
VOLNĚ STOJÍCÍ

MIKROVLNNÉ TROUBY
Platí do 31. 12. 2019 nebo do vyprodání.

EMS30400OX

Mikrovlnná trouba

Možnost přípravy jídla téměř jakýmkoli způsobem

Díky komplexnímu řešení této mikrovlnné trouby s funkcí 
rozmrazování, ohřívání, grilování a vaření se můžete vrhnout
na jakoukoliv kuchařskou výzvu.

Digitální displej pro jasnou a okamžitou zpětnou vazbu

Čistý objem: 25 l

Mikrovlnný výkon: 900 W, Výkon grilu: 1100 W, Příkon : 2350 W

5 výkonových stupňů pro mikrovlnný ohřev

Systém tepelné úpravy: Mikrovlny/Gril/Konvenční

Rozměry: 32,57 x 52 x 48,7 cm

Volně stojící spotřebič

Díky extra velkému vnitřku vám tato mikrovlnná trouba nabízí 
možnost vložení všech vašich kulinářských výtvorů – i těch 
rozměrných.

Jen jeden rychlý pohled na panel s digitálním displejem a získáte 
okamžitou zpětnou vazbu o tom, v jaké fázi přípravy se jídlo 
nachází.

Velký vnitřek nabízí možnost přípravy větších pokrmů

Barva: nerez

3.990,-
AKCE:

EMS28201OW

Digitální displej pro jasnou a okamžitou zpětnou vazbu.

Mikrovlnný výkon: 900 W, Výkon grilu: 1000 W, Příkon : 1450 W

Mikrovlnná trouba

Jednoduše pokračujte s vařením – vaše potraviny jsou dokonale 
rozmrazené. Jakmile je tento automatický program rozmrazování 
dokončen, můžete přejít přímo na další krok ve vašem receptu. 
Tento program vždy dokonale rozmrazí vaše jídlo.

Volně stojící spotřebič

Rozměry: 31,84 x 51,9 x 45,76 cm

Čistý objem: 22,8 l

Popcorn či grilované sýrové sendviče? Dvojí funkce mikrovlnné 
trouby s integrovaným křemenným grilem vám nabízí širokou 
škálu možností vaření.

Získejte z vaší mikrovlnné trouby více díky přípravě jídel na dvou 
úrovních zároveň. Tato mikrovlnná trouba má dvě úrovně,
na kterých můžete připravovat několik pokrmů najednou.

Systém tepelné úpravy: Mikrovlny/Gril

6 výkonových stupňů pro mikrovlnný ohřev

Barva: bílá

3.390,-
AKCE:



Bližší informace k modelům vám podá prodejce. V uvedených cenách není zahrnut recyklační poplatek, účtovaný v souladu s novelou zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Některé fotografie mohou mít pouze informativní charakter. 
Vyobrazené příslušenství nemusí být součástí dodávky. Chyby, změny v textu a cenách jsou vyhrazeny. Uvedené modely jsou určeny k použití v domácnosti. Nabídka je platná do vyprodání zásob.

Milady Horákové 4, SVITAVY
tel.: 461 531 080, 461 540 131
e-mail: obchod@tauergroup.cz
www.tauergroup.cz

Další akce naleznete na:
www.PaletaZnacek.cz

Prodejce:

Uvedené mikrovlnné trouby nelze započítat do akce „MYČKA za čtyři šestky”

ani do akce „TAURUS za hubičku”

MIKROVLNNÉ TROUBY

EMS21400W

Ovládání mikrovlnné trouby nebylo nikdy snadnější než s tímto 
přehledným displejem LED a otočnými i tlačítkovými ovládacími 
prvky

Prostě pokračujte ve vaření - vaše jídlo je zcela rozmražené.

Mikrovlnný výkon: 800 W, Výkon grilu: 1000 W, Příkon : 1250 W

Mikrovlnná trouba

Jakmile tento automatický rozmrazovací program skončí, můžete 
hned přejít k dalšímu kroku vašeho receptu. Program vždy 
pečlivě rozmrazí vaše jídlo.

Tato mikrovlnná trouba je vybavena praktickým digitálním 
displejem, který vám poskytuje zpětnou vazbu a aktuální 
informace ohledně stavu zvoleného programu vaření.

Systém tepelné úpravy: Mikrovlny/Gril

Barva: bílá

Volně stojící spotřebič

Rozměry: 28,7 x 48,5 x 42,2 cm

11 úrovní výkonu

Čistý objem: 18,5 l

2.590,-
AKCE:

EMS21400S

Jakmile tento automatický rozmrazovací program skončí, můžete 
hned přejít k dalšímu kroku vašeho receptu. Program vždy 
pečlivě rozmrazí vaše jídlo.

Tato mikrovlnná trouba je vybavena praktickým digitálním 
displejem, který vám poskytuje zpětnou vazbu a aktuální 
informace ohledně stavu zvoleného programu vaření.

Rozměry: 28,7 x 48,5 x 42,2 cm

Ovládání mikrovlnné trouby nebylo nikdy snadnější než s tímto 
přehledným displejem LED a otočnými i tlačítkovými ovládacími 
prvky

Prostě pokračujte ve vaření - vaše jídlo je zcela rozmražené.

Čistý objem: 18,5 l

11 úrovní výkonu

Mikrovlnná trouba

Systém tepelné úpravy: Mikrovlny/Gril

Barva: stříbrná

Volně stojící spotřebič

Mikrovlnný výkon: 800 W, Výkon grilu: 1000 W, Příkon : 1250 W

2.690,-
AKCE:


