
mediamarkt.pl

ałe rzeczy, które cieszą!

*Mediana redukcji owłosienia po 12 zabiegach: 77% na nogach, 64% w okolicach bikini, 64% pod pachami

Urządzenie IPL do depilacji światłem
Philips Lumea BRI957/00
•  Aż do 6 miesięcy gładkiej skóry*
•  Wyposażone w technologię SenseIQ, dla skutecznej 

i bezpiecznej depilacji
•  Nasadki dopasowane do ciała, twarzy, pach i bikini
•  Z czujnikiem SmartSkin
•  Zasilanie akumulatorowe i sieciowe
•  4 inteligentne nasadki 
Nr art. 1443086

Asortyment w podanych cenach dostępny od 14.06 do 30.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Ceny podane w katalogu są cenami maksymalnymi. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu  
art. 66 § 1 k.c. Asortyment dostępny w sklepie internetowym mediamarkt.pl oraz w wybranych sklepach stacjonarnych MediaMarkt.

2299,-2299,-



Golarka damskaGolarka damska
Philips SatinShave Prestige  Philips SatinShave Prestige  
BRL175/00BRL175/00
•  Na sucho i na mokro
•  Nasadka do pedicure oraz trymer 

w zestawie.
•  2 ustawienia prędkości
•  Akumulator litowo-jonowy
•  Czas pracy do 40 minut 
Nr art. 1447544

Suszarko-lokówka
Philips KeraShine HP8667/00
•  Najlepsza temperatura do suszenia włosów dzięki funkcji 

ThermoProtect
•  Moc 800 W
•  Termoszczotka o średnicy 38 mm
•  Obrotowy kabel 
Nr art. 1274320

Technologia SenseIQ przez cały 
czas bada stan Twoich włosów 
i dopasowuje parametry suszenia do 
ich unikalnych potrzeb, dzięki czemu 
zachowuje aż 95% ich naturalnego 
nawilżenia. Twoje włosy pozostaną 
zdrowe i pełne blasku, a Ty zyskasz 
piękną fryzurę każdego dnia.

Suszarka do włosów
Philips SenseIQ BHD827/00
•  Do 30% krótszy czas suszenia
•  5 cyfrowo zaprogramowanych trybów suszenia
•  W zestawie: koncentrator, masażer, dyfuzor 
Nr art. 1411814

Z prostownicą Philips SenseIQ wyprostujesz 
idealnie włosy, równocześnie dbając o ich kondycję 
i naturalne nawilżenie. Osiągniesz doskonałe 
rezultaty stylizacji bez ryzyka przesuszenia 
włosów.

Prostownica  
do włosów
Philips SenseIQ 
BHS830/00
•  Zachowuje do 70% nawilżenia włosów
•  Mikroprocesor automatycznie dostosowuje parametry stylizacji 
Nr art. 1433540

299,-299,-139,- 139,-

1099,-1099,-588,-588,-



AKCESORIA

AKCESORIA

AKCESORIA

Szczoteczka soniczna Szczoteczka soniczna 
z z technologią SenseIQtechnologią SenseIQ
Philips Sonicare 9900 Prestige Philips Sonicare 9900 Prestige 
HX9992HX9992

•  20x mniej płytki bakteryjnej**
•  SenseIQ wyczuwa, dopasowuje, pielęgnuje
•  Wszechstronna końcówka All-in-One
•  Aplikacja mobilna ze Sztuczną Inteligencją
•  Etui podróżne z funkcją ładowania USB 
Nr art. 1448097-8

Końcówki do 
szczoteczki 
HX9042
Nr art. 1363664-5

Szczoteczka 
soniczna Philips 
ProtectiveClean 
6100 HX6877/29
•  3 programy 

czyszczenia (Clean, 
White, Gum)

•  3 poziomy 
intensywności

•  Czujnik siły 
nacisku na dziąsła 
i zęby (wibracje)

•  Funkcja 
przypomnienia 
o wymianie końcówki

•  Zaawansowany 
Timer (2 min/20 sek.)

•  Etui podróźne 
Nr art. 1376780-3

Zestaw 
Twarz+Ciało 
Philips 
QP620/50
•  Zestaw 2 ostrzy
•  Nasadka do 

ciała i miejsc  
wrażliwych

•  Do wszystkich 
maszynek 
OneBlade 

Nr art. 1411810

OneBlade Pro Twarz+Ciało 
QP6620/84
•  Do zarostu każdej długości
•  Regulowana nasadka do 

twarzy (14 długości)
•  Dodatkowe ostrze do ciała
•  Nasadki do ciała i miejsc 

wrażliwych 
Nr art. 1435861

Golarka Philips S5587/30
•  Golenie na mokro i sucho
•  Ostrza SteelPrecision
•  Czujnik Power Adapt
•  Elastyczne głowice 360-D
•  Zintegrowany wysuwany trymer
•  Możliwość mycia pod bieżącą wodą 
Nr art. 1443091

Najbardziej 
zaawanasowana 

soniczna 
technologia 

czyszczenia*

Cena za sztukę

Cena za sztukę

Przycina, stylizuje, goli

Nr art. 1448099; 
1448100

Końcówki do 
szczoteczki 
HX9092

Cena za sztukę
139,-139,-

*od Philips Sonicare, Philips Sonicare Prestige 9000
**w porównaniu do szczoteczki manualnej; z końcówką A3 Premium All-in-one w programie Clean

1399,-1399,-

89,9089,90549,-549,-109,-109,-399,-399,-

429,-429,-

Cena za sztukę



Zwrot do 
 200 zł

*szczegóły  
na mediamarkt.pl

Zwrot do 
 200 zł

*szczegóły  
na mediamarkt.pl

CrossAction  
EB50-4
•  Końcówki do 

szczoteczki - 4 szt. 
Nr art. 1286150

Szczoteczka elektryczna
Oral-B Pro2 2000 N CrossAction
•  Obroty oscylacyjno–rotacyjne
•  2 tryby szczotkowania
•  Czujnik siły nacisku
•  Wbudowany timer
•  Do dwóch tygodni pracy po jednym ładowaniu 
Nr art. 1348532

Irygator
Oral-B AquaCare 6 ProExpert
•  Tryb „na żądanie”: możliwość 

kontroli ciśnienia wody 
•  3 poziomy działania
•  2 rodzaje strumieni
•  Zasilanie akumulatorowe
•  Dba o aparaty ortodontyczne 
Nr art. 1422173

Szczoteczka 
elektryczna
Oral-B Pro 750 BK+ 
Travel Case
•  Ergonomiczny, 

antypoślizgowy uchwyt
•  Etui podróżne
•  2-minutowy timer
•  Pełne naładowanie 

wystarcza  
na 2 tygodnie pracy 

Nr art. 1432357

Szczoteczka 
soniczna
Oral-B  
Pulsonic 4500
•  62 000 obrotów na minutę
•  3 tryby szczotkowania
•  Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt 
•  2x końcówki  
•  Etui podróżne 
Nr art. 1433550; 1433549

ED 17-4
•  Dysze do irygatora 

- 4 szt. 
Nr art. 6800606

Cena za sztukęCena za sztukę

Szczoteczka elektryczna
Oral-B Genius X 20000N
•  Wyposażona w sztuczną 

inteligencję, rozpoznaje nawyki 
w szczotkowaniu zębów

•  2-minutowy timer
•  6 trybów czyszczenia
•  Wizualny czujnik siły nacisku
•  Aplikacja na urządzenie mobilne
•  Etui podróżne z możliwością 

ładowania i portem USB 
Nr art. 1407715-16

EB 18 3D White
•  Końcówki do 

szczoteczki - 4 szt. 
Nr art. 1259303

PAMIĘTAJ O AKCESORIACH

Zwrot do  
200 zł

*szczegóły  
na mediamarkt.pl

Zwrot  
200 zł

*szczegóły  
na mediamarkt.pl

Zwrot do  
200 zł

*szczegóły  
na mediamarkt.pl

79,9079,9059,9059,90

269,-269,-

799,-799,-

389,-389,-149,-149,-

399,-399,-

38,9938,99

Pulsonic SR32
•  Końcówki  do 

szczoteczki - 4 szt. 
Nr art. 1384179

79,9079,90



Trymer
Braun MGK 5245
•  Zestaw 7w1 
•  13 ustawień długości 
•  Technologia Auto Sensing 
•  Możliwość mycia wodą
•  Szybkie 5 minutowe ładowanie 
•  Bateria litowo-jonowa  -  czas 

pracy 100 min 
Nr art. 1422175

Trymer
Braun BT 3222
•  20 ustawień długości  

– od 0,5 do 10 mm
•  Nietępiące się ostrza
•  Zaznaczanie konturów
•  Czas pracy bezprzewodowej - 

50 min 
Nr art. 1422177

Depilator Braun
Silk-épil 9 SES9-720
•  Pełna wodoszczelność umożliwia depilację 

podczas kąpieli lub pod prysznicem
•  Technologia SensoSmart™ kieruje 

depilacją, zapewniając odpowiednią siłę 
nacisku

•  Głowica goląca pozwala zamienić 
depilator we w pełni  
funkcjonalną golarkę 

Nr art. 1422183

Golarka męska
Braun Series 5  
50-R1000s
•  Do 3 tygodni golenia na 

pojedynczym ładowaniu
•  Wyposażona w 3 ruchome ostrza
•  Goli zarost na mokro lub na sucho, 

dzięki pełnej wodoodporności 
Nr art. 1426393

Wymienne ostrza 
Braun F+O Series 5/6 53B
Nr art. 1426400

Depilator IPL 
Braun IPL Silk-expert Pro 5 PL5237
•  Czujnik odcienia skóry SensoAdapt
•  Czas depilacji łydek - 5 min
•  10 poziomów intensywności
•  3 komfortowe tryby pracy
•  Liczba błysków - 400 000 
Nr art. 1444946

Zwrot do  
200 zł

*szczegóły  
na mediamarkt.pl

Zwrot do 200 zł
*szczegóły na mediamarkt.pl

Zwrot do 200 zł
*szczegóły na mediamarkt.pl

Braun Silk-expert Pro 5  Najbezpieczniejszy, najszybszy i najbardziej 
wydajny IPL zapewniający widoczną redukcję owłosienia

Zwrot  
200 zł

*szczegóły  
na mediamarkt.pl

299,-299,-169,-169,-

499,-499,-389,-389,- 149,-149,-

2199,-2199,-



Suszarka do włosów 
BaByliss Hydro Fusion 2100 D773DE
•  Moc 2100 W - ultraszybkie suszenie z zaawansowaną technologią 

przepływu powietrza 
•  Zaawansowana technologia jonowo - plazmowa z podwójnym 

systemem jonizacji Advanced Plasma Technology
•  Podświetlana kontrolka jonizująca 
•  Silnik Super HTDC
•  Podwójna jonizacja - jony są emitowane  

z 2 oddzielnych portów 
Nr art. 1447546

Suszarko-lokówka 
BaByliss Hydro Fusion Big Hair AS773E
•  Moc 700 W
•  Obrotowa szczotka o średnicy 50 mm z miękkim włosiem 
•  Zaawansowana technologia jonowo-plazmowa 

z podwójnym systemem jonizacji  
Advanced Plasma Technology

•  Podświetlana kontrolka jonizująca 
•  Podwójna jonizacja - jony są emitowane  

z 2 oddzielnych portów 
Nr art. 1447548

Suszarka do włosów
Remington D5216 SHINE THERAPY
•  Moc 2300 W
•  3 ustawienia temperatury 
•  2 prędkości pracy
•  Funkcja zimnego podmuchu
•  Koncentrator, dyfuzor 
Nr art. 1300815

Lokówka do włosów
Remington CI89H1 HYDRALUXE
•  Grzałka z powłoką ceramiczną Moisture Lock
•  Ustawienie temperatury Hydracare 
•  Cyfrowa regulacja temperatury, 5 ustawień 

do 210°C dla wszystkich rodzajów włosów
•  Szybkie nagrzewanie, gotowość w 30 sekund
•  Grzałka 32 mm z powłoką antypoślizgową
•  Funkcja blokady temperatury 
Nr art. 1433866

399,-399,- 399,-399,-

129,-129,- 159,-159,-



Akcja trwa do 20.06.2021 r. Szczegóły w regulaminie.

Akcja trwa do 20.06.2021 r.  
Szczegóły w regulaminie.

Oczyszczacz powietrza 
z funkcją chłodzenia
TP04 Dyson Pure Cool™
•  Usuwa 99,95% cząsteczek tak małych, jak 

pyłki i alergeny, w tym bakterie i wirusy
•  3-stopniowa filtracja: filtr wstępny, filtr 

HEPA, filtr węglowy
•  Przepływ powietrza 1296 m³/h
•  Technologia Air Multiplier™
•  10 stopni nawiewu i automatyczna 

oscylacja do 350°
•  Ekran LCD 
Nr art. 1406582

Oczyszczacz powietrza z funkcją 
ogrzewania i chłodzenia
HP04 Dyson Pure Hot + Cool™

                                    •    Usuwa 99,95% cząsteczek tak małych,  
jak pyłki i alergeny, w tym bakterie i wirusy

•  3-stopniowa filtracja: filtr wstępny,  
filtr HEPA, filtr węglowy

•  Przepływ powietrza 1116 m³/h
•  Technologia Air Multiplier™
•  10 stopni nawiewu i automatyczna  

oscylacja do 350°
•  Ekran LCD 
Nr art. 1406583

*Uszkodzenie termiczne mierzone jest  
na podstawie wytrzymałości włosów, podczas 
tworzenia identycznych stylizacji. Przetestowano  
na elastycznych płytkach w porównaniu  
do płytek sztywnych.

Prostownica
Dyson Corrale™ HS03
•  Do wszystkich rodzajów włosów
•  Bezprzewodowa praca do 30 min
•  Ładowanie baterii w 40 min (90%)
•  3 ustawienia ciepła: 165°C, 185°C, 210°C
•  Automatyczna blokada bezpieczeństwa
•  Regulacja temperatury 100x na sekundę 
Nr art. 1424279; 1433531

Filtr do 
oczyszczacza
•  Pasuje do modeli TP04 i HP04 
Nr art. 1425901

Suszarka 
Dyson Supersonic™ HD03 Fuksja / Stal
•  Do wszystkich rodzajów włosów
•  3 końcówki do stylizacji w zestawie
•  Zaprojektowana do szybkiego suszenia
•  4 ustawienia ciepła: 100°C, 80°C, 60°C, 

28°C oraz przycisk zimnego nawiewu 
•  3 ustawienia prędkości nawiewu - szybkie 

suszenie, regularne suszenie, stylizacja
•  Regulacja temperatury ponad 40x na sekundę 
Nr art. 1432367; 1432366

O połowę mniej 
uszkodzeń włosów*

Satysfakcja 
gwarantowana

30 DNI
szczegóły na mediamarkt.pl

Szybkie suszenie.
Bez nadmiernej temperatury.

Satysfakcja 
gwarantowana

30 DNI
szczegóły na mediamarkt.pl

Cena za sztukę

Akcesoria

Zwrot 250 zł
*szczegóły na mediamarkt.pl

Zwrot 250 zł
*szczegóły na mediamarkt.pl

2499,-2499,- 2849,-2849,-

2089,-2089,-

399,-399,-

1699,-1699,-



Butelka 
z filtrem BRITA
•  Pojemność 0,6 l
•  Dysk filtrujący  

na 4 tygodnie 
•  Różne kolory
•  BPA FREE 
Nr art. 1309755-57

MAXTRA Pure 
Performance 5+1
•  6 wkładów w zestawie 
•  Posiada atest PZH 
Nr art. 1418865

Dzbanek Brita 
Marella XL  
+ 4 filtry MX 
+ Pure 
Performance
•  Pojemność 3,5 l
•  Elektroniczny kalendarz 
•  Możliwość mycia 

w zmywarce  
(bez pokrywki)

•  Uchylna klapka  
wlewu wody 

Nr art. 1425380

Urządzenie SodaStream do przygotowywania 
wody sodowej i świeżych napojów gazowanych 
o wybranym przez nas stopniu nagazowania. Jeden 
nabój pozwala nam przygotować około 60 litrów 
wody gazowanej, czyli 40 butelek o pojemności 1,5 l.

Ekspres do napojów 
gazowanych 
SodaStream Spirtit  
Neon Blue
Nr art. 1434100

Butelka SodaStream 
Fuse Neon Blue 1l
Nr art. 1434104

Filtr MicroDisc
•  Do butelek  

i karafek BRITA
•  3 sztuki
•  1 wkład wystarcza 

na 4 tygodnie 
Nr art. 1309758

Koktajler Tefal 
Perfect Mix BL8111
•  Wysokie obroty 28 000 rpm 

i moc 1200 W
•  6 ostrzy w technologii Triple’Ax
•  3 inteligentne programy
•  Duży kielich  

z termoodpornego szkła 
Nr art. 1419023

Blender próżniowy 
wysokoobrotowy 
z 2 bidonami
Philips HR3756/00
•  Moc 1400 W, 35 000 obr./min
•  Technologia próżniowa
•  Aksamitna konsystencja, 

świeżość do 8 h
•  3x więcej witaminy C, moc 

składników odżywczych 
Nr art. 1425091

Brita to:  
• Smaczna woda pitna, bez zanieczyszczeń
• Kawa i herbata o wyjątkowym smaku i aromacie
• Ochrona czajników i ekspresów przed kamieniem
• Wygoda – dostęp do smacznej wody pitnej bez wychodzenia z domu
• Ekologiczne rozwiązanie – filtrując wodę ograniczasz zużycie plastikowych odpadów

W zestawie:
- Ekspres SodaStream 

Spirit Czarny
- Butelka SodaStream 

Fuse Neon Blue 1 l
- Butelka SodaStream 

Fuse Czarna 1 l
- Nabój z gazem CO2

34,9934,99

79,9079,90

89,9089,90 379,-379,-

39,9939,99

29,9929,99

359,-359,- 1049,-1049,-



Wysoki wentylator zajmuje bardzo 
mało miejsca i idealnie sprawdzi się 
nawet w ciasnych przestrzeniach. Peter 
posiada kilka sprytnych cech, takich jak 
timer 1-7 godzinny, tryb naturalnej bryzy 
i poręczny pilot zdalnego sterowania.  
Zmywalny filtr powietrza pozwala 
chronić wentylator kolumnowy przed 
kurzem i innymi zanieczyszczeniami.

Wentylator 
Stadler 
Form Peter
•  Tryb oscylacyjny
•  Tryb naturalna bryza
•  3 poziomy prędkości
•  Pilot zdalnego sterowania 
Nr art. 1401659; 1401660

Klimatyzator przenośny 
Whirlpool PACW29COL
•  Moc chłodnicza 2,6 kW
•  Wielkość pomieszczenia 25 m² 
•  Wydajność 380 m³/h
•  Automatyczne czyszczenie
•  Szósty Zmysł
•  Tryb Sen
•  Enzymatyczny filtr powietrza HEPA 
Nr art. 1406584

Peter Little posiada tryb swing (oscylacyjny), 
zapewniający optymalne rozprowadzenie 
chłodnego powietrza. W trybie Natural 
Breeze, symuluje on naturalne warunki 
wietrzne i automatycznie przełącza się 
pomiędzy 4 poziomami prędkości.

Wentylator biurkowy
Stadler Form Peter Little
•  Tryb naturalna bryza
•  Timer 1-7 godzin
•  4 poziomy prędkości
•  Panel dotykowy 
•  Wlot powietrza ze zmywalnym filtrem 
Nr art. 1444213

TPX-7013
Lodówka turystyczna 
Pinnacle TPX-7013

PINNACLE

•  Pojemność 32 l
•  Izolacja termiczna obudowy
•  Rączki do przenoszenia 
Nr art. 1444474

Oczyszczacza powietrza Philips 
AMF220/15 3w1 Pure Breeze&Hot
•  3 ustawienia prędkości dla oczyszczania 

z orzeźwieniem i ogrzewaniem powietrza
•  Usuwa zanieczyszczenia, w tym alergeny i wirusy
•  Łatwa obsługa dzięki pilotowi magnetycznemu
•  Funkcja wentylatora z regulowaną oscylacją 350° 
Nr art. 1446658

Cena za sztukę

W zestawie znajduje się  
mini lodówka 4,5 l,  

kubek termiczny 2,5 l,  
2 x wkład chłodzący 330ml.

Klimator ewaporacyjny 
Honeywell ES800I
•  3w1: klimator ewaporacyjny, wentylator 

oraz nawilżacz powietrza w jednym
•  Pojemnik na lód
•  Różne tryby pracy
•  Wysoka wydajność, silny nawiew 

powietrza: 359 m3/h
•  Panel LED oraz pilot zdalnego sterowania 
Nr art. 1446650

699,-699,-

1499,-1499,-

299,-299,-179,-179,-

1699,-1699,-

399,-399,-



Generator pary z kamerą 
Philips PerfectCare seria 
9000 PSG9050/20
•  Technologia OptimalTEMP nie wymaga 

regulacji temeratury
•  Brak ryzyka przypalenia dzięki 

szybkiemu chłodzeniu stopy
•  Wygodne prasowanie w pionie dzięki 

silnemu wyrzutowi pary 750 g
•  Ciągły wyrzut pary 180 g/min
•  Ciśnienie 9 barów 
Nr art. 1422121

Generator pary 
Philips PerfectCare 
8000 PSG8160/30
•  Tryb szybkości - ilość pary dostosowana 

do szybkości prasowania
•  Inteligentna automatyczna regulacja pary
•  Automatyczny pionowy strumień pary
•  Bez ryzyka przypalenia
•  Ultralekkie żelazko 
Nr art. 1443080

Parownica do ubrań Philips 
Seria 3000 STH3020/10

•  Składana rączka - kompaktowość
•  Moc 1000 W
•  Ceramiczna stopa
•  Wyjmowany zbiornik na wodę 
Nr art. 1443081

Żelazko Philips Żelazko Philips 
Seria 5000 DST Seria 5000 DST 
5040/805040/80
•  Moc 2600 W
•  Stopa SteamGlide Plus
•  Automatyczne wyłączenie 
•  Antypoślizgowy uchwyt
•  Funkcja samooczyszczania 
Nr art. 1443082

2999,-2999,-
3199,-OSZCZĘDZASZ 200,-

2299,-2299,-
2339,-OSZCZĘDZASZ 40,-

229,-229,-
269,-OSZCZĘDZASZ 40,- 259,-259,-



Żelazko Braun SI 9188 EBK Text Style 9
•  Stopa 3D FreeGlide umożliwia płynne prasowanie we wszystkich kierunkach 
•  Technologoa I Care -odpowiednia temperatura do wszystkich tkanin
•  Stopa Eloxal Plus o niezwykłej zdolności ślizgowej
•  Wyrzut pary: 230 g/min
•  Moc 2800 W
•  Auto – off 
Nr art. 1382775

Generator pary Braun CareStyle 
Compact IS 2043BL
•  Najbardziej kompaktowa stacja pary od Braun
•  3D FreeGlide  stopa umożliwia płynne przesuwanie 

we wszystkich kierunkach 
•  Technologoa I Care - odpowiednia temperatura do 

wszystkich tkanin
•  Stopa Eloxal Plus o niezwykłej zdolności ślizgowej
•  Mocny wyrzut pary: 230 g/min
•  Ciśnienie 5 bar 
Nr art. 1382777

Tefal IXEO Power QT2020
•  Rewolucyjne rozwiązanie będące połączeniem 

generatora pary z innowacyjną deską 
do prasowania

•  Możliwość ustawienia deski w jednej z trzech 
wygodnych pozycji

•  Zawsze perfekcyjne rezultaty dzięki wyrzutowi 
pary pod ciśnieniem 5,8 bar

•  Krótki czas nagrzewania - 70 sekund
•  Para pod ciśnieniem zabija do 99,99% bakterii 
Nr art. 1419022

Parownica do ubrań 
Tefal PURE TEX DT9530
•  Urządzenie 4w1: dezynfekcja, prasowanie, 

czyszczenie i perfumowanie
•  Duża moc pozwala na usunięcie do 99,9% wirusów, 

bakterii i zarazków
•  2 poziomy pary i funkcja Boost
•  Ekspresowe tempo nagrzewania – tylko 25 sekund
•  Funkcja Auto-off 
Nr art. 1442107

379,-379,- 559,-559,-

1599,-1599,-
1699,-OSZCZĘDZASZ 100,-449,-449,-



Odkurzacz 
bezworkowy
Tefal Compact 
Power XXL 
TW4826
•  Ekstremalnie skuteczne 

odkurzanie dzięki technologii 
cyklonowej

•  Wyjątkowa oszczędność prądu 
dzięki silnikowi nowej generacji 
EffiTech

•  Zbiornik na kurz 
o pojemności 2,5 l umożliwia 
długą pracę

•  Łatwy w użyciu, przenoszeniu 
i przechowywaniu

•  Duża swoboda ruchów  
dzięki zasięgowi  
pracy do 8,8 m 

Nr art. 1438916

Działanie 4w1 - Dwie szczotki boczne docierają do trudno dostępnych miejsc 
zamiatając kurz i pył, skuteczna elektroszczotka Animal Turbo zbiera sierści i większe 

zabrudzenia, mocny bezszczotkowy silnik pozwala sprawnie odkurzać każdą 
powierzchnię, a system Aqua Power mopować podłogi.

Robot sprzątający  
Tefal X-Plorer S75 RG7687
•  Nowoczesna nawigacja - zawansowana technologia zapewnia ultraprecyzyjną 

nawigację, skanowanie przestrzeni oraz możliwość indywidualnych ustawień
•  Dedykowana aplikacja - możesz ustalić harmonogram sprzątania, spersonalizować 

mapy i kontrolować cały proces odkurzania, a dla jeszcze większej wygody możesz 
sterować urządzeniem za pomocą komend głosowych

•  3 nakładki mopujące 
Nr art. 1442119

Robot sprzątający Tefal X-Plorer S95 RG7975
•  Bezszczotkowy silnik o mocy aż 12000 Pa
•  Nowoczesna nawigacja - zaawansowana technologia zapewnia ultraprecyzyjną 

nawigację, skanowanie przestrzeni oraz możliwość indywidualnych ustawień
•  Dedykowana aplikacja - możesz ustalić harmonogram sprzątania, spersonalizować 

mapy i kontrolować cały proces odkurzania, a dla jeszcze większej wygody możesz 
sterować urządzeniem za pomocą komend głosowych 

Nr art. 1442120

Odkurzacz pionowy Tefal X-FORCE 8.60 TY9690
•  Urządzenie 2w1 - dzięki głowicy Aqua możesz w wygodny 

sposób jednocześnie odkurzać i myć podłogę
•  Technologia Flex - dzięki innowacyjnej elastycznej rurze 

dosięgniesz do kurzu pod niskimi meblami  
do 4 razy skuteczniej

•  Wyjątkowa moc 185 W 
•  Wymienna bateria 22 V, Funkcja Stop & Go 
Nr art. 1445074399,-399,-

1599,-1599,-
1799,-OSZCZĘDZASZ 200,-

2499,-2499,-
2999,-OSZCZĘDZASZ 500,-

1299,-1299,-



Odkurzacz pionowy 
Dyson Cyclone V10 
Absolute
•  Do 60 minut pracy bez utraty 

mocy (oprócz elektroszczotki)
•  Idealny do dokładnego sprzątania całego 

domu i samochodu
•  30% większa moc ssania3

•  Elektroszczotka Direct Drive do dywanów 
i Soft Roller do podłóg twardych

•  4 akcesoria w zestawie, w tym mini 
elektroszczotka 

Nr art. 1385705

Odkurzacz pionowy Dyson V8 Animal Plus
•  Do 40 minut pracy bez utraty mocy (oprócz elektroszczotki)
•  Idealny do szybkiego podstawowego sprzątania domu 

i samochodu
•  Elektroszczotka Direct Drive do dywanów i podłóg twardych 
•  4 akcesoria w zestawie, w tym mini elektroszczotka 
Nr art. 1385707

1 Moc ssania testowana przy szczotce według EN 60312-1 CL5.8 i CL5.9, przy pełnym pojemniku, w trybie Boost, w porównaniu do odkurzaczy bezprzewodowych Dyson 
2 Przy wykorzystaniu dwóch akumulatorów, testowany zgodnie z EN 60312-1 CL5.8 i 5.9 przy pełnym pojemniku 3 W porównaniu do odkurzacza Dyson V8 Absolute

Odkurzacz pionowy Dyson Cyclone V11 
Absolute Extra Pro
•  Do 120 minut pracy bez utraty mocy2

•  Idealny do dokładnego dłuższego 
sprzątania nawet dużego domu 
i samochodu

•  90% większa moc ssania3

•  Elektroszczotka High Torque do dywanów 
i Soft Roller do podłóg twardych

•  7 akcesoriów w zestawie w tym mini 
elektroszczotka, dodatkowy wymienny 
akumulator i przenośna stacja dokująca 

Nr art. 1424281

Odkurzacz pionowy 
Dyson V11 Animal Extra
•  Do 60 minut bez utraty mocy
•  Idealny do dokładnego dłuższego 

sprzątania nawet dużego domu 
i samochodu

•  60% większa moc ssania3

•  Elektroszczotka High Torque do 
dywanów i Soft Roller do podłóg 
twardych

•  5 akcesoriów w zestawie, w tym mini 
elektroszczotka 

Nr art. 1440880

Największa moc ssania 
wśród wszystkich odkurzaczy 

bezprzewodowych Dyson¹.

2199,-2199,-1499,-1499,-
1699,-OSZCZĘDZASZ 200,-

3599,-3599,-2499,-2499,-



Odkurzacz 
bezprzewodowy 
Bosch Flexxo Serie | 4 
BCH3ALL25
•  Wygodna funkcjonalność 2w1: 

odkurzacz ręczny i pionowy 
w jednym urządzeniu

•  Maksymalny czas pracy  
do 55 min

•  Czas ładowania do 5 h
•  Wytrzymałe baterie 

w technologii litowo-jonowej 
Nr art. 1384803

Odkurzacz 
bezprzewodowy 
Bosch Unlimited  
Serie | 6 BCS61113
•  Ultralekki– tylko 2.3 kg
•  Jeden akumulator dla 

wszystkich 18 V urządzeń 
Bosch do domu i ogrodu 
z linii zielonej

•  Bezszczotkowy silnik, 
elektroszczotka  
- efektywne odkurzanie

•  Odkurzanie 360°  
- od podłogi aż po sufit

•  Maksymalny czas pracy 
do 30 min 

Nr art. 1412517

Odkurzacz bezprzewodowy Samsung JET 90 
COMPLETE VS20R9046T3
•  Wysoka skuteczność - do 550 W mocy silnika*
•  Wymienna długodziałająca bateria - do 60 min pracy**
•  Wygodna ładowarka - stacja ładująca montowana do ściany
•  Komfort i wygoda użytkowania - lekka konstrukcja 
•  Wielowarstwowy system filtracji wyłapuje do 99,999% 

mikrocząsteczek***
•  Wolnostojąca stacja ładująca
•  Profesjonalne czyszczenie podłóg i dywanów 
Nr art. 1443486

Odkurzacz bezprzewodowy Samsung 
JET 75 multi VS20T7534T4
•  Wysoka skuteczność - do 550 W mocy silnika*
•  Wymienna długodziałająca bateria - do 60 min pracy**
•  Wygodna ładowarka - stacja ładująca montowana do ściany
•  Komfort i wygoda użytkowania - lekka konstrukcja 
•  Wielowarstwowy system filtracji wyłapuje do 99,999% 

mikrocząsteczek***
•  Profesjonalne czyszczenie podłóg i dywanów 
Nr art. 1443487

Zestaw zawiera: 
- stację ładującą,

- mini turboszczotkę,
- szczotkę szczelinówkę 

oraz do kurzu,
- elastyczną szczotkę,

- elektroszczotkę Turbo 
Action, Soft Action.

Zestaw zawiera: 
- elektroszczotkę statyczną Soft Action,

- mini elektroszczotkę,
- szczotkę szczelinówkę oraz do kurzu,

- elastyczną końcówkę 
- baterię.

*Na podstawie testów wewnętrznych. Testy przeprowadzone zgodnie ze standardami IEC60335-1 Cl.10. ** Podany czas pracy dotyczy minimalnego zużycia energii bez użycia akcesoriów. ***Testy oparte na 
standardzie międzynarodowym IEC 62885-2, paragraf 5.11 (rozmiar cząsteczek: 0.3~10 mikrometrów)

799,-799,-
899,-OSZCZĘDZASZ 100,-

999,-999,-
1199,-OSZCZĘDZASZ 200,-

2649,-2649,-2099,-2099,-



Odkurzacz bezworkowy Philips PowerPro Compact FC9331/09
•  Moc 900 W
•  Nasadka TriActive
•  Technologia PowerCyclone 5
•  Antyalergiczny filtr powietrza Clean Air wyłapuje 

99,9% drobnych cząsteczek kurzu
•  Pojemnik na kurz umożliwia higieniczne 

opróżnianie przy użyciu jednej ręki 
Nr art. 1335275

Odkurzacz bezprzewodowy 
Philips 5000 FC6726/01
•  Nasadka zasysająca 180° z podświetleniem LED
•  Czas działania: do 40 min w trybie eco, 22 min w trybie turbo
•  Mini Turboszczotka
•  Silnik PowerBlade z technologią PowerCyclone 7
•  Zintegrowane akcesoria 
Nr art. 1397695

Odkurzacz workowy Philips Performer 
Compact XD3112/09
•  Moc 900 W
•  Nasadka TriActive
•  Technologia AirflowMax zapewnia dużą moc ssania
•  Przechwytuje i zatrzymuje ponad 99,9% kurzu 

i alergenów
•  Filtr antyalergiczny
•  Mała i lekka konstrukcji 
Nr art. 1431953

Odkurzacz bezprzewodowy 3w1 
Philips Aqua 5000 FC6718/01
•  Odkurza i myje jednocześnie
•  Czas działania: do 40 minut w trybie eco, 22 minuty 

w trybie turbo
•  Nasadka zasysająca 180°
•  Silnik PowerBlade z technologią PowerCyclone 7
•  Zintegrowane akcesoria 
Nr art. 1443084

499,-499,-

999,-999,-
1099,-OSZCZĘDZASZ 100,-

499,-499,-

1299,-1299,-



50% RABATU  
na trzeci produkt

Garnki Brava zostały 
wykonane z najwyższej 
jakości stali nierdzewnej 
18/10, dzięki której 
naczynia są wyjątkowo 
odporne na uszkodzenia, 
korozję, wysoką 
temperaturę oraz nadają 
się do mycia w zmywarce.

Zestaw garnków Gerlach Brava  
- 8 elementów
•  Przeznaczone do wszystkich rodzajów kuchni
•  Grube, trójwarstwowe dno zapewnia 

równomierną dystrybucję ciepła oraz 
długotrwałą funkcjonalność 

Nr art. 1250276

Zestaw garnków Gerlach Superior  
- 10 elementów

Zestaw dwóch patelni  
Gerlach Initial
•  Rozmiary: 24 cm i 28 cm 
Nr art. 1379285

•  Wewnętrzna miarka: skala ułatwiająca odmierzanie
•  Do wszystkich rodzajów kuchni
•  Stal nierdzewna 18/10
•  System odcedzania
•  Pod uchwytem pokrywki znajduje się silikonowa podkładka, która 

zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu 
Nr art. 1242971

Zestaw 5 noży  
w bloku  
Gerlach Country
•  Drewniana rękojeść 
Nr art. 1371802

W skład zestawu wchodzą:
- garnek z pokrywką Ø 16 cm - 1,5 l,
- garnek z pokrywką Ø 18 cm - 2,0 l,
- garnek z pokrywką Ø 20 cm - 2,5 l,
- garnek z pokrywką Ø 24 cm - 5,0 l.

W skład zestawu wchodzą:
- rondel z pokrywką Ø 16 cm - 1,5 l, 

- garnek z pokrywką Ø 20 cm - 2,5 l, 
- garnek z pokrywką Ø 24 cm - 2,5 l, 
- garnek z pokrywką Ø 24 cm - 4,0 l, 
- garnek z pokrywką Ø 24 cm - 5,5l .

Patelnia z powłoką 
ceramiczną Gerlach 
Granitex
•  Dostępne rozmiary: 24 cm, 28 cm 
Nr art. 1380472-3

*Cena za trzeci produkt w zestawie. Promocja trwa do 30.06.2021. Szczegóły w regulaminie.649,-649,-

289,-289,-

Zestaw 5 noży w bloku 
Gerlach Loft
Nr art. 1301986

349,-349,-

119,-119,-

59,-59,-
118,-OSZCZĘDZASZ 59,-

**

Od

64,-64,-
128,-OSZCZĘDZASZ 64,-

**



Grill Amica GK4011

Grill Tefal OptiGrill+ XL 
GC7228

•  Moc 2000 W
•  Regulacja temperatury
•  Regulacja timera
•  Nieprzywierająca powierzchnia 
Nr art. 1415700

Ingenio to praktyczne naczynia kuchenne z łatwo zakładaną i zdejmowaną rączką.
Odłączana rączka pozwala włożyć jedną patelnię w drugą, dzięki czemu oszczędzasz 50% 
więcej miejsca. Ingenio Emotion to praktyczna i elegancka linia garnków i patelni, która 
zapewni maksimum przyjemności z gotowania.

Zestaw rondli Tefal 
INGENIO EMOTION

•  Powierzchnia grillowa aż 800 cm²
•  Dokładny wskaźnik poziomu 

wysmażenia
•  9 programów automatycznych
•  Możliwość mycia 

w zmywarce (płyty oraz tacka)
•  Moc 2000 W 
Nr art. 1364786

•  Skład zestawu: rondel 16/18/20 
cm + odłączana rączka

•  Wielofunkcyjne naczynia 
kuchenne: gotuj, smaż i serwuj, 
oszczędzając do 50%  
w swojej kuchni

•  Do wszystkich rodzajów 
kuchenek

•  5-letnia gwarancja na stal
•  Możliwość mycia w zmywarce 
Nr art. 1417555

Patelnia Ambition ILAG 
PREMIUM MAGNAT

Zestaw Tefal INGENIO 
EMOTION 8-częściowy
•  Skład zestawu: patelnia 22/26 cm, patelnia 

głęboka 24 cm, rondel 18 cm, łyżka, 
chochla, łopatka + odłączana rączka

•  Wielofunkcyjne naczynia kuchenne: 
gotuj, smaż i serwuj, oszczędzając do 50% 
w swojej kuchni

•  Do wszystkich rodzajów kuchenek
•  5-letnia gwarancja na stal
•  Możliwość mycia w zmywarce 
Nr art. 1425823

•  Dostępne rozmiary:  
18 cm, 20 cm, 24 cm, 28 cm, 30 cm,  
patelnia do naleśników 25 cm 

Nr art. 1276188-94; 1325213
Zestaw patelni Tefal INGENIO 
EMOTION
•  Skład zestawu: patelnia 22/24/28 cm  

+ odłączana rączka
•  Wielofunkcyjne naczynia kuchenne: gotuj, 

smaż i serwuj, oszczędzając  
do 50% w swojej kuchni

•  Do wszystkich rodzajów kuchenek
•  5-letnia gwarancja na stal
•  Możliwość mycia w zmywarce 
Nr art. 1417556

Od

39,9939,99

699,-699,- 329,-329,-

249,-249,-

289,-289,-

299,-299,-



Robot kuchenny Kenwood 
KVL8400S
•  Potężny silnik o mocy 1700 W
•  Pojemna misa 6,7 l z polerowanej  

stali nierdzewnej
•  Innowacyjne podświetlenie misy
•  8 dodatkowych akcesoriów 
Nr art. 1318522

Robot kuchenny  
Kenwood Chef XL KVL4170W
•  Moc 1200 W
•  Szczotkowana misa o pojemności 6,7 l
•  Płynna regulacja prędkości + praca pulsacyjna
•  3 mieszadła w zestawie – mieszadło K,  

trzepaczka i hak do ciasta
•  Szklany blender Thermo Resist i maszynka do 

mielenia w zestawie 
Nr art. 1334755

Robot kuchenny Kenwood KHC29.J0WH
•  Moc 1000 W
•  Misa stalowa o pojemności 4,3 l
•  6 prędkości
•  3 mieszadła metalowe (trzepaczka, hak do 

ciasta, mieszadło K)
•  Blender, malakser i wyciskarka do cytusów 

w zestawie 
Nr art. 1412497

Blender ręczny Braun MultiQuick 5 
Varoi  MQ5245WH
•  Moc 1000 W
•  21 poziomów prędkości dla precyzyjnej kontroli 
•  Technologa SplashControl  
•  Funkcionalne akcesoria z systemem Easy Click dla 

łatwej wymiany 
Nr art. 1425487

W zestawie: 
- blender szklany Thermo Resist™,

- 3 metalowe mieszadła,
- maszynka do mielenia.

2949,-2949,-
3099,-OSZCZĘDZASZ 150,-

1499,-1499,-
1599,-OSZCZĘDZASZ 100,-

849,-849,-279,-279,-
299,-OSZCZĘDZASZ 20,-



Robot planetarny Bosch MUMS2EW30
•  Planetarny ruch mieszadeł 3D
•  EasyArm Lift - unoszone ramię dla większego komfortu
•  Rozdrabniacz do warzyw i owoców
•  Mikser kielichowy
•  Misa ze stali szlachetnej (0,75 kg mąki+dodatki) 

Maszynka do mielenia Bosch MFW3X13W
•  Dwustronny nożyk
•  Nasadka masarska
•  Szatkownica z 3 bębnami tnącymi – w tym do tarcia 

ziemniaków na placki
•  Zintegrowany schowek na dodatkowe akcesoria
•  Wysoka wydajność mielenia - 2,5 kg/min 
Nr art. 1406708

Blender ręczny Bosch ErgoMixx MS6CA4150
•  Idealna konsystencja przygotowywanych potraw 

dzięki płynnej regulacji prędkości i funkcji Turbo
•  Wydajny silnik do przetwarzania nawet twardych 

składników, bez żadnych ograniczeń
•  Pojemnik do miksowania pomoże również 

odmierzyć składniki
•  Ergonomiczna, lekka obudowa idealnie dopasowuje 

się do każdej dłoni 
Nr art. 1425566

Blender ręczny 
z systemem 
przechowywania 
próżniowego – 
smak i świeżość 
na dłużej!

Blender  
ręczny Bosch  
ErgoMixx  
MS6CB61V5
•  Moc 1000 W
•  Antypoślizgowy uchwyt
•  12 ustawień prędkości 
•  Nóż z czterema ostrzami 

QuattroBlade 
Nr art. 1425569

W zestawie końcówki: do 
zagniatania ciężkich ciast, 
do mieszania lekkich ciast 

i do ubijania, np. śmietany, 
białek i masy na biszkopt. 

Teraz każde ciasto czy krem 
przygotujesz idealnie.

W zestawie:
- końcówka do ubijania,

- rozdrabniacz 0,5 l,
- kubek do miksowania 0,6 l,

- pompa próżniowa,
- pojemnik próżniowy o pojemności 1,2 l,

- worki próżniowe  
o pojemności 1,2 l i 3,8 l.

W zestawie:
- trzepaczka,

- rozdrabniacz, 
- kubek do miksowania.

849,-849,-419,-419,-
469,-OSZCZĘDZASZ 50,-

219,-219,- 359,-359,-



Kawa ziarnista 
Kimbo Arabica 
1 kg

Filtr  
do wody
Nr art. 1212312

Płyn do 
odkamieniania 
Eco Decalk  
500 ml
Nr art. 1277423

Płyn do odkamieniania  
Eco Decalk  
2x100 ml
Nr art. 1280186

Ekspres automatyczny 
DeLonghi Dinamica  
Plus ECAM 370.95.S
•  Kolorowy, w pełni dotykowy 

wyświetlacz 3,5” TFT
•  System spieniania mleka LatteCrema 

z karafką termiczną
•  Łączność ze smartfonem przez 

bluetooth
•  12 napojów do wyboru
•  3 profile użytkowników 
Nr art. 1382767

Ekspres automatyczny 
DeLonghi Dinamica ECAM 
354.55.SB
•  Intuicyjny wyświetlacz LCD
•  System spieniania mleka LatteCrema
•  11 napojów do wyboru
•  Możliwość zapisywania ustawień 

napojów 
Nr art. 1412499

Ekspres automatyczny 
DeLonghi ECAM 550.85.
MS PrimaDonna Class
•  Kolorowy wyświetlacz 3,5” TFT
•  System spieniania mleka LatteCrema 

z karafką termiczną
•  Możliwość sterowania z poziomu aplikacji
•  17 napojów do wyboru,  

w tym funkcja herbaty
•  6 profili użytkowników 
Nr art. 1429757

Ekspres automatyczny 
DeLonghi Eletta 
Cappuccino Evo ECAM 
46.860.B
•  Intuicyjny wyświetlacz LCD
•  System spieniania mleka 

LatteCrema
•  12 napojów do wyboru
•  Możliwość zapisywania 

ustawień napojów 
Nr art. 1429759

PAMIĘTAJ O AKCESORIACH

2 kg kawy Kimbo Arabica 
w zestawie*

89,9089,9059,8059,80 69,8069,8029,9929,99

3199,-3199,-
3399,-OSZCZĘDZASZ 200,-

2499,-2499,-
2699,-OSZCZĘDZASZ 200,-

3889,-3889,-

2749,-2749,- *P
ro

m
oc

ja
 tr

w
a 

do
 3

0.
06

.2
02

1. 
Sz

cz
eg

ół
y 

w
 re

gu
la

m
in

ie



Ekspres automatyczny 
Siemens TI9553X9RW
•  Sterowanie za pomocą 

smartfona i tabletu
•  Automatyczne dostosowanie 

czasu mielenia kawy
•  Zapamiętywanie ustawień 

ulubionej kawy dla 10 
użytkowników

•  System autoMilkClean 
Nr art. 1388390

Ekspres automatyczny 
Siemens  EQ.9 
Plus Connect s700 
TI9573X1RW
•  Dwa pojemniki na kawę  

(z oddzielnymi młynkami)
•  Sterowanie aplikacją HomeConnect
•  Bluetooth
•  Personalizacja napojów 

-10 profilów użytkownika
•  Kolorowy wyświetlacz TFT
•  Front ze stali szlachetnej 
Nr art. 1388826

Pojemnik 
na mleko 
TZ80009N
Nr art. 1404795

Ekspres automatyczny 
Siemens  EQ.500 Classic 
TP503R04
•  Wyświetlacz dotykowy  

- łatwe sterowanie
•  Kawy i napoje mleczne za 

jednym dotknięciem przycisku
•  Młynek ceramiczny
•  Automatyczne czyszczenie 

układu mlecznego po każdym 
przygotowaniu kawy z mlekiem 

Nr art. 1412511

Ekspres automatyczny 
Siemens EQ.500 Integral 
TQ503R01
•  7 rodzajów kaw
•  Dwie filiżanki kawy równocześnie
•  System sensoFlow - idealna 

temperatura parzenia
•  Łatwy w obsłudze wyświetlacz 

dotykowy
•  Dla otrzymania ekstra-mocnej kawy: 

aromaDouble Shot 
Nr art. 1412512

Tabletki 
czyszczące 
TZ80001B/
TZ80002B
Nr art. 1422858- 59

Zestaw  
do czyszczenia 
TZ80004B
Nr art. 1422860

Cena za sztukę

PAMIĘTAJ O AKCESORIACH

Kawa Tchibo  
w zestawie!99xx9
Szczegóły w regulaminie.

Kawa Tchibo  
w zestawie!55xx5
Szczegóły w regulaminie.

5399,-5399,-

6999,-6999,-
8629,-OSZCZĘDZASZ 1630,-

169,-169,-
329,-OSZCZĘDZASZ 160,-

2199,-2199,-

2299,-2299,-
2599,-OSZCZĘDZASZ 300,-

59,9059,90 139,-139,-



Odkamieniacz 
do ekspresów 
do kawy 
CA6700/10
Nr art. 1351782

Filtr do 
wody Brita 
Intenza+ 
CA6702/10
Nr art. 1351783

Antywapienny 
filtr wody 
AquaClean 
CA6903/10
Nr art. 1351787

Ekspres automatyczny Philips  
Seria 3200 LatteGo EP3246/70
•  System spieniania mleka LatteGo
•  Intuicyjny panel sterowania
•  5 rodzajów kaw
•  Ceramiczny młynek z 12-stopniową regulacją
•  Filtr AquaClean 
Nr art. 1397694

Ekspres automatyczny Philips Seria 
5400 LatteGo EP5447/90
•  System spieniania mleka LatteGo
•  Intuicyjny, kolorowy wyświetlacz  

z łatwą personalizacją
•  12 rodzajów kaw + funkcja Extra Shot
•  Ceramiczny młynek z 12-stopniową regulacją
•  Filtr AquaClean 
Nr art. 1428887

Ekspres automatyczny Philips  
Seria 4300 LatteGo EP4341/50
•  System spieniania mleka LatteGo
•  Intuicyjny, 3-kolorowy wyświetlacz  

z łatwą personalizacją
•  8 rodzajów kaw
•  Ceramiczny młynek z 12-stopniową regulacją
•  Filtr AquaClean 
Nr art. 1428890

PAMIĘTAJ O AKCESORIACH

•  12 rodzajów napojów
•  Ceramiczny młynek z 12-stopniową regulacją
•  Technologia LatteDuo
•  System automatycznego  

czyszczenia HygieSteam
•  Zaawansowany wyświetlacz i dotykowe,  

kolorowe ikony 
Nr art. 1351025

Ekspres automatyczny Saeco 
Xelsis Piano Black SM7580/00

Kawa ziarnista 
Expert Crema 
E Aroma 1 kg
Nr art. 1400151

44,9944,9939,9939,99 69,9069,90 79,9079,90

2249,-2249,-
2399,-OSZCZĘDZASZ 150,-

2949,-2949,-
3099,-OSZCZĘDZASZ 150,-

2599,-2599,-

3799,-3799,-
4099,-OSZCZĘDZASZ 300,-



Filtr do wody  
Claris F08801
Nr art. 1026162

F05400 Zestaw  
do odkamieniania Tabletki 

czyszczące 
XS3000 - 20 szt.
Nr art. 1026166

Kawa w  
kapsułkach  
Nescafe   
DOLCE GUSTO

Kawa 
w kapsułkach 
Jacobs do 
ekspresów 
Nespresso

Ekspres automatyczny Krups 
Evidence One EA895E
•  17 automatycznych programów
•  Duży wyświetlacz z kolorowymi ikonami
•  Dwie kawy mleczne za jednym dotknięciem
•  Automatyczny system czyszczący 
Nr art. 1411231

Ekspres automatyczny Krups Intuition Preference+ EA875U
•  Intuicyjny, dotykowy wyświetlacz SMART SCREEN
•  Podświetlenie z możliwością personalizacji
•  15 rodzajów napojów
•  2 profile użytkowników  

i aż 14 ulubionych napojów
•  Automatyczny system czyszczący 
Nr art. 1432364

Kawa w kapułkach
•  Kawa w kapsułkach Starbucks 

do ekspresów Dolce Gusto 

Cena za sztukęCena za sztukę

PAMIĘTAJ O AKCESORIACH

Satysfakcja 
gwarantowana

100 DNI*
*szczegóły na mediamarkt.pl

Cena za sztukę

79,9079,9029,9929,99 59,9059,90

17,9917,999,999,99

2499,-2499,- 3999,-3999,-

17,9917,99



Quick   
clean

Gotuj szybciej, zdrowiej, Gotuj szybciej, zdrowiej, 
smaczniej smaczniej z z Ovi Smart!Ovi Smart!

AKCESORIA

Philips Ovi Smart XXL HD9867/90
•  5 programów Smart Chef
•  Piecze, smaży, grilluje - powietrzem
•  Do 6 porcji, 1,4 kg
•  Moc 2225 W
•  Jedyne urządzenie typu airfryer z technologią usuwania 

tłuszczu
•  Kosz QuickClean i możliwość mycia wszystkich 

odłączanych części w zmywarce
•  Aplikacja NutriU z setkami przepisów 
Nr art. 1427192

Tu wszystko działa dla Ciebie.

oc możliwości

•  Zestaw do lekkich 
przekąsek HD9954/01: 
przykrywka do 
przekąsek, szczypce 

Nr art. 1446665

•  Zestaw mistrza wypieków 
HD9952/00: akcesorium 
do pieczenia, 9x 
silikonowa foremka 
do babeczek 

Nr art. 1446664

•  Zestaw mistrza 
grillowania 
HD9951/00: dno 
grilla, 6x szpikulec 

Nr art. 1446663

•  Zestaw mistrza imprez 
HD9950/00: akcesorium 
rozdzielające warstwy, 
podziałka 

Nr art. 1446662
1299,-1299,-

Cena za sztukę
169,-169,-



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download

