ECONOMIC

BONO DESIGN

SZETT - 2021. TÉL

VÁLASSZON KONYHAGÉPEKET, PÁRAELSZÍVÓT ÉS MOSOGATÓT VERHETETLEN ÁRAKON A BONO DESIGN KÍNÁLATÁBÓL!

149.900,- Ft helyett

12 4.000,- Ft
– Kijelző: digitális; süllyesztett
tekerőgombok + érintőkapcsolók
– Sütőfunkciók: Alsó sütés,
Hagyományos sütés, Kiolvasztás, Grill,
Nedves hőlégbefúvás, Pizza, Hőlégkeverés,
Hőlégkeverés PLUS, Turbo grill
– Katalitikus tisztítás
– Hőmérsékleti tartomány: 50°C - 275°C
– Teleszkópos sütősín

Keret nélküli
Indukciós kerámialap

124.900,- Ft helyett

95.000,- Ft
– 4 főzőzóna
– ~60 cm széles
– Elektronikus
– Megvilágított piros kijelző
– Maradékhő-kijelzés 3 lépésben
– Booster – gyorsfelfűtés
– Hob2Hood vezérlés
– Egyéb funkciók: automatikus
gyorsfelfűtés, gyerekzár,
üzemidő-visszajelző (felfelé
számláló óra), Eco timer,
funkciózár, percszámláló,
kikapcsolható hangjelzés, billentyűzár
(key-lock), Pause, OptiFix
– Kijelző: Csúszkás vezérlés

FSB53627P

60 cm széles teljesen
beépítheto mosogatógép

169.900,- Ft helyett

151.000,- Ft
– 13 teríték
– A+++ energiaosztály
– Inverter motor
-QuickSelect funkció - MY TIME választósávval
beállíthatja a megfelel mosogatási ciklust, mely a program idötartamán alapul,
és hosszúsága 30 perctöl 4 óráig terjedhet.
-Pro water rendszer - plusz egy szórókarral a tetön
-ProClean szatelit szórókar
-két szín fénypont a padlón.

TOVÁ BBI AKCIÓ K!

Multifunkciós
beépítheto süto

IKB64301FB

-extra halk inverter motor
-GlassCare üvegvédelem, ExtraPower opció
-vízszenzor - érzékeli a szennyezettségi szintet
és ez alapján igazítja a vízfelhasználást
-energiatakarékos AirDry szárítási technológia
-beépítés csúszózsanérral
-AQUA CONTROL elárasztás elleni védelem

÷

BCK455350M

A fenti bruttó fogyasztó árak a szett együttes megvásárlása esetén 2021. december 31-ig érvényesek!

A JELÖLT AKCIÓS KONYHAGÉP ÁRAK KIZÁRÓLAG A FENTI SZETT EGYÜTTES MEGVÁSÁRLÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESEK!

BONO DESIGN

MEDIUM

SZETT - 2021. TÉL

VÁLASSZON KONYHAGÉPEKET, PÁRAELSZÍVÓT ÉS MOSOGATÓT VERHETETLEN ÁRAKON A BONO DESIGN KÍNÁLATÁBÓL!

249.900,- Ft helyett

220.000,- Ft
– Kijelző: iTex10 (színes,
szöveges kijelző); navigációs/
vezérlőgomb + érintőkapcsoló
– Sütőfunkciók: Alsó sütés; Kenyérsütés;
Hagyományos sütés (alsó-felső);
Kiolvasztás; Kelesztés; Aszalás;
Fagyasztott/konyhakész; Grill; Melegen
tartás; Hőlégbefúvás (nedves); Pizza;
Edénymelegítés; Tartósítás; Lassú
sütés; Hőlégbefúvás; TurboGrill
– Automata sütőprogramok száma: 90
– Beépíthető memória: 20 saját
sütőprogram elmentése
– Pirolitikus tisztítás

Keret nélküli MaxiSense
Indukciós kerámialap

164.900,- Ft helyett

138.000,- Ft
– 4 főzőzóna
– ~60 cm széles
– Elektronikus
– Megvilágított piros kijelző
– Maradékhő-kijelzés 3 lépésben
– Booster – gyorsfelfűtés
– Bridge funkció
– Hob2Hood vezérlés
– Egyéb funkciók:
automatikus gyorsfelfűtés, gyerekzár,
üzemidő-visszajelző (felfelé számláló
óra), Eco timer, funkciózár,
percszámláló, kikapcsolható hangjelzés,
billentyűzár (key-lock), Pause
– Kijelző: Csúszkás vezérlés

FSB53927Z

60 cm széles teljesen
beépítheto mosogatógép

219.900,- Ft helyett

192.000,- Ft
- 14 teríték
- AirDry Technológia, inverter
- QuickSelect kezelöpanel
- MaxiFlex fiók,
- LED kijelzö
- 7 pr., 4 hm., 10,5 l., 42 dB
- szatelit szórókar, felsö zuhany
- GlassCare, XtraPower, AutoSense, Öko
- MachineCare, Fénypont a padlón
- Pohártartó az alsó kosárban

MSB2547D-M

Beépítheto mikrohullámú süto
Grill funkcióval

121.900,- Ft helyett

8 4.000,- Ft
– Elektronikus vezérlés
– 8 teljesítményfokozat
– Quartz grill
– Kiolvasztás: súly alapján
– Automata programok
– Sütési módok: mikrohullám,
grill, mikrohullám és grill
– Hangjelzés: a program végén
– Ajtónyitás nyomógombbal, oldalra nyíló
– Forgótányér: üveg, 315 mm
– Tartozékok: grillrács

*: a limitált készlet erejéig kapható

TOVÁ BBI AKCIÓ K!

Multifunkciós beépítheto
pyrolitikus süto*

IKE64441FB

÷

BPK748380M

A fenti bruttó fogyasztó árak a szett együttes megvásárlása esetén 2021. december 31-ig érvényesek!

A JELÖLT AKCIÓS KONYHAGÉP ÁRAK KIZÁRÓLAG A FENTI SZETT EGYÜTTES MEGVÁSÁRLÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESEK!

PRÉMIUM

BONO DESIGN

SZETT - 2021. TÉL

VÁLASSZON KONYHAGÉPEKET, PÁRAELSZÍVÓT ÉS MOSOGATÓT VERHETETLEN ÁRAKON A BONO DESIGN KÍNÁLATÁBÓL!
BSK792320M

FSE74738P

IPE74541FB

MBE2658DEM

SCE818E6TS

THALASSA XG/D

BRUSHLESS

Multifunkciós prémium
gozsüto

349.900,- Ft helyett

325.000,- Ft
––Kijelző: VCU+ (szöveges kijelző);
érintőkapcsolók
– Sütőfunkciók: Alsó sütés; Kenyérsütés;
Hagyományos sütés (alsó-felső);
Kiolvasztás; Kelesztés; Aszalás; Fagyasztott/
konyhakész; Gőzpárolás (100%); Grill;
Forró levegő + gőz (magas-közepesalacsony); Melegen tartás; Hőlégbefúvás
(nedves); Pizza; Edénymelegítés; Tartósítás;
Lassú sütés; Sous vide; Regenerálás;
Hőlégbefúvás; Turbo Grill; Joghurt
– Húshőmérő
– Soft closing-lágyan csukódó ajtó
– 4 ajtóüveg
– Automata sütőprogramok száma: 220
– Beépíthető memória: 20 saját
sütőprogram elmentése
– Gőztisztítás
– Hőmérsékleti tartomány: 30°C - 230°C
– Teleszkópos sütősín

Keret nélküli MaxiSense
Indukciós kerámialap

202.900,- Ft helyett

168.000,- Ft
– 4 főzőzóna
– ~70 cm széles
– Elektronikus
– Megvilágított piros kijelző
– 14 teljesítményfokozat
– Maradékhő-kijelzés 3 lépésben
– Booster – gyorsfelfűtés
– Bridge funkció
– Hob2Hood vezérlés
– Egyéb funkciók: automatikus gyorsfelfű
gyerekzár, üzemidő-visszajelző (felfelé
számláló óra), Eco timer, funkciózár,
percszámláló, kikapcsolható hangjelzés,
billentyűzár (key-lock) Pause
– Kijelző: Csúszkás vezérlés

60 cm széles teljesen
beépítheto mosogatógép

269.900,- Ft helyett

2 44.000,- Ft
– 15 teríték
– A++ energiaosztály
-WiFi távoli vezérlés
-MaxiFlex kihúzható tálca
-QuickSelect funkció
- MY TIME választósávval
-XXL extra nagy belsö tér
-Pro water rendszer
-ProClean szatelit szórókar
-TimeBeam idökijelzés a padlóra
-belsö világítás
-extra halk inverter motor
-GlassCare üvegvédelem, ExtraPower opció
-GlassHolder SoftGrip
-vízszenzor, Air Dry szárítás
-beépítés csúszózsanérral, magasra is beépíthetö

Beépítheto mikrohullámú
Süto grill funkcióval

186.900,- Ft helyett

145.000,- Ft
– Elektronikus vezérlés
– Digitális óra: 12 h – 24 h
– 5 teljesítményfokozat
– Quartz grill
– Kiolvasztás: súly alapján
– Automata programok
– Sütési módok: mikrohullám,
grill, mikrohullám és grill
– Hangjelzés: a program végén,
hangjelzés a vezérlőpanel
gombjainak megnyomása esetén
– Ajtónyitás nyomógombbal, oldalra nyíló
– Világítás: 25 W
– Forgótányér: üveg, 325 mm
– Tartozékok: grillrács; alsó grillrács

Beépítheto kombi huto
NoFrost fagyasztóval

269.900,- Ft helyett

2 44.000,- Ft
– A+ energiaosztály
– Tetőpanelen, érintővezérlés LCD-kijelzővel
– Hűtőtér-technológia: statikus
– Ventilátor (Fan5)
– Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
– Coolmatic intenzív hűtés
– Vakációfunkció
– Magashőmérséklet-riasztás (hang + fény)
– Ajtóriasztás (hang + fény)
– LED-világítás
– 3 + 1 flexi üvegpolc
– 2 db normál, átlátszó zöldségtároló fiók
– Fagyasztótér-technológia:
jegesedésmentes (TwinTech NoFrost)
– Fagyasztótér-leolvasztás: automatikus
– Frostmatic gyorsfagyasztás (LCD)
– Fagyasztótérfiókok:
3 db, teljes szélességű

Design fali páraelszívó, 90 cm
döntött, fekete üveg kivitel

219.990,- Ft helyett

210.000,- Ft
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-AQUA CONTROL elárasztás elleni védelem

A fenti bruttó fogyasztó árak a szett együttes megvásárlása esetén 2021. december 31-ig érvényesek!

A JELÖLT AKCIÓS KONYHAGÉP ÁRAK KIZÁRÓLAG A FENTI SZETT EGYÜTTES MEGVÁSÁRLÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESEK!

Szakácskönyv 27

VÁLASSZON KONYHAGÉPEKET, PÁRAELSZÍVÓT ÉS MOSOGATÓT VERHETETLEN ÁRAKON A BONO DESIGN KÍNÁLATÁBÓL!

NE FÉLJEN ÚJ ÍZEKKEL
KÍSÉRLETEZNI
Exkluzív szakácskönyv
a gőzsütőkhöz*
Segítünk Önnek, hogy a lehető leggyorsabban
a legtöbbet hozza ki új gőzsütőjéből. Az AEG
kombinált gőzsütőkben rengeteg lehetőség
rejlik, melyeket maximálisan kihasználhat az
exkluzív AEG szakácskönyv segítségével.
A könyv használati útmutató is egyben, mely
kifejezetten az AEG gőzsütőkhöz készült.
A Felejthetetlen ízek titka című
szakácskönyvben részletes információt
talál az AEG gőzsütőkről, azok kezeléséről
és a gőz előnyeiről. Bemutatjuk a
különböző sütőprogramokat, többek
között a különféle gőzprogramokat (mit
melyik programon érdemes sütni, párolni)
és a lassú sütésről. Megtalálja benne a
különböző típusú húsok maghőmérsékletét,
hogy minden húst tökéletesre süssön.

*Az aktuális gőzsütő választékot
keresse a www.aeg.hu oldalon.

A szakácskönyvben 56 recept van, melyeket új
sütője különleges gőzprogramjain, illetve
a hagyományos sütőprogramokon készíthet el.
Miután megvásárolta új AEG gőzsütőjét, töltse
ki a www.aeg.hu oldalon található promóciós
felületen a regisztrációs lapot, és mi
20 munkanapon belül elküldjük Önnek
AEG szakácskönyvét. De elküldheti postán
vagy e-mailben is (a blokk vagy számla
másolatával együtt) a nyomtatott regisztrációs
kártyát, amelyet a boltban vehet át.

