F2J5WN4W

F0J5WN3W

szabadonálló keskeny elöltöltős mosógép
6,5 kg mosási kapacitás, NFC, 1000 ford/perc,
SmartDiagnosis, 6 Motion, érintővezérlésű LED kijelző,
súlyautomatika, habérzékelés és eltávolítás, hátralévő idő kijelzés,
fehér szín, (szél x mélys x mag): 60 x 45 x 85 cm
ENERGIA
OSZTÁLY

109 990 Ft

szabadonálló keskeny elöltöltős mosógép
6,5 kg mosási kapacitás, NFC, 1200 ford/perc,
SmartDiagnosis, 6 Motion, érintővezérlésű LED kijelző,
súlyautomatika, habérzékelés és eltávolítás, hátralévő idő kijelzés,
fehér szín, (szél x mélys x mag): 60 x 45 x 85 cm

-10 ENERGIA
OSZTÁLY

szabadonálló elöltöltős mosógép
7 kg mosási kapacitás, NFC, 1400 ford/perc, SmartDiagnosis,
6 Motion, érintővezérlésű LED kijelző, súlyautomatika,
habérzékelés és eltávolítás, hátralévő idő kijelzés,
fehér szín, (szél x mélys x mag): 60 x 56 x 85 cm

-30 ENERGIA
OSZTÁLY

F4J5QN7S

szabadonálló elöltöltős mosógép
8 kg mosási kapacitás, NFC, 1400 ford/perc, SmartDiagnosis,
6 Motion, érintővezérlésű LED kijelző, súlyautomatika,
habérzékelés és eltávolítás, hátralévő idő kijelzés,
fehér szín, (szél x mélys x mag): 60 x 56 x 85 cm

-30 ENERGIA
OSZTÁLY

139 990 Ft

szabadonálló elöltöltős mosógép
7 kg mosási kapacitás, NFC, 1400 ford/perc, SmartDiagnosis,
6 Motion, érintővezérlésű LED kijelző, súlyautomatika,
habérzékelés és eltávolítás, hátralévő idő kijelzés,
inox szín, (szél x mélys x mag): 60 x 56 x 85 cm

szabadonálló elöltöltős gőzmosógép
8 kg mosási kapacitás, NFC, Steam 1400 ford/perc,
SmartDiagnosis, 6 Motion, érintővezérlésű LED kijelző,
súlyautomatika, habérzékelés és eltávolítás, hátralévő idő kijelzés,
fehér szín, (szél x mélys x mag): 60 x 56 x 85 cm

-30 ENERGIA
OSZTÁLY

FH4U2VFN3

szabadonálló elöltöltős gőzmosógép
8 kg mosási kapacitás, TurboWash, Wifi, Steam,
1400 ford/perc, SmartDiagnosis, 6 Motion,
érintővezérlésű LED kijelző, súlyautomatika,
habérzékelés és eltávolítás, hátralévő idő kijelzés,
fehér szín, (szél x mélys x mag): 60 x 56 x 85 cm

169 990 Ft

-30 ENERGIA
OSZTÁLY

139 990 Ft

F4J7TY0W

F4J6TY0W

-30 ENERGIA
OSZTÁLY

139 990 Ft

F4J5TN3W

szabadonálló elöltöltős gőzmosógép
7 kg mosási kapacitás, NFC, Steam, 1400 ford/perc,
SmartDiagnosis, 6 Motion, érintővezérlésű LED kijelző,
súlyautomatika, habérzékelés és eltávolítás, hátralévő idő kijelzés,
fehér szín, (szél x mélys x mag): 60 x 56 x 85 cm
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-30 ENERGIA
OSZTÁLY

119 990 Ft

ENERGIA
OSZTÁLY

129 990 Ft
F4J5QN4W

szabadonálló elöltöltős mosógép
7 kg mosási kapacitás, NFC, 1200 ford/perc, SmartDiagnosis,
6 Motion, érintővezérlésű LED kijelző, súlyautomatika,
habérzékelés és eltávolítás, hátralévő idő kijelzés,
fehér szín, (szél x mélys x mag): 60 x 56 x 85 cm

F4J6QY0W

154 990 Ft

szabadonálló keskeny elöltöltős gőzmosógép
6,5 kg mosási kapacitás, NFC, Steam, 1200 ford/perc,
SmartDiagnosis, 6 Motion, érintővezérlésű LED kijelző,
súlyautomatika, habérzékelés és eltávolítás, hátralévő idő kijelzés,
fehér szín, (szél x mélys x mag): 60 x 45 x 85 cm

F2J5QN3W

szabadonálló keskeny elöltöltős gőzmosógép
7 kg mosási kapacitás, TurboWash, Wifi, Steam, 1200 ford/perc,
SmartDiagnosis, 6 Motion, érintővezérlésű LED kijelző,
súlyautomatika, habérzékelés és eltávolítás, hátralévő idő kijelzés,
fehér szín, (szél x mélys x mag): 60 x 45 x 85 cm

149 990 Ft

ENERGIA
OSZTÁLY

119 990 Ft

F2J7HY1W

149 990 Ft

F2J6WY0W

-40 ENERGIA
OSZTÁLY

szabadonálló elöltöltős mosógép
9 kg mosási kapacitás, TurboWash, NFC,
1400 ford/perc, SmartDiagnosis, 6 Motion,
érintővezérlésű LED kijelző, súlyautomatika,
habérzékelés és eltávolítás, hátralévő idő kijelzés,
fehér szín, (szél x mélys x mag): 60 x 56 x 85 cm

179 990 Ft

A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

-30 ENERGIA
OSZTÁLY

F4J9JS2T

szabadonálló elöltöltős gőzmosógép
10 kg mosási kapacitás, TurboWash, WiFi,
TrueSteam - gőzfunkció, 1400 ford/perc, SmartDiagnosis,
érintővezérlésű LED kijelző, súlyautomatika,
hátralévő idő kijelzés, gőzfrissítés program,
inox szín, (szél x mélys x mag): 60 x 61 x 85 cm

szabadonálló keskeny mosó-szárítógép
7/4 kg mosási/szárítási kapacitás, WiFi, 1200 ford/perc,
SmartDiagnosis, 6 Motion, érintővezérlésű LED kijelző,
súlyautomatika,
fehér szín, (szél x mélys x mag): 60 x 45 x 85 cm

-40 ENERGIA
OSZTÁLY

259 990 Ft

B

204 990 Ft

F4J8FH2W

ENERGIA
OSZTÁLY

szabadonálló gőzmosó-szárítógép
8/5 kg mosási/szárítási kapacitás, NFC, TrueSteam - gőzfunkció,
1400 ford/perc, EcoHybrid, SmartDiagnosis, 6 Motion,
érintővezérlésű LED kijelző, súlyautomatika, gőzfrissítés program,
fehér szín, (szél x mélys x mag): 60 x 56 x 85 cm

FH695BDH6N

szabadonálló gőzmosó-szárítógép
10,5/7 kg mosási/szárítási kapacitás, Wifi, Steam, 1400 ford/perc,
SmartDIagnosis, EcoHybrid, 6 Motion, érintővezérlésű LED kijelző,
súlyautomatika, gőzfrissítés program,
inox szín, (szél x mélys x mag): 60 x 61 x 85 cm

ENERGIA
OSZTÁLY

RC8055AP2Z

ENERGIA
OSZTÁLY

309 990 Ft

ENERGIA
OSZTÁLY

249 990 Ft

F4J9JH2T

szabadonálló gőzmosó-szárítógép
9/6 kg mosási/szárítási kapacitás, Wifi, TrueSteam,
1400 ford/perc, SmartDIagnosis, EcoHybrid, 6 Motion,
érintővezérlésű LED kijelző, súlyautomatika, gőzfrissítés program,
fehér szín, (szél x mélys x mag): 60 x 61 x 85 cm

279 990 Ft

FH4U2TDH1N

F2J7HM1W

szabadonálló gőzmosó-szárítógép
12/8 kg mosási/szárítási kapacitás, 1600 ford/perc, nagy méretű,
magyar nyelvű érintővezérlésű LED kijelző, EcoHybrid, 6 Motion,
SmartDIagnosis, NFC, súlyautomatika, gőzfrissítés program,
nagy betöltőnyílás,
inox szín, (szél x mélys x mag): 60 x 64 x 85 cm
ENERGIA
OSZTÁLY

329 990 Ft
MS2043DAR

TrueSteam™, Steam™ - Gőzmosás: segít eltávolítani az allergén
anyagok 99.9%-át, ruhái tiszták és higiénikusak lesznek.
TurboWash™: Mosási programot gyorsító funkció, teljesítménycsökkenés nélkül 59 perc alatt maximális hatékonysággal tisztítja a
ruhákat, energiát és vizet takarít meg.
6 Motion: Hatféle dobmozgással teszi lehetővé a ruhák gyengédebb, kézi mosáshoz hasonló tisztítását. A mosás hatékony, mégis
kíméletes.
Eco Hybrid: Víz- vagy időtakarékos szárítást tesz lehetővé és energiát takarít meg.
Smart Diagnosis™: Egyszerű és gyors hibafelismerés. A készülék
hangjelzésekre kódolja a hibaüzenetet az ügyfélszolgálatnak, jelentős időt és szervizköltséget spórolva.

szabadonálló szárítógép
Eco Hybrid hőszivattyú szárítógép beépített fűtőszállal,
A++ energiahatékonyság (gyors szárítás üzemmódban A+),
8 kg szárítási kapacitás, 14 program, automatikus kondenzátor
tisztítás, LED dob világítás, Smart Diagnosis, nagy méretű érintés
vezérlésű LED kijelző, cipőtartó,
fehér szín, (szél x mélys x mag): 60 x 64 x 85 cm
ENERGIA
OSZTÁLY

269 990 Ft

SmartThinQ™ alkalmazás: Okostelefonja segítségével egyszerűen kapcsolatba léphet a készülékkel (WiFi-vel vagy NFC-vel ellátott
készülékeken) és letölthet további mosási és szárítási ciklusokat.
A WiFis készülékek az otthonától távol, bárhonnan vezérelhetőek.
Inverter Direct Drive: A motor közvetlenül a tengelyre van építve.
A közvetlen meghajtásnak köszönhetően kevesebb a kopóalkatrész, hosszabb az élettartam. Csendes, rezgésmentes mosógépeinkkel akár éjjel is moshat.

GF5137PZJZ

41 dB(A)

MS2042DB

egyajtós hűtőszekrény
tágas belső tér,
377 liter,
TotalNoFrost,
Smart Diagnosis,
nagy kapacitású hűtőszekrény,
italadagoló,
belső LED világítás,
külső LED kijelző,
többszörös légáram,
lineáris kompresszor,
MoistBalanceCrisper,
könnyített ajtónyitás,
hamvas ezüst szín
méret (mag x szél x mélys):
185 x 59,5 x 67,3 cm

10 év garancia a
kompresszorra

249 990 Ft

24 990 Ft

GL5141PZBZ

side-by-side hűtővé
összeépíthető

egyajtós fagyasztószekrény
313 liter,
TotalNoFrost,
Smart Diagnosis,
nagy kapacitású fagyasztószekrény,
belső LED világítás,
külső LED kijelző,
többszörös légáram,
lineáris kompresszor,
tágas belső tér,
kifordítható jégkocka-készítő,
könnyített ajtónyitás,
hamvas ezüst szín
méret (mag x szél x mélys):
185 x 59,5 x 67,3 cm

szabadonálló mikrohullámú sütő
20 liter, 700 W, 245 mm átmérőjű forgótányér,
digitális vezérlés, automata főzőprogramok
fekete tükrös szín
méret (szél x mélys x mag): 45,5 x 25,2 x 32 cm

szabadonálló mikrohullámú sütő
20 liter, 700 W, 245 mm átmérőjű forgótányér,
digitális vezérlés, automata főzőprogramok
fekete üveg szín
méret (szél x mélys x mag): 45,5 x 25,2 x 32 cm

10 év garancia a
kompresszorra
ENERGIA
OSZTÁLY

249 990 Ft

41 dB(A)

ENERGIA
OSZTÁLY

22 990 Ft

A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!
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GBB59PZJZS

GBB59SWJZB

alulfagyasztós hűtő
318 liter (225+93),
TotalNoFrost, SmartDiagnosis,
belső LED kijelző,
páratartó zöldségrekesz,
BioShield ajtószigetelés,
többszörös légáram,
belső LED világítás,
MoistBalanceCrisper,
bortartó,
hamvas ezüst szín

alulfagyasztós hűtő
318 liter (225+93),
TotalNoFrost, SmartDiagnosis,
belső LED kijelző,
páratartó zöldségrekesz,
BioShield ajtószigetelés,
többszörös légáram,
belső LED világítás,
MoistBalanceCrisper,
bortartó,
fehér ajtófront

méret (mag x szél x mélys):
190 x 59,5 x 66,5 cm

méret (mag x szél x mélys):
190 x 59,5 x 66,5 cm

10 év garancia a
kompresszorra

10 év garancia a
kompresszorra
41 dB(A)

169 990 Ft

ENERGIA
OSZTÁLY

41 dB(A)

179 990 Ft

GBB59PZGFS

GBF59WBDZB

alulfagyasztós hűtő
318liter (225+93),
TotalNoFrost, SmartDiagnosis,
belső LED kijelző,
páratartó zöldségrekesz,
BioShield ajtószigetelés,
többszörös légáram,
belső LED világítás,
FreshBalancer,
FreshConverter,
összecsukható polc a hűtőtérben,
nagyobb fagyasztórekesz,
bortartó,
hamvas ezüst szín

alulfagyasztós hűtő
314 liter (221+93),
TotalNoFrost, SmartDiagnosis,
belső LED kijelző,
páratartó zöldségrekesz,
BioShield ajtószigetelés,
többszörös légáram,
belső LED világítás,
MoistBalanceCrisper,
bortartó,
vízadagoló,
fekete ajtófront
méret (mag x szél x mélys):
190 x 60,5 x 70 cm

méret (mag x szél x mélys):
190 x 59,5 x 65 cm

10 év garancia a
kompresszorra

10 év garancia a
kompresszorra
41 dB(A)

209 990 Ft

ENERGIA
OSZTÁLY

41 dB(A)

209 990 Ft

GBB60NSFFB

alulfagyasztós hűtő
343 liter (250+93),
TotalNoFrost, SmartDiagnosis,
belső LED kijelző,
páratartó zöldségrekesz,
BioShield ajtószigetelés,
többszörös légáram,
belső LED világítás,
FreshBalancer,
FreshConverter,
összecsukható polc a hűtőtérben,
nagyobb fagyasztórekesz,
bortartó,
anyagában mintás ezüst szín

méret (mag x szél x mélys):
201 x 59,5 x 69 cm

méret (mag x szél x mélys):
201 x 59,5 x 69 cm

10 év garancia a
kompresszorra

10 év garancia a
kompresszorra
41 dB(A)

ENERGIA
OSZTÁLY

41 dB(A)

249 990 Ft

GTB583SEHZD

felülfagyasztós hűtő
592 liter (418+174),
TotalNoFrost, WiFi,
belső LED világítás,
külső LED kijelző,
Fresh 0 zone,
többszörös légáram,
ajtóhűtés,
kifordítható jégkocka készítő,
SmartDiagnosis,
hamvas ezüst szín
méret (mag x szél x mélys):
184 x 86 x 73 cm

méret (mag x szél x mélys):
168 x 70 x 73 cm

10 év garancia a
kompresszorra

10 év garancia a
kompresszorra
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ENERGIA
OSZTÁLY

GTF916PZPZD

felülfagyasztós hűtő
401 liter (293+117),
70 cm széles,
TotalNoFrost, WiFi,
belső LED világítás,
külső LED kijelző,
Fresh 0 zone,
BioShield ajtószigetelés,
többszörös légáram,
páratartalom szabályzó,
kifordítható jégkocka készítő,
SmartDiagnosis,
bézs ajtófront

209 990 Ft

ENERGIA
OSZTÁLY

GBB60SAYFE

alulfagyasztós hűtő
343 liter (250+93),
TotalNoFrost, SmartDiagnosis,
belső LED kijelző,
páratartó zöldségrekesz,
BioShield ajtószigetelés,
többszörös légáram,
belső LED világítás,
FreshBalancer,
FreshConverter,
összecsukható polc a hűtőtérben,
nagyobb fagyasztórekesz,
bortartó,
ragyogó acél szín

249 990 Ft

ENERGIA
OSZTÁLY

41 dB(A)

ENERGIA
OSZTÁLY

299 990 Ft

A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

41 dB(A)

ENERGIA
OSZTÁLY

GBB60PZFZS

GBB548GVQZE

GBB548NSQFE

alulfagyasztós hűtő
343 liter (250+93),
TotalNoFrost,
SmartDiagnosis,
belső LED világítás,
külső LED kijelző,
BioShield ajtószigetelés,
többszörös légáram,
FreshBalancer,
FreshConverter,
összecsukható polc a hűtőtérben,
bortartó,
hamvas ezüst

alulfagyasztós hűtő
445 liter (326+119),
70 cm széles,
TotalNoFrost,
SmartDiagnosis,
BioShield ajtószigetelés,
MoistBalanceCrisper,
belső LED világítás,
külső LED kijelző,
összecsukható és kihúzható polc,
többszörös légáram,
könnyített ajtónyitás,
pezsgő arany

alulfagyasztós hűtő
445 liter (326+119),
70 cm széles,
TotalNoFrost,
SmartDiagnosis,
BioShield ajtószigetelés,
MoistBalanceCrisper,
belső LED világítás,
külső LED kijelző,
összecsukható és kihúzható polc,
többszörös légáram,
könnyített ajtónyitás,
ragyogó acél

méret: (mag x szél x mélys):
201 x 60 x 66,5 cm

méret: (mag x szél x mélys):
185 x 70,5 x 73 cm

méret: (mag x szél x mélys):
185 x 70,5 x 73 cm

10 év garancia a
kompresszorra

10 év garancia a
kompresszorra

199 990 Ft

41 dB(A)

ENERGIA
OSZTÁLY

41 dB(A)

299 990 Ft
GSX961NEAZ

side-by-side hűtő
601 liter (405+196),
TotalNoFrost,
InstaWiew ajtó az ajtóban rendszer,
SmartDiagnosis,
belső LED világítás,
Pure’n’Fresh légtisztító berendezés,
FreshBalancer, bortartó,
víz- és jégadagoló,
víztartályos nem kell vízvezetékre kötni,
könnyített ajtónyitás,
ragyogó acél
méret (mag x szél x mélys):
179 x 91,2 x 73,8 cm

10 év garancia a
kompresszorra

40 dB(A)

699 990 Ft

10 év garancia a
kompresszorra
ENERGIA
OSZTÁLY

41 dB(A)

329 990 Ft

Door-in-Door™: Öko-ajtó: ajtó az ajtóban. A hűtőajtó felső része a teljes ajtó kinyitása nélkül külön
is nyitható, így könnyen hozzáférhetünk a leggyakrabban használt élelmiszerekhez. Ezáltal kevesebb
hideg levegő távozik a belső térből és energiát takarítunk meg.
InstaView Door-in-Door™: Kopogtatás hatására átlátszóvá válik a hűtőajtó. Ajtónyitás nélkül látható
a hűtő tartalma, ezáltal tovább csökken a hőveszteség és nő az ételek eltarthatósága.
Moist Balance Crisper™: Speciálisan bordázott felületű rekesz, amely megőrzi a zöldségek és gyümölcsök nedvességtartalmát így azok tovább megőrzik frissességüket.
Fresh Balancer™: Szabályozható páratartalmú rekesz. Segít megőrizni a gyümölcsök és zöldségek
optimális páratartalmát.
Fresh Converter: Szabályozható hőmérsékletű rekesz húsok (-2°C), halak (0°C) és zöldségek (+3°C)
optimális tárolásához.
Pure’n’Fresh: A légtisztító egység és a levegőkeringetés biztosítja a tisztább és kellemetlen szagoktól
mentes friss levegőt a hűtőtérben, amely által az ételek tovább maradnak frissek.
Bio Shield™: Az antibakteriális ajtószigetelés meggátolja a penész megtelepedését, biztosítja ételeink
higiénikus tárolását, valamint a készülék élettartamát is növeli.
Total No Frost: Teljesen jegesedés-mentes hűtő. Energiahatékonyság, hosszan tartó frissesség,
gyors és egyenletes hűtés, nem kell többet a leolvasztással bajlódni.

ENERGIA
OSZTÁLY

Lineáris kompresszor: Egyenes vonalú, egyenletes mozgást végző kompresszor, amely egyetlen
súrlódási ponttal rendelkezik, ezáltal jóval energiatakarékosabb, tartósabb és halkabb a készülék.

GSL760SWXV

GSJ760WBXV
side-by-side hűtő
601 liter (405+196),
TotalNoFrost,
SmartDiagnosis,
BioShield ajtószigetelés,
MoistBalanceCrisper,
belső LED világítás,
ajtó az ajtóban rendszer,
vízvezetékre köthető,
víz- és jégadagoló,
fekete szín

side-by-side hűtő
601 liter (405+196),
TotalNoFrost,
SmartDiagnosis,
BioShield ajtószigetelés,
MoistBalanceCrisper,
belső LED világítás,
víz- és jégadagoló,
többszörös légáram,
fehér szín
méret (mag x szél x mélys):
179 x 91,2 x 73,8 cm

méret (mag x szél x mélys):
179 x 91,2 x 73,8 cm

10 év garancia a
kompresszorra

10 év garancia a
kompresszorra
40 dB(A)

329 990 Ft

ENERGIA
OSZTÁLY

41 dB(A)

399 990 Ft

GSJ960NSBZ

ENERGIA
OSZTÁLY

GMJ916NSHV

side-by-side hűtő
601 liter (405+196),
TotalNoFrost,
SmartDiagnosis,
BioShield ajtószigetelés,
MoistBalanceCrisper,
belső LED világítás,
Pure’n’Fresh légtisztító berendezés,
ajtó az ajtóban rendszer,
vízvezetékre köthető,
víz- és jégadagoló,
bortartó,
könnyített ajtónyitás,
ragyogó acél

side-by-side hűtő
571 liter (371+200),
TotalNoFrost,
SmartDiagnosis,
BioShield ajtószigetelés,
belső LED világítás,
digitális kijelző,
víz- és jégadagoló,
Pure’n’Fresh légtisztító berendezés,
ajtó az ajtóban rendszer,
belső összecsukható polc,
könnyített ajtónyitás,
ragyogó acél
méret (mag x szél x mélys):
180 x 91,2 x 75,8 cm

méret (mag x szél x mélys):
179 x 91,2 x 73,8 cm

10 év garancia a
kompresszorra

439 990 Ft

ENERGIA
OSZTÁLY

10 év garancia a
kompresszorra
40 dB(A)

ENERGIA
OSZTÁLY

999 990 Ft

A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

41 dB(A)

ENERGIA
OSZTÁLY
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