuchenek w tym indukcyjnych

Nr art. 1414025

Dostępny również:  
Garnek 28 cm  
z pokrywką 179,00 pln

Dostępna również:  
Patelnia 24 cm 109,00 pln, 
Patelnia 28 cm 129,00 pln

329,-329,-

GRANITEX kpl 5 szt. noży w bloku

279,-279,-
Nr art. 1414495

GRANITEX 
Brytfanna 32 cm 
z pokrywą 179,-179,-Nr art. 1390821

GRANITEX 
Garnek 24 cm 
z pokrywką 169,-169,-Nr art. 1390822-23

89,9089,90

GRANITEX 20 cm
Patelnia
Nr art. 1380471-73



TDA5028010 
Żelazko
•  Moc 2800 W
•  System 3AntiCalc
•  Duży otwór do napełniania  

zbiornika wodą
•  Blokada kapania w niskich 

temperaturach DripStop
•  Ceramiczna stopa CeraniumGlissée 
Nr art. 1253542

SI9188EBK TexStyle 9
Żelazko

GC4909/60 
Żelazko parowe
•  Silne uderzenie pary do 250 g 
•  Funkcja strażaka
•  Stopa SteamGlide Elite
•  Duży zbiornik na wodę - 300 g 
Nr art. 1397687

FV5689 
Żelazko

•  Stopa 3D FreeGlide wykonana z Eloxalu
•  Technologia iCare – jedna temp. 

do wszystkich tkanin
•  Wyrzut pary: 230 g/min
•  Auto-off
•  Moc 2800 W
•  Ochrona przed przypaleniem tkanin 
Nr art. 1382775

•  Wyjątkowo silny wyrzut pary do 240g/min
•  Funkcja samoczyszcząca, 
•  Stopa Durilium Airglide Autoclean
•  Szufladka antykamienna Calc Collector
•  Dodatkowe funkcje: Auto Off + 

energooszczędny tryb Eco 
Nr art. 1412346

209,-209,-

399,-399,- 449,-449,-

349,-349,-



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

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

GV9563 Pro Express Ultimate  
Generator pary
•  Prasowanie w pionie
•  5 ustawień elektronicznych
•  Ciśnienie 7.5 bar
•  Łatwie i bezpieczne przenoszenie 
Nr art. 1408267

STM4116B
Parownica do ubrań

E8ST1-6DBM
Generator pary

•  Wyświetlacz LCD 
•  Moc 1600W 
•  Strumień pary do 25g/min
•  Duży wyjmowany zbiornik na wodę 230ml
•  Szybkie nagrzewanie w 35 sekund 
Nr art. 1412896

Dwie nakładki: do 
delikatnych materiałów 

i do grubych tkanin 

•  Dotykowy panel sterowania
•  Unikalny program przywracający 

nieprzemakalność odzieży z membraną
•  System zmiękczania wody
•  Ciśnienie pary 7,2 bara 
Nr art. 1414703

Oświetlenie LED 
z funkcją kontrolki 

temperatury 

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.

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.

859,-859,-

1999,-1999,-1099,-1099,-

179,-179,- 899,-899,-



VCO32801AR
Odkurzacz bezworkowy

AquaWash&Clean ProHygienic 
BWD420HYG 
Odkurzacz piorący

AC3059/50
Oczyszczacz powietrza

•  Wydajność oczyszczania CADR 400 m³/h 
•  Inteligentne wykrywanie i automatyczne oczyszczanie
•  Wyświetlanie pełnych i aktualnych informacji o jakości powietrza
•  Automatyczna regulacja podświetlenia
•  Zasięg działania 48 m²
•  Automatyczna regulacja podświetlenia 
Nr art. 1411815

Serie I 4 ProPower
Odkurzacz workowy

Zasięg działania 48 m² 

•  Mały rozmiar odkurzacza, dzięki czemu jest 
łatwy w przechowywaniu

•  Duży zbiornik na kurz 1,8L bez konieczności 
wymiany worków

•  Gumowe kółka nie rysujące powierzchni 
cicho przemieszczające się po podłodze

•  Filtr wylotowy HEPA przyjazny alergikom
•  Moc 800W i technologia cyklonowa 

zapewniają optymalną moc ssącą 
Nr art. 1408986

•  Odkurzacz wielofunkcyjny: pierze 
dywany, zbiera płyny i odkurza wszystkie 
powierzchnie

•  Funkcja odkurzania do worka wymiennego 
lub z filtrem wodnym

•  Antyalergiczny, zmywalny filtr HEPA
•  Elektroniczna regulacja mocy-max 2000W
•  Bardzo duży promień działania 12 m 
Nr art. 1409484

W zestawie: 
• Ssawki i detergenty do prania 
• Szczotki do odkurzania: 
uniwersalna z separatorem 
drobnych przedmiotów, 
szczotka do odkurzania 
parkietu, ssawka 
do higienicznego  
odkurzania materacy 

• Ssawka zbierająca wodę  
•  Schowek w obudowie 

na drobne akcesoria: mała 
szczotka, mała ssawka 
do tapicerki i mała ssawka 
szczelinowa

•  Turboszczotka do dywanów
•  Filtr antyalergiczny HEPA
•  Szczotka do parkietu
•  Promień działania: 10 m
•  Regulacja mocy Power Control
•  4 miękkie, obrotowe kółka 
Nr art. 1412518

10 lat gwarancji na silnik*
*Szczegółowe warunki gwarancji na www.bosch-home.pl

299,-299,-

999,-999,- 2199,-2199,-

549,-549,-



FC 6409/01
Odkurzacz bezprzewodowy
•  Technologia PowerCyclone
•  3 warstwowy filtr anrtyalergiczny
•  Czyszczenie wszystkich rodzajów powierzchni
•  60 min pracy po pełnym naładowaniu 
Nr art. 1317314

VRT82821DV
Odkurzacz bezprzewodowy 2w1
•  Napięcie 21,6V 
•  Wymienna bateria litowo-jonowa 
•  Czas pracy do 40 minut 
•  Technologia ssąca PerformCyclone™
•  Elektro-szczotka LED, miękka szczotka tapicerska
•  Lekka konstrukcja i ergonomiczny uchwyt 
Nr art. 1407455

FLEX TY9471
Odkurzacz

PQ91-40GG
Odkurzacz 
bezprzewodowy

Innowacyjny system 
czyszczenia na mokro 

Elektro-szczotka 
z podświetleniem LED 

•  Płaska szczotka z podświetleniem LED
•  Czas pracy do 35 minut
•  Cichy w użytkowaniu (81dBA)
•  Bogaty zestaw akcesoriów do domu i samochodu 
Nr art. 1407459

Dzięki ssawce z podświetleniem LED dostrzeżesz każdy pył i uzyskasz 
nieskazitelnie czyste wszelkie rodzaje powierzchni. Zapomnij 
o schylaniu się podczas odkurzania! Dzięki Technologii Flex, 
elastyczność w parze z niezwykłą siłą ssania zapewni dotarcie 
do każdego zakamarka Twojego domu. Zapomnij o schylaniu 
się podczas odkurzania! Dzięki innowacyjnej elastycznej rurze, 
dosięgniesz do kurzu pod niskimi meblami 5 razy skuteczniej! 
35 minut odkurzania bez ładowania - dzięki baterii jonowo-
litowej o napięciu 21,9V Ciesz się przydatnym zestawem, w skład 
którego wchodzą mini-elektroszczotka do usuwania sierści 
i włosów oraz elastyczna ssawka szczelinowa w rozmiarze XL 
do odkurzania wszystkich zakamarków. Dodatkowo dzięki 
dołączonej szczotce do tapicerki i nakładce 
do trudno dostępnych części mebli.

•  Cicha praca
•  3 ustawienia mocy
•  Aluminiowa rama
•  Cykloniczny pojemnik 

na kurz z 5-stopniowym 
systemem filtracji

•  Elektroszczotka 
z oświetleniem  
z 7 diodami LED 

Nr art. 1412892

Unikalna technologia 
automatycznego czyszczenia 

BrushRollClean 

300 PLN 
od producenta

*szczegóły na www.tefalflex.pl

1199,-1199,-649,-649,-

1799,-1799,-1199,-1199,-



V10 Cyclone Absolute
Odkurzacz bezprzewodowy
•  Do 60 min pracy bez straty mocy
•  Zaawansowana filtracja powietrza
•  4 końcówki
•  3 tryby mocy
•  Cyfrowy silnik 
Nr art. 1385705

Inteligentnie 
optymizuje moc 
i czas pracy. 
Dokładnie 
czyści w każdym 
miejscu. V11 Cyclone Absolute

Odkurzacz bezprzewodowy
•  Dwukrotnie większa moc ssania niż w innych 

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

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

oraz 5 akcesoriów 
Nr art. 1402647

XC8149/01 SPEED PRO MAX AQUA
Odkurzacz bezprzewodowy 3w1
•  Jednocześnie zasysa i zmywa kurz, brud i plamy
•  Tryb Turbo, ponad 125 m² po jednym ładowaniu
•  Akumulator litowo-jonowy wystarcza nawet 

na 80 minut pracy 
Nr art. 1411805

2 elektroszczotki 

Podświetlenie LED 
ujawnia ukryty kurz 

Dostępny w wybranych 
sklepach i na mediamarkt.pl

Cross Wave Cordless 2582N
Bezprzewodowe  
urządzenie 3 w 1
•  Odkurzacz wodny
•  Funkcja mycia podłóg i dywanów
•  Eliminuje nieprzyjemne zapachy 
Nr art. 1411490

Cyfrowy silnik 

Dodaj dostępny w wybranych 
sklepach i na mediamarkt.pl

ZWROT 200 PLN 
*szczegóły na w regulaminie na mediamarkt pl

ZWROT 250 PLN
*szczegóły na w regulaminie na mediamarkt.pl

Odkurza, myje i suszy podłogi 
i dywany w tym samym czasie. 
Posiada tryb odkurzania 
i mycia podłóg oraz odkurzania 
i odświeżania dywanów. Mocny 
akumulator litowo-jonowy 
36 V zapewnia do 28 minut pracy 
i wystarczy na odkurzenie i mycie 
powierzchni do 100m2.

2399,-2399,-

2849,-2849,-

1799,-1799,-

2549,-2549,-



A + + + 

A + + 8 kg
Pojemność

8 kg
Pojemność

 
Prędkość

1400

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 soft Dry: duży, bęben ze stali szlachetnej 

z wewnętrzną strukturą chroniącą tkaniny
•  Specjalny program oraz kosz dla delikatnego  

suszenia wełny 
Nr art. 1404083

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.

WTR87TW0PL
Suszarka kondensacyjna z pompą ciepła
•  Samoczyszczący kondensator
•  AntiVibration Design- panel boczny redukujący głośność
•  Technologia AutoDry rozpoznaje kiedy pranie jest już 

całkowicie suche 
Nr art. 1408896
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WM14T76EPL
Pralka iSensoric
•  Napęd bezszczotkowy iQDrive objęty
•  10-letnią gwarancją
•  aquaStop - gwarancja ochrony
•  przed zalaniem od Siemens AGD
•  Bęben waveDrum z falistym kształtem 

i asymetrycznymi łopatkami
•  Start/Pauza z opcją dołożenia prania 
Nr art. 1404084

Pranie nawet o 65%  
szybsze dzięki  

speedExpert 

Oświetlenie 
wnętrza bębna 

Oświetlenie 
wnętrza bębna 

LED 

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

A + + + 
9 kg
Pojemność

2899,-2899,-2899,-2899,- 2899,-2899,-



WTR87TW0PL
Suszarka kondensacyjna z pompą ciepła

Funkcja Door-in-Door™ ułatwia dostęp do napojów 
i przekąsek. Dzięki zaawansowanej wąskiej ramie rozwiązania 
Door-in-Door™ zyskujesz o 9% więcej miejsca wewnątrz 
i dodatkowe półki - kolejny sposób na organizację 
przechowywania. Straty zimnego powietrza są mniejsze 
nawet o 46,5%.

•  Ponad 600L pojemności
•  Funkcja Door-in-Door™ ułatwia dostęp do produktów
•  Łatwy do napełniania i opróżniania zbiornik na wodę
•  Sprężarka liniowa z inwerterem pozwala oszczędzić energię. 
Nr art. 1307764

•  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 
Nr art. 1409516

AI DD™ - Intelligent 
Care chroni 
materiał o 18% 
lepiej. Funkcja AI 
DD™ na podstawie 
zbiorów danych 
na temat prania 
wykrywa nie tylko 
ciężar wsadu, ale 
również miękkość 
materiału 
i dobiera dla niego 
optymalne ruchy 
piorące.

F4WN608S1
Pralka  
Vivace V600
•  Technologia LG Steam™ usuwa aż 99,9%  

alergenów mogące wywoływać alergie  
i problemy z oddychaniem

•  Cykl Allergy Care z certyfikatem BAF  
(British Allergy Foundation)  
zmniejsza o 99,9% ilość roztoczy domowych.

•  6Motion DD 
Nr art. 1414170

GSJ761PZXV
Chłodziarko-zamrażarka Side by Side

Szuflada do przechowywania 
jarzyn i owoców 

RC80U2AV3Q
Suszarka  
kondensacyjna  
z pompą ciepła

Suszenie bez 
zagnieceń 

84 cm

‹ 

›  

‹ 
›
  

85
 cm

Pranie 
w 59 minut 

z TurboWash™ 

74 cm
‹ 

›  

91 cm
‹  ›  

‹ 
›
  

17
9 

cm

A + + + 

A + + + A + 

8 kg
Pojemność

8 kg
Pojemność

 
Prędkość

1400

60 cm
‹  ›  

56 cm

‹ 

›  

60 cm
‹  ›  

‹ 
›
  

85
 cm 4799,-4799,-

3199,-3199,-

1999,-1999,-



•  Auto Menu – 40 programów
•  Tryb Pro Roasting
•  Czyszczenie katalityczne
•  Czyszczenie parą Steam Cleaning 
Nr art. 1374375

55 cm

‹ 

›  

54 cm
‹  ›  

‹ 
›
  

17
7 c

m

NV75N5641RB
Piekarnik do zabudowy Dual 
Cook Flex

DualCook - dwie 
niezależne komory 

BRB260187WW
Chłodziarko zamrażarka do zabudowy
•  Pojemność całkowita 263l
•  Cool Select Plus - 4 tryby pracy 

zamrażalnika (zamrażalnik/mrożenie/
delikatne mrożenie/chłodzenie)

•  Szuflada Fresh Zone  
– szuflada o obniżonej temperaturze  

•  Kompresor Digital Inverter - 10 lat gwarancji
•  Zawiasy nożycowe 
Nr art. 1334728

57 cm

‹ 

›  

59 cm
‹  ›  

‹ 
›
  

45
 cm

57 cm
‹ 

›  

60 cm‹ 
›  

‹ 
›
  

60
 cm

NQ50K3130BB
Mikrofalówka  
do zabudowy
•  Pojemność: 50 l 
•  Moc: 900 W
•  5 programów rozmrażania Auto Defrost
•  Funkcja czyszczenia parą Steam Clean 
Nr art. 1329864

Auto Cook – 6 
programów 

Dwa niezależne obiegi 
chłodzenia z TWIN 

Cooling Plus™ 

2999,-2999,-2499,-2499,- 1799,-1799,-

A + 

A + + 



14x
Kompletów 

naczyń

A + + + 

A + + 

EOB8S31Z
Piekarnik parowy SteamBoost
•  Tekstowy wyświetlacz LCD z asystentem gotowania
•  Tryb szybkiego nagrzewania
•  Szybkie i równomierne pieczenie Even Cooking
•  Czyszczenie parowe
•  Prowadnice teleskopowe 
Nr art. 1399180

EEM48321
Zmywarka do zabudowy
•  Trzecia Szuflada MaxiFlex
•  TimeBeam- czas pracy wyświetlany na podłodze
•  SatelliteClean-3 razy lepsze efekty zmywania
•  AirDry- 3 razy lepsze efekty suszenia 
Nr art. 1399224

Lodówka wyposażona została 
w Inteligentny NoFrost 
z wentylatorem FreeStore. Dzięki 
niemu w komorze chłodziarki 
utrzymywana jest większa 
wilgotność, nie ma konieczności 
przechowywania jedzenia 
w pudełkach, zapachy nie 
przenikają się, a zamrażarki nie 
trzeba rozmrażać.

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

55 cm

‹ 

›  

60 cm
‹  ›  

‹ 
›
  

82
 cm

ENN3053EOW
Lodówka do zabudowy
•  Oświetlenie LED
•  Funkcja “wakacje”
•  Funkcja szybkiego chłodzenia
•  Komora świeżości  

to specjalna szuflada idealna  
do przechowywania wędlin,  
świeżego mięsa czy ryb

•  Zachowaj świeżość dzięki technologii 
Inteligentny NoFrost

EIV744
Płyta indukcyjna SlimFit
•  Power Boost 
•  Sterowanie DirectTouch 
•  Pola grzewcze Infinite™
•  Funkcja Hob2Hood 
Nr art. 1378421

55 cm

‹ 

›  

54 cm
‹  ›  

‹ 
›
  

18
8 

cm

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

55 cm

‹ 

›  

60 cm
‹  ›  

‹ 
›
  

60
 cm Intuicyjne sterowanie 

QuickSelect 

52 cm

‹ 

›  

71 cm
‹  ›      

‹ 
›
  

4,
4 

cm

Funkcja Bridge Termosonda 

     2999,-2999,-

2099,-2099,- 3299,-3299,- 1999,-1999,-
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8 kg
PojemnośćA + + A + + + 

8 kg
Pojemność

 
Prędkość

1400

GentleCare - Suszarki 
wyposażone 

w system GentleCare 
potrafią wysuszyć 

Twoje ubrania 
w temperaturze 

blisko połowę 
niższej niż 

w suszarkach 
kondensacyjnych.

Innowacyjny system 
SteamCare pozwala 
zakończyć każde 
pranie delikatnym 
podmuchem pary, 
aby zmniejszyć 
o jedną trzecią ilość 
zagnieceń. Dzięki 
temu w znacznym 
stopniu ogranicza 
potrzebę późniejszego 
prasowania.

Asortyment w podanych cenach dostępny od 20.11 do 10.12.2019 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.

EW8H258SP
Suszarka kondensacyjna z pompą ciepła
•  System DelicateCare - najdelikatniejsze tkaniny są suszone w bezpieczny dla nich sposób
•  Energooszczędny i wydajny system filtracji 2w1 zapewni utrzymanie odpowiedniego 

przepływu powietrza w urządzeniu.
•  Program outdoor
•  Tryb Cichy
•  Silnik inwerterowy  z 10 letnią gwarancją,  
•  oświetlenie bębna 
Nr art. 1384647

EW7F248SP
Pralka PerfectCare 700
•  Opcja SoftPlus zapewnia wstępne 

namoczenie i równomierne 
rozłożenie prania w bębnie

•  System SensiCare
•  Funkcja Eco TimeManager
•  System SensiCare 
Nr art. 1409074

60 cm

‹ 

›  

60 cm
‹  ›  

‹ 
›
  

85
 cm

60 cm

‹ 

›  

57 cm
‹  ›  

‹ 
›
  

68
 cm

2999,-2999,-

2099,-2099,-


