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Baterie PANASONIC ALKALINE POWER
standardní řada alkalických baterií PANASONIC ALKALINE POWER, vynikající poměr 
kvalita/cena
kat. č.  popis cena
465930 baterie mikrotužková AAA / 4 ks 50,60
465940 baterie tužková AA / 4 ks 50,60

Baterie PANASONIC PRO POWER
prémiová řada alkalických baterií PANASONIC PRO POWER, poskytuje vynikající zdroj 
energie pro vaše zařízení
kat. č.  popis cena
465980 baterie mikrotužková AAA / 4 ks 61,80
465990 baterie tužková AA / 4 ks 61,80

Baterie PANASONIC
zinkouhlíkové baterie PANASONIC, ekonomicky výhodný zdroj energie, jednoduchá 
a spolehlivá technologie
kat. č.  popis cena
466030 baterie tužková / AA / 10 ks 50,60
466040 baterie mikrotužková / AAA / 10 ks 50,60

Baterie Kodak
baterie mikrotužka AAA balení po 4 ks, baterie tužková AA balení po 4 ks, mono 
článek malý (buřt) / 2 ks, mono článek velký (buřt) / 2 ks
kat. č.  popis cena
465450 baterie mikrotužková AAA / 4 ks 22,70
465460 baterie tužková AA / 4 ks 22,70
465470 baterie mono článek malý / 2 ks 25,20
465480 baterie mono článek velký / 2 ks 38,60
465440 baterie 9 V / 1 ks 21,10

Baterie Eveready
baterie mikrotužka AAA balení po 4 ks, baterie tužková AA balení po 4 ks, mono 
článek malý (buřt) / 2 ks, mono článek velký (buřt) / 2 ks
kat. č.  popis cena
465360 baterie tužková AA / 4 ks 30,10
465390 baterie mikrotužková AAA / 4 ks 28,40
465370 baterie mono článek malý / 2 ks 32,90
465380 baterie mono článek velký / 2 ks 51,40
465330 baterie R 622 9 V / 1 ks 30,10

Baterie Kodak alkalické
alkalické baterie Kodak
kat. č.  popis cena
465400 baterie mikrotužková AAA 1,5 V / 4 ks 37,40
465410 baterie tužková AA 1,5 V / 4 ks 37,40
465420 baterie mono článek malý R14 / 2 ks 67,40
465430 baterie mono článek velký R20 / 2 ks 93,60
465230 baterie 9 V / 1 ks 58,90

Baterie Energizer alkalické
baterie mikrotužka AAA balení po 4 ks, baterie tužková AA balení po 4 ks
kat. č.  popis cena
465290 baterie tužková AA / 4 ks 67,–
465350 baterie mikrotužka AAA / 4 ks 67,–
465260 baterie tužková AA / 10 ks Family pack 158,–
465250 baterie mikrotužka AAA / 10 ks / Family pack 158,–

Baterie Verbatim alkalické
Verbatim, přední výrobce v oblasti optických médií, 
představuje řadu vysoce výkonných alkalických baterií pro napájení denně používaných 
zařízení, společnost Verbatim dbá na ochranu životního prostředí a snaží se dodávat 
výrobky, které nezatěžují životní prostředí, žádné alkalické baterie Verbatim 
neobsahují měď ani kadmium a všechny ostatní kovy použité v bateriích splňují 
požadavky stanovené v evropské legislativě pro baterie, všechny tyto baterie odpovídají 
směrnici ROHS (neobsahují nebezpečné látky) a na obalech najdete logo označující, 
že dodržujeme zásady pro sběr a recyklaci stanovené regionálními evropskými 
společenstvími
kat. č.  popis obr. č. cena
465720 baterie tužková AA 1,5 V / 4 ks 1 46,–
465730 baterie mikrotužková AAA 1,5 V / 4 ks 2 46,–
465740 baterie R61 9V / 1 ks 3 55,60

1 2 3

324 2018     2019

16
EL

EK
TR

O
 A

 B
ÍL

Á
 T

EC
H

N
IK

A
baterie



Žárovka čirá běžný závit E 27
kat. č.  popis cena
627000 E 27 / 40 W 12,80
627010 E 27 / 60 W 12,80

Prodlužovací přívody
prodlužovací přívod na jmenovitý proud 10 / 16 A, napětí 250 V, schválení a certifikace 
EZÚ a ESS, barva bílá

3 zásuvky / přívodní kabel
kat. č.  popis cena
627100 3 zásuvky / 1,5 m 79,–
627110 3 zásuvky / 3 m 108,–
627120 3 zásuvky / 5 m 152,–

6 zásuvek / přívodní kabel:
kat. č.  popis cena
627130 6 zásuvek / 3 m 142,–
627140 6 zásuvek / 5 m 184,–

Rozdvojka 250 V / 16 A
kat. č.  popis cena
627180 zásuvka kulatá 44,50
627190 zásuvka plochá 44,50

Nabíjecí baterie Eneloop Panasonic
unikátní baterie, nově s 1800 dobíjecími cykly, které mají maximálně eliminovat efekt 
samovybíjení, díky speciální technologii udrží tyto baterie po dobu jednoho roku 
až 85 % své kapacity, baterie Enelop se dodávají v nabitém stavu a jsou připraveny 
k okamžitému použití
kat. č.  popis cena
465640 4 ks / AAA 392,–
465680 4 ks / AA 392,–

Žárovka Kanlux LED
 LED  žárovky s velmi nízkými náklady provozu a dlouhou dobou svícení
kat. č.  popis obr. č. cena
627003 E27 / 15W / teplá bílá 1 77,–
627004 E27 / 12W / teplá bílá 2 89,30
627005 E27 / 12W / normální bílá 3 89,30
627006 E27 / 9W / teplá bílá 4 73,50
627007 E14 / 6W / teplá bílá 5 59,50
627008 E14 / 6W / teplá bílá / reflektor R50 6 91,–
627009 E14 / 6W / normální bílá / reflektor R50 7 91,–
627021 E27 / 8W / teplá bílá / reflektor R63 8 112,–
627022 E27 / 8W / normální bílá / reflektor R63 9 112,–

Nabíječka baterií Eneloop Panasonic
univerzální nabíječka, která dokáže nabíjet současně 2 
nebo 4 AA nebo AAA články typu NiMH, nabíječka je řízená 
časovačem pro ukončení dobíjení, dodává se včetně 4 
Eneloop baterií AA s 2100 dobíjecími cykly a kapacitou min. 
1900 mAh v nabitém stavu
kat. č.  popis cena
465661 4 x AA 607,–

Prodlužovací přívody s vypínačem
prodlužovací přívod s vypínačem na jmenovitý proud 10 / 16 A, napětí 250 V, schválení 
a certifikace EZÚ a ESS, barva bílá
kat. č.  popis cena
627141 5 zásuvek / 1,5 m 112,–
627142 5 zásuvek / 3 m 141,–

Hodiny nástěnné 3D

  designové hodiny se širokým plastovým lemem atypicky doplněným barevnými 
číslicemi ve 3D tvaru (Ø 30 cm, šířka 5 mm, výška 25 mm)

  výrazné a dobře viditelné
  ochranný skleněný kryt, snadná údržba
  provoz: 1x AA baterie (nejsou součástí výrobku)

kat. č.  popis cena
070213 černo-modrá 471,–
070214 černo-červená 471,–
070215 černo-zelená 471,–
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Lampička KANLUX Golba
  materiál: podstavec a stínidlo plast, ramena a reflektor hliník
  zdroj: G4 20 W
  rozměr: výška max. 48 cm, stínidlo průměr 8 cm
  délka kabelu 1,65 m

kat. č.  popis cena
850058  černá 249,–

Hodiny nástěnné XL

  extra velké nástěnné hodiny do halových prostor, čekáren apod. 
(Ø 46 cm, šířka 30 mm, výška 25 mm)

  výrazný ciferník pro dobrou viditelnost
  ochranný transp. kryt, snadná údržba
  provoz: 1x AA baterie 

(nejsou součástí výrobku)
kat. č.  popis cena
070225 stříbrná 920,–

Hodiny nástěnné s teploměrem

  výrazný barevný kovový rámeček (Ø 30 cm, výška rámu 4,5 cm)
  teploměr určený do interiéru
  ochranný skleněný kryt, snadná údržba
  provoz: 1x AA baterie (nejsou součástí výrobku)

kat. č.  popis cena
070221 modrá 702,–
070222 černá 702,–
070223 oranžová 702,–
070224 zelená 702,–

Hodiny nástěnné Modern

  kovové nástěnné hodiny v masivním rámu (Ø 30 cm, výška rámu 4,5 cm)
  ciferník v lesklém kovovém provedení
  skleněný kryt pro snadnou údržbu
  provoz: 1x AA baterie (nejsou součástí výrobku)

kat. č.  popis cena
070216 stříbrná 826,–

3
DNY

3
DNY

3
DNY

LAMPIČKA KANLUX ZARA
  materiál: plast / kov
  zdroj: E14 40 W
  výška: 29,5 cm, stínidlo průměr 10,7 cm
  délka kabelu 1,8 m 

kat. č.  popis cena
850052 černá 380,–

žárovky nejsou 
součástí lampičky

ektor hliník

LAMPA KANLUX FRANCO
  LED lampička, zapíná a vypíná se pouhým hmatem na podstavec
  materiál: plast / kov
  ohebné rameno
  žárovka součástí lampičky

kat. č.  popis cena
850055 černá 1364,–
850056 bílá 1364,–

5
DNŮ

Lampa Halogen MAUL ARC
  stolní halogenová lampička 
  20W teplé denní světlo 
  výška v pracovní poloze 35 cm 
  nastavitelný úhel světla 
  stabilní základna o průměru 13,5 cm 
  tlačítko ON/OFF 
  náhradní halogenová žárovka G4 
  délka kabelu 1,7 m 
  splňuje normu CE

kat. č.  popis cena
850030 černá 723,–

4
DNY

Hodiny nástěnné

  analogové hodiny se širokým plastovým rámem (Ø 30 cm, šířka 45 mm, výška 10 mm)
  vnitřní lem v lesklém stříbrném provedení
  tvarované ručičky
  ochranný skleněný kryt, snadná údržba
  provoz: 1x AA baterie (nejsou součástí výrobku)

kat. č.  popis cena
070211 Vienna / modré 259,–
070212 Berlin / stříbrné 259,–
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Lampa LED MAUL PURE
  výjimečná základna s USB vstupem pro nabíjení smartphonů a tabletů 
  svítivost bílého denního světla 
  moderní design 
  nastavitelný úhel světelné hlavice a ramena 
  kombinace lesklého hliníku a pevného plastu 
  jedinečný sedmistupňový režim tlumení a regulování síly světla 
  ideální pro moderní pracoviště k osvětlení pracovních ploch 
  velmi nízká spotřeba 
  po vypnutí nespotřebává energii 
  LED žárovky s výkonem 8W 
  spotřeba 8kWh/1000 hodin 
  životnost 20 000 hodin 
  délka ramena 42 cm 
  základní výška 45 cm 
  základna 19 x 12,5 cm 
  rozměr hlavice 23 x 5 cm 
  napájecí USB adaptér 5V, max 500mA 

kat. č.  barva cena
850020 šedo-stříbrná 2845,–

DOPORUČUJEME

Lampa MAUL ATLANTIC
  snadné umístění pomocí stabilní základny nebo svorky na desku stolu 
  výborná svítivost bílého denního světla 
  nastavitelný úhel světelné hlavice a ramen 
  celá lampička z pevného kovového materiálu 
  úspora energie - po vypnutí nespotřebává energii 
  zářivka s výkonem 11W a závitem G23
  životnost 8 000 hodin 
  základní výška 45cm 
  základna 20 x 14,5 cm 
  rozsah svorky na desku o tloušťce 5,5 cm 
  rameno rozděleno na dva díly o délce 34 a 33 cm
  rozměr hlavice 36 x 7cm

kat. č.  popis cena
850021 bílá 1113,–
850022 černá 1113,–
850023 stříbrná 1113,–

Lampička FALCO
  materiál: kov / plast
  zdroj: E27 60 W
  rozměr: maximálně 800 mm
  možnost přichycení šroubem ke stolu

kat. č.  popis cena
850300 černá 864,–
850310 bílá 864,–
850320 stříbrná 864,–

žárovky nejsou součástí lampičky

Lampička CRETA 10
  materiál: plast
  zdroj: G23 11 W
  rozměr: maximálně 720 mm

kat. č.  popis cena
850080 černá 658,–
850100 stříbrná 693,–

žárovky nejsou 
součástí lampičky

4
DNY

4
DNY

4
DNY

Bezsáčkový vysavač
  bezsáčkový vysavač
  vysoce účinný 800 W ECO motor
  hlučnost 76 dB
  systém Cyclone pro dokonalé oddělení prachu od vzduchu
  nerezová teleskopická trubice
  omyvatelný vstupní H.E.P.A. filtr 
  5 stupňový systém filtrace 
  pogumované přední kolečko pro snazší 

pojezd 
  délka přívodního kabelu 5 m (akční rádius 

6,5 m) 
  automatické navíjení kabelu
  omyvatelná nádoba na prach
  elektronická regulace sacího výkonu
  tepelná pojistka proti přehřátí motoru
  univerzální podlahová hubice s výsuvným 

kartáčem
  objem nádoby na prach 1,5 l
  rozměry: 410 x 280 x 260 mm
  hmotnost: 5,8 kg

kat. č.  popis cena
533450 SVC 730GR / zelený 1492,–
534090 SVC 730RD / červený 1492,–

Vysavač TASKI go
  efektivní vysavač pro denní vysávání 
  díky osvědčené technologii a robustní konstrukci je vhodný pro různé typy provozu 
  výkonný a přesto tichý motor zaručuje spolehlivé výsledky 
  výkon 900W 
  75% vyrobeno z recyklovatelného materiálu 
  na papírové sáčky 
  objem nádoby 16L / objem sáčku 8L 
  délka kabelu 8,5m / délka hadice 2 m 
  hmotnost 5,7 kg 
  rozměry 420 x 390 x350 mm

kat. č.  popis cena
534092 vysavač / černá 2930,–
534093 náhradní sáčky / 10 ks 280,–

4
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Stojanový ventilátor
stojanový ventilátor, volitelná horizontální rotace 
v úhlu 90° s možností vypnutí, nastavitelný úhel 
sklonu, nastavitelná výška v rozsahu 103 – 126 cm, 
přední a zadní kovová ochranná mřížka, stabilní 
křížová základna, protiskluzové nožky, ochrana proti 
přehřátí, příkon 50 W, délka přívodního kabelu: 1,6 
m, rozměry (šířka x hloubka x výška): 625 x 625 x 1260 
mm, hmotnost: 2,7 kg
kat. č.  popis cena
627260 průměr 40 cm 639,–

Stolní ventilátor
stolní ventilátor, volitelná horizontální rotace v úhlu 90° s možností vypnutí, 
nastavitelný úhel sklonu, přední a zadní kovová ochranná mřížka, protiskluzové nožky, 
ochrana proti přehřátí, příkon 30 W (62724) a 40 W (62725),
délka přívodního kabelu: 1,6 m
kat. č.  popis cena
627240 průměr 23 cm 423,–
627250 průměr 30 cm 519,–

Přímotopný konvektor  

  elektrické topení 2000W
  3 stupně nastavení
  ventilátor
  termostat
  bezpečnostní pojistka
  možnost montáže na zeď

kat. č.  popis cena
627390 SCF2001 Sencor 765,–

Teplovzdušný ventilátor
  teplovzdušný ventilátor 
  2 úrovně nastavení topného výkonu - 1000/2000W 
  plynule regulovatelný termostat 
  funkce studený vzduch 
  světelná kontrolka zapnutí 
  ochrana proti přehřátí 
  rukojeť pro snadné přenášení přístroje 
  maximální příkon 2000W

kat. č.  popis cena
627202 SFH 7011 320,–

4
DNY 4

DNY

pouze sezónní zboží

pouze sezónní zboží

pouze sezónní zboží

pouze sezónní zboží

Čistička a zvlhčovač vzduchu Ideal

kombinace zařízení zajištuje, jak čistý vzduch, tak optimální vlhkost, toto zařízení se 
osvědčilo například ve školkách či školách, výkon objemu vyčištěného i zvlhčeného 
vzduchu je vhodný pro místnosti o velikosti do 55 m2, stálý předfiltr zastaví vlasy, 
domácí prach a jiné velké částečky nečistot, následný HEPA filtr jemných částic filtruje 
téměř všechny jemné částice jako je pyl, bakterie a viry, filtr s aktivním uhlím pohlcuje 
nepříjemné pachy, kazeta výparníku pokryta anti-mikrobiální vrstvou bránící růstu 
mikroorganismů, to zabraňuje růstu bakterii a plísní v obou filtrech a kazetě výparníku, 
provozní displej (modrá LED), jednoduchá výměna filtru, energeticky úsporný 
a extrémně tichý chod motoru, super-tichý provoz, prakticky samonavíjecí kabel, 
parfemované kapsle pro použiti s éterickými oleji, jednoduché čištění vyjmutím nádržky 
na vodu, toto zařízení efektivně snižuje znečištěni ovzduší a poskytuje příjemné klima 
v místnosti, ve které obzvláště trpící alergici můžou snadno dýchat, rozměry 
600 x 550 x 330 mm, hmotnost 9,3 kg
kat. č.  popis cena
627263 ACC55 / místnost do 55 m2 14789,–

Čistička vzduchu Ideal

AP60 Pro je profesionální čistička vzduchu s vysokým výkonem do velikosti 60 m2, 
osazena 360 ° výkonným filtrem pohlcujícím prachové částice až po jemňoučké částice 
o velikosti: PM10, PM2,5, PM0.3, PM0.1, jako je pyl, roztoči, patogeny (bakterie, spóry 
plísní), cigaretový kouř, výfukové plyny, chemické výpary - formaldehyd, Toluen, n- 
butan, VOC,  a pachy ze vzduchu v místnosti, kvalitní kontrolní panel poskytuje několik 
funkčních režimů, jako je Auto / Manual / turbo, v automatickém režimu, AP60 Pro 
neustále monitoruje kvalitu vzduchu s technologií inteligentního senzor (senzory pro 
jemný prach, plyn, pachy) a automaticky ovládá výkon, Turbo režimu AP60 čistí vnitřní 
vzduch v krátkém časovém úseku, kromě automatického a turbo nastavení, rychlost 
ventilátoru lze nastavit ručně na 3 úrovních a dále do samostatného supertichého 
nočního režimu, tlačítkem pro nastavení času lze přednastavit pro provoz ať už v 
režimu "okamžitý start", nebo "odložený start" v režimu (1,2,4,8 hodiny volitelně),  
aktuální stav je zobrazen kdykoliv,  AP60 automaticky informuje, kdy je nutné vyměnit 
filtr 360 °, tím, že ukazuje červené "F" na horní části zařízení, v průměru, 360 ° filtr 
se musí změnit po 12 měsících, v závislosti na intenzitě používání, rozměry: 
668 x 468 x 275 mm, hmotnost 15 kg
kat. č.  popis cena
627264 AP60 Pro / místnost do 60 m3 24939,–
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Konvice Sencor SWK
varná konvice o objemu 1,7 l, vodoznak, vyjímatelný a omyvatelný filtr pro zachycení 
nečistot a usazenin, uskladnění síťového kabelu v podstavci, topné dno z nerezové 
oceli se zakrytou topnou spirálou, snadné otevírání víka stisknutím tlačítka v horní části 
rukojeti, bezpečnostní zajištění víčka v uzavřené poloze, trojnásobné bezpečnostní 
jištění (ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody, automatické vypnutí při sejmutí 
z podstavce, automatické vypnutí po dosažení 
bodu varu), přepínač zapnuto/vypnuto 
s podsvětlením, vhodná i pro sluchově 
postižené zákazníky (světelná indikace 
provozu)
kat. č.  popis / barva cena
532910 1755 stříbrná / nerez 775,–

Termohrnek LAMART CONTI
termoska je vyrobena z vysoce kvalitní nerezavějící oceli se speciálním plastovým 
uzávěrem, který lze ovládat jednou rukou pomocí otvíracího tlačítka, nerezová vložka 
činí termosku téměř nerozbitnou, pojistkový mechanismus zabraňuje nečekanému 
otevření, nápoj uchová teplý po dobu až 3 hodin, studený až 9 hodin, materiál 
lakovaný nerez, objem 480 ml
kat. č.  barva cena
533971 modrá 362,–
533972 červená 362,–
533973 zelená 362,–

Konvice Sencor SWK 1791 / 1792
chytrá rychlovarná konvice s regulací teploty, objem 1,7 l, elektronická regulace teploty 
s možností nastavení na 50/60/70/85/100 °C, LED displej s průběžným zobrazením 
aktuální teploty po 1 °C integrovaný v rukojeti, zobrazení aktuální teploty vody i po 
dokončení varu (po dobu 30 min.), tři režimy provozu, teploty (vhodné pro krátkodobé 
převaření vody před dosažením nastavené teploty), funkce udržování teploty po dobu 
30 min., automatický přechod na udržováni teploty po dosažení nastavené teploty, 
zvuková signalizace zahájení provozu, zvuková signalizace dosažení nastavené teploty, 
oboustranný vodoznak s variabilním barevným pod světlením v závislosti na průběhu 
varu (zelená - tyrkysová - modrá - fialová - růžová - oranžová - červená), tři pod 
světlená elektronická tlačítka integrovaná v rukojeti, vyjímatelný a omyvatelný filtr pro 
zachycení nečistot a usazenin, topné dno z nerezové oceli se zakrytou topnou spirálou, 
bezpečnostní zajištění víčka v uzavřené poloze, trojnásobné bezpečnostní jištění, 
vhodná i pro sluchově postižené zákazníky (světelná indikace provozu)
kat. č.  popis / barva cena
534010 SWK 1791 / bílá 929,–
534020 SWK 1792 / černá 929,–

Konvice Sencor SWK 1711 SS
rychlovarná konvice s dvojitým bezpečnostním systémem, přepínač zapnuto / vypnuto 
s podsvícením, zajištění víčka v uzavřené položek, příkon 2150 W, objem 1,7l
kat. č.  popis / barva cena
534002  stříbrná / nerez 455,–

4
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Konvice Sencor
  objem 1,5 l, příkon 2000 W
  oboustranný vodoznak 
  bezpečnostní zajištění víka
  vyjímatelný a omyvatelný filtr 
  ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody
  středový konektor 
  topné dno z nerezové oceli

kat. č.  popis / barva cena
532920 SWK 1501 / zelená  342,–
532930 SWK 1504 / červená  342,–
532950 SWK 1502 / modrá  342,–

Konvice Sencor SWK 1746
nerezové provedení, objem 1,8 l, oboustranný vodoznak s vnitřním osvětlením 
při ohřevu vody, vyjímatelný a omyvatelný filtr pro zachycení nečistot a usazenin, 
uskladnění síťového kabelu v podstavci, topné dno z nerezové oceli se zakrytou topnou 
spirálou, speciálně designovaná výlevka proti odkapávání (Anti-Drip) trojnásobné 
bezpečnostní jištění: ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody, automatické vypnutí 
při sejmutí z podstavce, automatické vypnutí po dosažení bodu varu, vnitřní modré 
podsvětlení, příkon 2000 W, hmotnost 1,3 kg
kat. č.  barva cena
533050 černá 560,–
533060 bílá 560,–
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Mikrovlnná trouba
mikrovlnný ohřev, manuální ovládání, objem 17 l, funkce rozmrazování, 30 minutový 
časovač, výkon mikrovln 700 W, akustická signalizace, integrované madlo pro otevírání 
dvířek, průměr otočného talíře: 24,5 cm, rozměry (š x v x h): 450 x 260 x 325 mm
kat. č.  popis cena
533500  SMW 2917 1489,–

4
DNY

Nescafé Dolce Gusto kávové náplně – kapsle
kat. č.  popis cena
847840 Espresso / 16 ks 137,–
847830 Cappuccino / 8+8 ks 137,–
847770 Latté Macchiato / 8+8 ks 137,–
847750 Chococino / 8+8 ks 137,–

Mikrovlnná trouba Daewoo
vnitřní objem 20 litrů, výkon mikrovlnného ohřevu 700 W, vnitřní prostor akrylát, 
7 úrovní výkonu, funkce rozmrazování, časový spínač do 35 minut, mechanické 
ovládání, akustická signalizace, maximální příkon: 1000 W, otočný talíř o průměru 
25,5 cm, úroveň hluku: 48 dB, napájení: 230 V/50 Hz, rozměry vnější (š x v x h): 
446 x 270 x 330 mm, hmotnost: 10,2 kg

kat. č.  popis cena
534055 KOR 7G87WW / bílá 1362,–

Lednice Philco
monoklimatická chladnička s mrazákem, objem chladnička/mraznička 104 l / 14 l, 
energetická třída A+++, spotřeba energie 0,26 kWh/24 h, mechanické ovládání, LED 
osvětlení, police dveří na láhev 2 l, možnost otočení dveří, nerezové madlo, klimatická 
třída N-ST-T, hlučnost 40 dB,  rozměry (V x Š x H) 84,5 x 55,5 x 57,5 cm

kat. č.  popis cena
533651 PTB 1183 / bílá 5947,–
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Pákový espresso kávovar Sencor 
kávovar na Espresso/ Cappuccino, tlakové čerpadlo 15 barů, bojlerový topný systém, 
funkce krátkého předspaření, otočná tryska na páru, nerezový filtr pro 1 nebo 2 
šálky kávy, volba funkce páry / horké vody, vyhřívaná kovová deska na předehřev 
šálků, odnímatelná odkapávací miska pro snadné čistění, extra místo pro velké hrnky, 
odnímatelná nádržka na vodu o objemu 1,5 l, indikátor hladiny vody, vypínač se 
světelnou kontrolkou, protiskluzové nožky, příslušenství: držák filtru, odměrka na kávu, 
2 filtry
kat. č.  popis cena
534103  SES 2010BK 1829,–
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Mikrovlnná trouba 900W Daewoo
vnitřní objem 20 litrů, digitální ovládání, výkon mikrovlnného ohřevu 800 W, nulová 
spotřeba v pohotovostním režimu, automatická aktivace otevřením dvířek, Shiny Clean 
povrch interiéru pro snadnější údržbu, maximální průměr talíře s pokrmem 28 cm, 
skleněný otočný talíř o průměru 24,5 cm, 11 úrovní výkonu, 5 programů automatického 
vaření, 3 programy pro ohřev oblíbených jídel, rychlé vaření, automatické 
rozmrazování, program pro ohřev nádobí, program pro čištění párou, maximální 
příkon: 1250 W, úroveň hluku: 48 dB, napájení: 230 V/50 Hz, rozměry vnější (š x v x h): 
449 x 259 x 318 mm, hmotnost: 9,8 kg

kat. č.  popis cena
534053 KOR 6S2AK / černá 1509,–
534054 KOR 6S2AW / bílá 1509,–
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