
 



TAURUS MIXING CHEF COMPACT
Kuchyňský robot, příkon 600W, objem mísy 4,2 l, planetární 
rotační systém, časovač s vypínáním, 8 rychlostí + TURBO, víko 
proti rozstříkávání, hnětací, šlehací a mixovací nástavec.

PLATNOST LETÁKU:


do vyprodání zásob

NEJLEPŠÍ CENY

VE MĚSTĚ

KADAÒ
vedle námìstí
Kpt. Jaroše 1486
tel.: 474 333 540

ROKYCANY
u Finanèního úøadu
Malé nám. 119
tel.: 371 594 220

MOHELNICE
u autobus. nádraží
Okružní 19
tel.: 583 433 543

SVITAVY
u parkovištì Fabrika
Milady Horákové 4
tel.: 461 540 132
Po - So: 8:30 - 18:00

LETOHRAD
naproti Qantu
Šedivská ulice 915
tel.: 721 181 195

LITOMYŠL
bývalý Kelvin K+B expert
Braunerovo nám. 212
tel.: 606 613 819

LANŠKROUN
u Kauflandu
Dvoøákova 1163
tel.: 608 608 818
Po - Ne: 9:00 - 20:00

MORAVSKÁ TØEBOVÁ
OC Morava
Svitavská 2
tel.: 608 608 821

INDESIT BWE71453X 
Pračka předem plněná, energetická třída A+++, náplň prádla
7kg, 1400 ot./min., množstevní automatika, Push&Wash, 
rychlé praní, odstranění skvrn, 16 programů praní. Rozměry 
(VxŠxH): 85 x 59,5 x 54 cm

7 kg
náplň prádla

1400
otáček / min.

ener. třída

A+++

 



ener. třída

A++

64 l
mraznička

188 l
chladnička

LED
osvětlení

 



CANDY X 5433 CM
Kombinovaná chladnička,objem chladničky: 188 l / mrazničky: 
64 l, 3+1 nastavitelné skleněné police, LED osvětlení, aut. 
odmrazování chladničky. Rozměry (VxŠxH): 180 x 55 x 54,5 cm

18
0 

cm

NEREZ  8.1

16GB

GPS



IGET EKINOX K5 BLUE / GOLD
Mobilní telefon, 5.5" NOTCH HD IPS displej, 1132 x 540, 18:9,  Quad-Core, 
Dual SIM, 2 GB + 16 GB, 13 MPx + 2 MPx /5 MPx, duální kamera, GPS, 4G/LTE, 
baterie 3000 mAh, snímač otisku prstů, Android 8.1

 



 

CONCEPT VT 7010
Teplovzdušný ventilátor,
2 provozní stupně: 750 W 1500 W, topení, studený vzduch
a ventilátor. Pojistka proti přehřátí, příkon: 1 500 W

GOGEN TVU 55V298 
4K Ultra HD Smart TV, úhlopříčka 140cm, rozlišení 3840×2160 px, 800 Hz, CMP, DVB-T2/C/S2, podpora 
HEVC (H.265) – nový digitální standard, LAN, Wi-Fi, Bluetooth, HbbTV, zvuk 20 W, 3× HDMI, 2× USB, 
energetická třída A+. Záruka 40měsíců (nutná registrace)

 






3x

2x



 



HOOVER TE80PET011 
Výkonný sáčkový vysavač, příkon 550 W, EPA sáček s kapacitou 3,5 l, 
energetická třída A+, omyvatelný EPA filtr, ukazatel naplnění nádoby, 
hlučnost 66 dB, pogumovaná kolečka, hubice Mini Turbo na zvířecí chlupy 

nutno registrovat na:
www.bonushoover.cz


Žehlička Hoover
+ Sáčky na rok

ZDARMA 

Jste připraveni

na TV vysílání v novém

standardu DVB-T2? 

EMOS EM180 HD 
Digitální HDTV DVB-T2 H265 HEVC přijímač pro příjem 
digitálního pozemního TV s možností nahrávání přes USB 
port. Možnost prohlížení fotografií a poslechu MP3 souborů. 
Přijímač umožňuje přehrávání multimediálních souborů. 

 



FIELDMANN FZF 4010 
Zahradní fukar, 3 funkce: foukání, drcení, 
vysávání, příkon: 2 600 W, rychlost vzduchu: až 

3250 km/h, sací výkon: 10,7 m /min, mulčovací 
podíl: 10:1, Sběrný vak: 45 l

rych. vzduchu: až 270 km/h

FZF 4030

příkon: 3 000 W,
Zahradní fukar,

 



 



CANDY CS H7A2LE-S 
Kondenzační sušička prádla, bezdotyková technologie 
SmartTouch, detekce množství vloženého prádla, 14 základních 
programů + 30 programů SmartTouch, odložený start, 
senzorové sušení. Rozměry (VxŠxH): 85 x 60 x 59,5 cm

7 kg
náplň prádla

 



ener. třída

A++





BEKO RCSA270K20W  
Kombinovaná chladnička, energetická třída A+, objem 
chladničky 175 litrů / mrazničky 87 litrů, Antibakteriální štít, 
LED osvětlení, automatické odmrazování chladicí části.  
Rozměry (VxŠxH): 171 x 54,5 x 60 cm

87 l
mraznička

175 l
chladnička

 



LED
osvětlení

ener. třída

A+

17
1 

cm

Kombinovaná chladnička, energetická třída: A++, objem 
chladničky: 228 l, mrazničky: 111 l, 3 přihrádky pro uchování 
zmrazených potravin. Rozměry (VxŠxH): 189 x 60 x 66 cm

INDESIT LI8 S2 W 

111 l
mraznička

228 l
chladnička

ener. třída

A++

 


18

9 
cm

ener. třída

A++

64 l
mraznička

188 l
chladnička

LED
osvětlení

CANDY W 5433 CM
Kombinovaná chladnička,objem chladničky: 188 l / 
mrazničky: 64 l, 3+1 nastavitelné skleněné police, LED 
osvětlení, aut. odmrazování chladničky. Rozměry 
(VxŠxH): 180 x 55 x 54,5 cm

 



18
0 

cm

ener. třída

A++

95 l
mraznička

229 l
chladnička

NEREZ

 



Kombinovaná chladnička, energ. třída: A++, objem chladničky 
229l / mrazničky 95l, zeleninová zásuvka CrispZone s regulací 
vlhkosti HumidityControl, FrostLess technologie pro menší 
tvorbu námrazy v mrazničce, XXL SpaceBox zásuvka,  držák na 
láhve, barva NEREZ, rozměry (ŠxVxH): 60 x 185 x 64 cm

GORENJE RK6192EX

18
5 

cm

 



WHIRLPOOL W7 831T OX H    
Kombinovaná chladnička, výška 189 cm, objem chladničky 234 l, objem 
mrazničky 104 l, energetická třída A+++,  technologie 6. smysl NoFrost, 
distribuce vzduchu Multiflow, FreshBox 0° a FreshBox zásuvky, LED 
osvětlení, dveřní alarm 

18
9 

cm

NO
FROST

104 l
mraznička

234 l
chladnička

ener. třída

A+++

Pračka předem plněná, En. třída A+++-30%, Spotřeba energie 0,68 kWh, 
Náplň prádla 8 kg, Odstřeďování 1600 ot./min., LCD displej, Odložený start, 
Technologie ProSteam® umožňuje zakončit prací cyklus párou, 
TECHNOLOGIE PROSENSE™, SoftPlus, Kontrola vyváženosti prádla, Speciální 
parní programy, ÖKOInverter motor, Rozměry (VxŠxH): 85 x 60 x 50 cm

AEG L7FBE68SC AEG T8DBE48SC
Kondenzační s tepelným čerpadlem, En. třída A++/-40% 
1,99 kWh, Středně velký LED displej, Náplň 8 kg, Ovládací panel 
v českém jazyce, Invertorový motor, Vnitřní osvětlení bubnu, 
Technologie AbsoluteCare, SensiDry, ProSense, ÖKOFlow, 
Outdoorové oblečení, Rozměry (VxŠxH): 85 x 60 x 60 cm

1600
otáček / min.

8 kg
náplň prádla

ener. třída

A+++



8 kg
náplň prádla

ener. třída

A+ -40%+







nutná registrace: www.aeg.cz/bezobav








WHIRLPOOL W55ZM 111 W
Šuplíková mraznička, energetická třída A+, objem 
102l, 3 zásuvky. Rozměry (VxŠxH) : 83.8 x 54 x 61,5 cm 

102 l
mrazákener. třída

A+





83
,8

 c
m

Chladnička, energetická třída A+, objem chladničky 82 l, 
mrazáku 10 l, 2 skleněné police, zásuvka na ovoce a zeleninu, 
nerezové madlo. Rozměry (VxŠxH): 84 x 49 x 51 cm

CANDY CFO 145

 



ener. třída

A+ 82 l
chladnička

10 l
výparník

84
 c

m

7 kg
náplň prádla

ener. třída

A++

BEKO DS7433CSPA
Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem, automatický senzor 
sušení, BabyProtect - zajistí hygienickou čistotu kojeneckého prádla. 
14 programů, odložený start, nastavení úrovně sušení, možnost 
připojení na odpad. Rozměry (VxŠxH): 85 x 60 x 59 cm

 





WHIRLPOOL FWD91496WS EU  
Předem plněná pračka, náplň 9 kg prádla, ener. třída A+++, 
inteligentní technologie 6. smysl, 14 programů + doplňkové, LCD 
displej, Colours15°, FreshCare+ - provzdušnění prádla po konci 
pracího cyklu, Clean+, záruka 10 let na tichý motor. Roměry 
(VxŠxH): 84,5 x 59,5 x 63 cm

1400
otáček / min.

9 kg
náplň prádla

ener. třída

A+++





WHIRLPOOL FT M22 9X2S EU  
Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem, 15 programů + 
doplňkové, jednoduché čištění filtru, FreshCare+, 6. SMYSL, 
Šetrné sušení vlněného prádla. Extra jemné sušení, rychlé sušení, 
osvěžení. Rychlý program 30 minut, odložený start, dětská 
pojistka.  Rozměry (VxŠxH): 84,9 x 59,5 x 64,9 cm





ener. třída

A++

9 kg
náplň prádla


ECG EWF 1053 MA++
Automatická pračka, náplň prádla 5 kg, energetická třída 
A++, odstředění: 1.000 ot./min.,15 pracích programů. 
Rozměry (VxŠxH): 85 x 60 x 50 cm

5 kg
náplň prádla

1000
otáček / min.

ener. třída

A++

 




Waschkönig

Universal XXL

CANDY CST G382D-S
Vrchem plněná Smart pračka, náplň prádla 8kg, odstřeďování 
1200ot./min., množstevní automatika, Technologie Smart Touch - 
bezdotykové propojení pračky pomocí technologie NFC s chytrým 
telefonem a její ovládání, 16 programů základních + 40 programů 
Smart Touch, Rozměry (VxŠxH): 85 x 40 x 60cm.  

 



8 kg
náplň prádla

1200
otáček / min.

ener. třída

A+++ 
Ariel White
and Color
70PD

Nerezová myčka nádobí, kapacita 14 sad nádobí,  
energetická třída A++, senzorová technologie 6. smysl, 10 
mycích programů , funkce odložené mytí – umožňuje odložit 
mytí až o 24 hodin , kontrola přetečení Aquasafe. Rozměry 
(VxŠxH): 85 x 60 x 60 cm    

WHIRLPOOL WFO 3C23 6.5 X

 



ener. třída

A++



14 sad


kapsle JAR

96 ks

MORA K 561 AW
Kombinovaný sporák,  4 plynové hořáky s pojistkou 
STOP GAS a el. zapalováním, energetická třída A, el. 
multifunkční trouba, objem 62 l, 8 programů, ECO 
CLEAN - funkce na čištění trouby. Rozměry (VxŠxH): 
85 x 50 x 60 cm





62 l
objem trouby

ener. třída

A

HADICE PRO PŘIPOJENÍ 
PR HAB 100 + PLECH 

ZDARMA

DÁREK

MORA C 511AW
Elektrický sporák s multifunkční troubou, 4 varné zóny, 
energetická třída A, objem trouby 64 l, funkce na čištění 
trouby, komfortní zavírání dvířek, ohřev talířů, funkce 
šetrné rozmrazování, vedení plechů prolisy, praktický 
úložný prostor, chladná dvířka trouby, ukazatel zbytkového 
tepla. 



64 l
objem trouby

ener. třída

A

DÁREK
  PLECH

ZDARMA

KUPTE
SPORÁK

 



a získejte
odsavač par

za zvýhodněnou
cenu!

Úzká myčka nádobí, energetická třída A+, kapacita 9 sad 
nádobí, hlučnost 52 dB, 5programů, odložený star, kontrolka 
soli a leštidla, Express mytí- úspora 25% času a energie, LED 
kontrolky, samočistící tříúrovňový filtr, zvukový signál konce 
cyklu.  Rozměry (VxŠxH): 85 x 45 x 60 cm

CANDY CDP 1L952X

 





9 sad


kapsle JAR

96 ks
ener. třída

A+

HOOVER DXOA4 37AHC3 
Předem plněná pračka SLIM Dynamic Next Advance, 1300 ot./ 
min., kapacita 7 kg,  energet. třída A+++ -30%, Technologie All In 
One a One Touch, dotykový displej, PRANÍ V PÁŘE, 16 programů 
základních + 40 programů One Touch, invertorový motor. Rozměry 
(VxŠxH) 85 x 59,5 x 43,2 cm

7 kg
náplň prádla

1300
otáček / min.

ener. třída

A+++

 




Ariel White
and Color
70PD










ener. třída

A

58 l
objem trouby

ELECTROLUX EKK54950OX
Kombinovaný sporák, plynová deska se 4 zónami, 
energ. třída A, el. multifunkční trouba, objem 58 l, parní 
funkce PlusSteam, 8 programů, gril, Rozměry 
(VxŠxH): 85 x 50 x 60 cm

 



NEREZ







GPS

3GB

16GB

DOOGEE X90L černý 
Mobilní telefon s LTPS displejem, rozlišení 1280×600px,  
4jádrový procesor 1.5 GHz, 3 GB RAM, interní paměť 16 GB,  
podpora microSD až do 128 GB,  duální zadní fotoaparát (8 Mpx + 
5 Mpx),  5Mpx přední fotoaparát,  GPS, Wi-Fi, 4G/LTE, Bluetooth, 
dual SIM (hybridní), čtečka otisků prstů, rozpoznání tváře



CPA HALO 18 SENIOR 
Jednoduchý mobilní telefon s SOS tlačítkem. Má velký 
2.8" barevný displej, rozlišení 320 x 240 bodů, FM rádio, 
0.3 Mpx fotoaparát, Bluetooth 3.0, slot pro paměťovou 
kartu až do 16 GB, baterii o kapacitě 900 mAH, svítilnu, 
foto kontakty, velká tlačítka a nabíjecí stojánek. 







GPS

4GB

64GB

Mobilní telefon s IPS displejem, Full HD rozlišení, 8jádrový 
procesor Qualcomm Snapdragon 660 až 2.2 GHz, 64GB interní 
paměti, duální zadní fotoaparát 48 + 5 MPx, přední 13 MPx, 
podpora LTE, USB Type-C, Glonass/ BeiDou, čtečka otisků prstů, 
identifikace tváře, baterie 4000mAh s funkcí rychlonabíjení

XIAOMI REDMI NOTE 7 červený, černý, modrý





GPS

3GB

32GB

Mobilní telefon, rozlišení 1520×720px, 4jádrový procesor 2,0 
GHz, 3 GB RAM, 32 GB interní paměti, podpora micro SD až do 
400 GB, zadní fotoaparát 13 Mpx, přední fotoaparát 5 Mpx, 
GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou, Wi-Fi, LTE, Bluetooth 4.2, čtečka 
otisku prstů, FM rádio, operační systém Android ve verzi One

MOBILNÍ TELEFON NOKIA 3.2





GPS

3GB

32GB

Mobilní telefon s NOTCH IPS displejem, rozlišení  1520x720 px, 
18:9, Quad-core, Dual SIM, RAM 3 GB + 32 GB interní paměť, 
duální Samsung fotoaparát 13+2 Mpx, přední kamera 5 Mpx, 
GPS, 4G/LTE, baterie 3000 mAh, snímač otisku prstů, skleněné 
tělo,  Android 8.1

IGET EKINOX E8 ULTRA BLACK 





Jste připraveni na TV vysílání v novém standardu DVB-T2? 













GOGEN 49V42
UHD televizor, rozlišení 3840x2160 px, DVB-C/S2/T/T2/T2 (H.265), 800 Hz CMP, 
SKYLINK FAST SCAN, Live TV, SMART TV - internetový prohlížeč, Wi-Fi, červené tlačítko, 
Bluetooth

2x

 



PHILIPS 58PUS7304/12
4K Ultra HD Smart TV, rozlišení 3840×2160 px, zpracování obrazu 1 700 PPI, 
Philips P5 Perfect Picture Engine, Micro Dimming Pro, HDR10+, Dolby Vision a 
Dolby Atmos, 3stranný Ambilight, DVB-T2/C/S2 tuner, kodek HEVC (H.265) 
LAN, 4× HDMI, 2× USB, OS Android TV




 



4x 2x



























SENCOR SLE 32S600
HD LED SMART televizor, úhlopříčka 80 cm, rozlišení 1366 x 768 px, DVB-
C/T/T2/S/S2, echnologie nahrávání PVR na USB, podpora HbbTV, Netflix, Wi-Fi. 
Energetická třída A.  




 



REC2x

SAMSUNG UE43RU7452 / UE50RU7452 / UE55RU7452 
4K Ultra HD Smart TV, rozlišení 3840 x 2160 px,  DVB-C/S/S2/T/T2 -  kodek HEVC (H.265), vestavěná Wi-Fi, HbbTV, HDR 10+, Supreme UHD Dimming, Dolby Digital Plus, 
SmartThings aplikace, Bluetooth, DLNA, webový prohlížeč, energetická třída A, EPG, teletext, přehrává i nahrává díky USB, 3x HDMI, 2 x USB, CI+, LAN

 


 


 




 















3x 2x

NAVITEL E700
Automobilová navigace s Windows CE, 47 evropských 
zemí, min. 4 aktualizace za rok, displej 7" s rozlišením 
800×480, rychlostní kamery, rychlostní limity, POI, oblíbené 
místa, historické stezky, RAM: 256 MB, flash paměť 8 GB a 
slot pro karty microSD / SDHC

 



Meteostanice měří vlhkost, vnitřní i vnější teploty, 
uchovává záznamy maximální i minimální vlhkosti
a teploty, vývoj tlaku, předpověď počasí, zobrazuje čas
a datum, kalendář a má i budík. Možnost pověšení na 
zeď.

BRAVO B 5153 

 



SENCOR SDB 5104TD
Multimediální set-top box pro příjem pozemního vysílání 
DVB-T a DVB-T2 s kodekem H.265/HEVC. Přijímač je vybaven 
dvojitým tunerem díky kterému můžete sledovat pořad
a současně nahrávat pořad z jiného kanálu. Přes USB rozhraní 
si můžete pouštět filmy, hudbu nebo fotografie. 

 





Skvěle hrající kovová Bluetooth sluchátka, výdrž až 
4 hodin přehrávání, Bluetooth 4.1, intuitivní ovládání 
na sluchátkách, funkce handsfree, magnetické 
špunty.

BML E-SERIES BINKS

 



BUXTON BHP 7501
Designová bezdrátová sluchátka podporující 
technologii bluetooth, 40 mm měniče s neodymovým 
magnetem. Pro snadné přenášení lze sluchátka složit 
do skladnější verze. Kapacita baterie 300mAh s dobou 
přehrávání cca 15 hod. 

 



SENCOR SPT 3907W / SPT 3907B
Radiomagnetofon s CD přehrávačem a podporující Bluetooth. 
CD displej s podsvícením, FM rádio, funkce opakovaného
a náhodného přehrávání, USB a 3,5 mm jack konektor. Dálkové 
ovládání.  



BML DCAM4
Autokamera, Full HD rozlišení, 1.5" displej, detekce pohybu, 
G-Senzor, široký zorný úhel kamery 120°, natáčení ve 
smyčce. Kamera začne natáčet ihned po nastartování. 
Rozlišení fotografií až 5 MPx. Podpora micro SD karet do 
velikosti až 32 G. 

 



LAMAX FLOW1
Bezdrátový reproduktor, výkon 30 W, design ze dřeva a 
kovu, výdrž 20 hod., kapacita 6600 mAh, spolehlivé 
Bluetooth 4.2, podpora AUX, zabudovaný mikrofon, 
funkce True Wireless Stereo pro připojení dalšího 
reproduktoru 

 



EMOS P3534
Nabíjecí a nárazuvzdorná 5 W CREE LED 
čelovka,  dosvit až 75m, doba svícení až 
3hodiny, baterie Li-Pol 1 200mAh

 



Set voděodolných LED cyklosvítilen, přední a zadní, 
s několika režimy svícení a praktickým držákem na 
jízdní kolo. Dosvit pření až 100m, zadní 50m. Doba 
svícení - přední: až 140 hodin, zadní: až 200 hodin

EMOS P3920 

 



Vertikální ergonomická bezdrátová myš, 
podporuje přirozenou polohu zápěstí, snižuje 
tlak na hlavní nervy zápěstí, snižuje riziko 
syndromu karpálního tunelu

YENKEE YMS 5020

 



4K Ultra HD Smart TV, rozlišení 3840 x 2160 px, DVB-C/S/S2/T/T2 HEVC (H.265), Wi-Fi, HbbTV, HDR 10+, Supreme UHD Dimming, Dolby Digital Plus, SmartThings aplikace, 
DLNA, webový prohlížeč, EPG, teletext, přehrává i nahrává USB, 3xHDMI, 2xUSB, CI+, LAN

LG 43UM7400 / LG 55UM7400 / LG 65UM7400P

 


 


 












3x 2x










YENKEE YKM 2006CS 
Sada bezdrátové klávesnice a myši, klávesnice má 
ergonomický design, tiché klávesy, multimediální 
klávesy a numerickou část,  je odolná proti polití. 
Myš vhodná jak pro praváky, tak pro leváky.

 



HD LED televizor, úhlopříčka 80 cm, rozlišení 1366 x 768 pxl, 100Hz Clear Motion 
Picture, DVB-T/C/T2/ (H.265) – certifikováno Čra, 2 x HDMI vstup, USB vstup, 
energetická třída A+  

GOGEN TVH32P452T

 



2x






Ověřená kvalita + super cena + skvělé dárky.

UPOZORNĚNÍ: ceny zboží uvedené v letáku nezahrnují recyklační poplatek dle zákona č.185/2001 Sb. v platném znění. Ceník recyklačních poplatků včetně DPH: pračky, myčky, sporáky 69 Kč, sušičky 69 Kč a 104 Kč , chladničky 194 Kč, TV do 63 cm 54 Kč TV nad 63 cm
203 Kč/303 Kč dle výrobce, TV Gogen přidat 277 Kč, TV Sencor 285 Kč,  malé spotřebiče 3,50  Kč, střední spotřebiče 16 Kč, tablety 10 Kč a 15 Kč, radiopřijímače s cd 16 Kč, elektrická zahradní technika 5 Kč, video a audio systémy 34 Kč, počítače a příslušenství 17 Kč, IT mobily 2 
Kč, tiskárny 17 Kč, rádia 5 Kč, repro Bluetooth 4 Kč. Bližší informace dostanete na prodejnách, uvedené recyklační poplatky budou připočítány k ceně zakoupeného zboží.

Chyby, změny v textu a cenách jsou vyhrazeny. Některé fotografie mohou mít pouze informativní charakter.

NEJLEPŠÍ CENY

VE MĚSTĚ

Vystaveno více než 1200 svítidel!

SVITAVY
Milady Horákové 4

www.produmsvitavy.cz

Po - So

8:30 - 18:00

Automatický kávovar ve Slim 
designové úpravě šířka pouze 
18 cm! Tlak čerpadla 19 Bar. 
Určeno pro přípravu kávy 
espresso, cappuccino, caffe 
latte a espresso macchiato. 
Integrovaný nerezový mlýnek 
na zrnkovou kávu, parní tryska 
pro přípravu mikropěny z 
mléka, 3 režimy provozu, 
nádržku na vodu o objemu 1 
100 ml , příkon 1470W.  

ETA NERO 5180 
90000






 1kg kávy
Monte D´Oro
Café Créme

 



Kuchyňský robot, motor s 6letou zárukou, celokovové tělo,
8 rychlostí, LED osvětlení, 4.5l nerezová nádoba, 1.5 l 
skleněný mixer, hnětení, šlehání, míchání, nástavec na mletí, 
přípravu klobás, tvořítko na cukroví. 

SENCOR STM 6350WH

1000 W

 



Domácí pekárna, max. objem chleba 1.3 kg, příkon 800W, 12 
pečících programů, automatický provoz, časovač, možnost 
pečení bezlepkového chleba, nastavení velikosti a propečení 
chleba, nerezové provedení, nepřilnavý povrch

ETA DELICCA 7149 90020

800 W

 



SENCOR SMW 1917
Mikrovlnná trouba, objem 17l, výkon 700W, 
jednoduchá manuální  obsluha,  5 úrovní 
mikrovlnného výkonu, funkce rozmrazování, 
časovač 30 minut

700 W 17 l

 



Hrnec pro vaření rýže, objem 3 l, kapacita 1 l,  
příkon 500 W, parní koš, automatický provoz, 
funkce udržení ideální teploty, indikace 
provozu, speciální špachtle na rýži, odměrná 
nádobka.

TEFAL RK102811   

500 W

CONCEPT RK 4030

červená, nerez

Rychlovarná konvice, příkon 2200 W, 
objem 1.7 l, ukazatel množství vody, 
bezpečnostní víko,  materiál nerez/sklo 

2200 W

 



BRAVO B 4373 CARMEN 
Žehlička napařovací, příkon 2400W, keramická 
žehlící plocha, ANTI DRIP, ANTI CALC, AUTO-SHUT 
OFF - funkce automat. vypnutí, regulace teploty, suché 
žehlení, samočištění, plynulá regulace napařování
0-35g/min.  



2400 W

Odstraňovač žmolků na bateriový provoz, 
výklopná hlava s nastavením výšky řezu ve 
3 úrovních, nerez nože, odnímatelný 
sběrný kontejner žmolků

TAURUS PERFECT T992013 

 






Sonický kartáček na obličej - čistí, masíruje, prokrvuje
a vyhlazuje! Čistič pórů, sonická technologie, hloubkové 
čištění, 3 úrovně intenzity, voděodolné provedení, 
nabíjecí USB, rychlé nabíjení, cestovní pouzdro

ETA 1352 90000 / ETA 1352 0010

Jemný čisticí
a hydratační

krém ETA
Fenité



TAURUS SPIRO T903909   
Zastřihovač vlasů a vousů s odsáváním, snadné nastavení 
délky vousu 1.5-16 mm, nerezové odolné nože, aku provoz, 
výdrž baterie až 40min. při plném nabití.

 



BRAUN SERIES33000   
Holicí strojek s trojitým holicím systémem (2x SensoFoil™ 
planžeta, 1x zastřihovací lišta), Plně omyvatelný, Akumulátorový 
provoz, LED ukazatel stavu nabití baterie, 1 hodina nabíjení pro 
20 min. provozu, 5 min nabíjení pro 1 oholení, Ni-MH baterie

 



 



Přenosné elektrické topidlo s termostatem a ventilátorem, 
3 stupně regulace výkonu 0 / 900 / 1800W, velice tichý 
ventilátor, možnost upevnění na zeď 

VIGAN THV1
Elektrický olejový radiátor, 9 topných článků, příkon 
2000 W, ochrana proti přehřátí, bezpečnostní funkce 
automatického vypnutí při převrhnutí přístroje, funkce 
proti zamrznutí

SENCOR SOH 3209

2000 W

 



MINKY TM10090100 DAMP TRAP
Lapač vlhkosti s vestavěnou výlevkou, pomáhá předcházet a eliminuje 
vlhkost, plísně, pachy a kondenzace, Otočné víko pro volbu intenzity 
výkonu, 200 g tableta pro přibližně 3 měsíce provozu (v závislosti na 
velikosti místnosti a vlhkosti), Ideální pro sklepy, sušárny prádla, koupelny, 
garáže, chaty, posilovny...  



MINKY DAMP TRAP
LNáhradní tablety do odvlhčovače 
Minky Damp Trap - 2ks v balení

 



ECG VT 4220 3IN1
Tyčový vysavač 3v1 - tyčový vysavač, ruční 
vysavač a mop. 22.2V Li-Ion baterie,  výdrž na 
jedno nabití až 40min., LED osvícení vysávané 
plochy, kartáčová hubice zúžená hubice
a prachový kartáč.

 



 



Robotický vysavač s funkcí mopu a kompaktními 
rozměry, Lithiové baterie – 14.4V, výdrž až 60 minut, 
nabíjení 4-5h, výška 7cm! Průměr 26,5 cm, 
odnímatelný zásobník 0,3 l. Ideální pro každodenní 
jednoduché a levné použití, bez nutnosti složitého 
nastavování a programování.

TAURUS STRIKER 2.0

více info na:

ROWENTA RO6477
Podlahový sáčkový vysavač, akční 
rádius 11 m, objem prachového sáčku 
4,5 l, filtr HEPA Hygiene+, úsporný 
motor EffiTech, extra tichý provoz. 
Příslušenství - univerzální podlahová 
hubice Deep Clean, parketová hubice 
Softcare, mini turbo kartáč, turbo kartáč 
na zvířecí srst, úzká štěrbinová hubice, 
hubice na čalounění, prachový kartáček.

 



750 W


