
mediamarkt.pl

WGG244MSPL
Pralka
•  ActiveWater Plus: nawet 50% oszczędności, dzięki precyzyjnemu 

dostosowaniu ilości pobieranej wody do wielkości załadunku
•  AntiStain: automatyczne usuwanie uporczywych plam
•  Start / Pauza z opcją dołożenia prania już po rozpoczęciu cyklu
•  EcoSilence Drive™: energooszczędny, cichy i wyjątkowo trwały slinik
•  SpeedPerfect: perfekcyjnie czyste pranie nawet o 65% szybciej
•  Wymiary (WxSxG): 85x60x59 cm 
Nr art. 1454913

WQG241ASPL
Suszarka z pompą ciepła
•  Iron Assist: program parowy wygładzający zagniecenia
•  Klasa A++ oraz filtr EeasyClean: energooszczędne suszenie i łatwy 

w czyszczeniu filtr wymiennika ciepła
•  Technologia pompy ciepła: delikatne i energooszczędne suszenie
•  AutoDry: automatyka suszenia rozpoznaje, kiedy pranie jest już suche
•  Kosz do suszenia wełny i obuwia
•  Wymiary (WxSxG): 85x60x60 cm 
Nr art. 1454914

9 kg
Pojemność

 
Prędkość

1400 9 kg
Pojemność A + + 

oc możliwości

Asortyment w podanych cenach dostępny od 12.10 do 30.10.2021 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. 

Odbierz kartę upominkową na zakupy 
w Zalando o wartości do 500 zł* 

*Przy zakupie pralki i suszarki. Akcja trwa do 15.11.2021. 
Szczegóły w regulaminie na mediamarkt.pl

Odbierz premię do 500 zł*
za zakup suszarki

*Akcja trwa do 15.11.2021. 
Szczegóły w regulaminie na mediamarkt.pl

3299,-3299,- 2999,-2999,-



WTR87TW0PL
Suszarka z pompą ciepła

•  Technologia pompy ciepła - delikatne i energooszczędne suszenie
•  AutoDry: automatyka suszenia rozpoznaje, 

kiedy pranie jest już suche
•  SensitiveDrying System: suszenie z troską 

o najdelikatniejsze tkaniny
•  AntiVibration™ Design - konstrukcja 

tłumiąca wibracje
•  Wymiary (WxSxG): 85x60x60cm 
Nr art. 1408896

WAN2828FPL
Pralka

•  SpeedPerfect: perfekcyjnie czyste pranie nawet o 65% szybciej
•  Start / Pauza z opcją dołożenia prania już po rozpoczęciu cyklu
•  EcoSilence Drive™: energooszczędny, cichy i wyjątkowo trwały slinik
•  ActiveWater Plus: nawet 50% oszczędności, dzięki precyzyjnemu 

dostosowaniu ilości pobieranej wody do wielkości załadunku
•  AntiVibration™ Design - specjalne wytłoczenia 

na bocznych ścianach obudowy eliminują 
wibracje powstające przy wirowaniu

•  Wymiary (WxSxG): 85x60x55 cm 
Nr art. 1430690

WAU28T0FPL
Pralka

•  SpeedPerfect: perfekcyjnie czyste pranie nawet o 65% szybciej
•  Start/Pauza z opcją dołożenia prania 

po rozpoczęciu cyklu
•  EcoSilence Drive™: energooszczędny, 

cichy i wyjątkowo trwały slinik 
•  ActiveWater Plus: nawet 50% oszczędności, 

dzięki precyzyjnemu dostosowaniu ilości 
pobieranej wody do wielkości załadunku

•  Wymiary (WxSxG): 85x60x59 cm 
Nr art. 1430691

WNA14404PL
Pralko-suszarka

•  IronAssist: program parowy wygładzający zagniecenia
•  AutoDry: automatyka suszenia rozpoznaje, kiedy pranie jest już suche
•  SpeedPerfect: perfekcyjnie czyste pranie nawet o 65% szybciej
•  Start / Pauza z opcją dołożenia prania już po rozpoczęciu cyklu
•  EcoSilence Drive™: energooszczędny, 

cichy i wyjątkowo trwały silnik
•  Pojemność pralki/suszarki: 9 kg/6 kg
•  Wymiary (WxSxG): 85x60x59 cm 
Nr art. 1445548

8 kg
Pojemność A + + + 

8 kg
Pojemność

 
Prędkość

1400

9 kg
Pojemność

 
Prędkość

1400

 
Prędkość

1400

Odbierz kartę 
upominkową na 

zakupy w Zalando 
o wartości do 500 zł* 

*Przy zakupie pralki i suszarki. 
Akcja trwa do 15.11.2021. Szczegóły 
w regulaminie na mediamarkt.pl

Odbierz premię 
do 500 zł* 

za zakup suszarki
*Akcja trwa do 15.11.2021. 

Szczegóły w regulaminie na 
mediamarkt.pl

2599,-2599,-

1799,-1799,- 1999,-1999,-

2999,-2999,-



LG Vivace V400 
F2WN4S6S1
Pralka slim
•  Funkcja AI DD™ - do 18% mniej 

zniszczonych tkanin
•  Steam™ - programy parowe - 

antyalergiczny i ubranka dziecięce
•  SmartThinQ - zdalne sterowanie 

za pomocą smartfona, pobieranie 
dodatkowych programów prania

•  Wytrzymałe i odporne na 
zarysowania drzwiczki ze szkła 
hartowanego

•  Wymiary (WxSxG): 85x60x46 cm 
Nr art. 1413771

LG Vivace V500 
F2DV5S8S1
Pralko-suszarka slim
•  Funkcja AI DD™ - do 18% mniej 

zniszczonych tkanin
•  Redukcja do 99,9% alergenów przez parę
•  Technologia TurboWash™ - pełny cykl 

prania w 59 min
•  Pojemność pralki/suszarki: 8,5 kg/5 kg
•  Wymiary (WxSxG): 85x60x48 cm 
Nr art. 1432408

LG Vivace V700 
F4WV709S1BE
Pralka
•  Funkcja AI DD™ - do 18% mniej 

zniszczonych tkanin
•  Przycisk Dodaj odzież - nawet już po 

rozpoczęciu prania
•  ThinQ™ - sterowanie za pomocą smartfona, 

ściąganie dodatkowych programów 
i diagnozowanie usterek

•  Programy parowe - usuwanie alergenów 
i ubranka dziecięce

•  TurboWash™ 360⁰ - pełny cykl prania w 39 min
•  Wymiary (WxSxG): 85x60x57 cm 
Nr art. 1441551

•  Napęd DUAL Inverter Heat 
Pump™ - najwyższa wydajność 
i oszczędność energii

•  Allergy Care - usuwanie alergenów
•  Wygoda - automatycznie 

czyszczący się skraplacz
•  Eco Hybrid™ - wybierz 

oszczędność czasu albo 
oszczędność energii

•  ThinQ™ - sterowanie za 
pomocą smartfona, ściąganie 
dodatkowych programów 
i diagnozowanie usterek

•  Wymiary (WxSxG): 85x60x69 cm 
Nr art. 1448639

6,5 kg
Pojemność

 
Prędkość

1200

 
Prędkość

1200

9 kg
Pojemność

 
Prędkość

1400

9 kg
Pojemność A + + 

RH90V5AV6Q
Suszarka z pompą ciepła

Wszystko w jednym: 
oszczędzaj czas prania, 

zyskaj go dla siebie

1499,-1499,-

2599,-2599,-

2499,-2499,-

2999,-2999,-



FFB 9258 SV PL Pralka
•  Technologia 6. Zmysł 
•  FreshCare+ - zachowuje miękkość i świeżość 

ubrań w bębnie pralki nawet przez kilka godzin 
po zakończonym cyklu

•  Steam Refresh - w zaledwie 20 min odświeża 
ubrania bez konieczności prania

•  Zaawansowany silnik SenseInverter zapewnia 
długotrwałe działanie

•  Clean+ - zapomnij o plamach; pralka zadba 
o ich skuteczne usunięcie za każdym razem

•  Wymiary (WxSxG): 85x60x63 cm 
Nr art. 1446418

Supreme Silence W7 W945WB PL Pralka
•  Technologia 6. Zmysł
•  Bezszczotkowy silnik Direct Drive - minimalizacja wibracji, cicha praca urządzenia
•  Program “MIESZANE” - generuje maksymalny poziom hałasu 60 dB
•  FreshCare+ hamuje rozprzestrzenianie się głównych źródeł nieprzyjemnych 

zapachów (wewnątrz pralki) do 6 h po zakończeniu cyklu
•  Steam Hygiene - odkażanie parowe 

usuwa do 99.9% najczęściej  
występujących bakterii

•  Wymiary (WxSxG): 85x60x65 cm 
Nr art. 1446423

FFT M22 9X2WS PL Suszarka z pompą ciepła
•  Technologia Heat Pump - pozwala ograniczyć zużycie energii 

i zadbać o tkaniny poprzez niższą temperaturę suszenia
•  Technologia FreshCare+ - w 100% świeże pranie, nawet jeśli 

pozostawisz je w suszarce do 6 h  po zakończeniu cyklu
•  Filtr łatwoczyszczący kondensatora - sprawne czyszczenie 

filtra wynikające z łatwego dostępu
•  Certyfikat Woolmark Blue
•  10 lat gwarancji na silnik indukcyjny 

(po zarejestrowaniu urządzenia 
 na stronie Producenta)

•  Wymiary (WxSxG): 85x60x65 cm 
Nr art. 1446429

Supreme Silence W6 D84WB EE
Suszarka z pompą ciepła
•  Wyjątkowa cicha praca - poziom hałasu tylko 62 dB
•  Technologia Heat Pump - zaawansowana technologia, 

która pozwala ograniczyć zużycie energii
•  Technologia FreshCare+ w 100% świeże pranie, nawet pozostawione 

wewnątrz suszarki do 6 h po zakończeniu cyklu
•  Oszczędność czasu dzięki automatycznemu czyszczeniu filtra kondensatora
•  DuoFilter - podwójny filtr w drzwiach pozwala 

utrzymać suszarkę w nienagannej czystości
•  Wymiary (WxSxG): 85x60x66 cm 
Nr art. 1453220

 
Prędkość

1200

9 kg
Pojemność

 
Prędkość

1400

9 kg
Pojemność

A + + 

8 kg
Pojemność

A + + + 

Steam Refresh
Odświeżanie parowe regeneruje 
świeżość Twoich ubrań, unikając 

niepotrzebnego prania. 
Trwa to tylko 20 minut!

1399,-1399,-

1999,-1999,-

1869,-1869,-

2099,-2099,-



PerfectCare 900 
EW9H378SP
Suszarka z pompą ciepła
•  System CycloneCare – łagodne 

i równomierne suszenie, nawet 
delikatne rzeczy zachowują kształt, 
fason i miękkość na dłużej

•  Program Outdoor – zachowuje 
i przywraca wodoodporność ubrań 

•  SmartSense - czujniki poziomu 
wilgotności i temperatury

•  Programy specjalne -  Pościel XL 
i Mieszane XL

•  Wymiary (WxSxG): 85x60x64 cm 
Nr art. 1350746

PerfectCare 800 EW8W261BP
Pralko-suszarka

•  System UltraCare w pełni aktywuje w wodzie detergenty zanim dotrą one do bębna, 
dzięki czemu pranie jest równomierne, szybkie i delikatne

•  System DualCare automatycznie dostosowuje parametry cyklu 
do rodzaju tkanin i ciężaru ładunku

•  System SensiCare dostosowuje parametry cyklu prania
•  Program UltraWash&Dry: oszczędność energii, skuteczne pranie 

w niskich temperaturach i idealne efekty 
suszenia dla wsadów mieszanych do 5 kg

•  Pojemność pralki/suszarki: 10 kg/6 kg
•  Wymiary (WxSxG): 85x60x64 cm 
Nr art. 1388435

PerfectCare 900 
EW9HM1478P
Suszarka z pompą ciepła

•  System CycloneCare - łagodne i równomierne 
suszenie, nawet delikatne rzeczy zachowują 
kształt, fason i miękość na dłużej

•  System SmartSense wykrywa wilgotność 
każdej rzeczy, dzięki czemu wszystkie ubrania 
zostają równomiernie wysuszone

•  System DelicateCare dostosowuje temperaturę 
i ruchy bębna do typu tkaniny, aby zapewnić 
jej optymalną pielęgnację

•  Programy „Pościel XL” i „Mieszane XL” 
pozwalają skutecznie wysuszyć jeszcze więcej 
prania bez potrzeby włączania kilku cykli

•  Wymiary (WxSxG): 85x60x64 cm 
Nr art. 1393473

*W porównaniu z suszeniem na wolnym powietrzu

PerfectCare 900 EW9W161B
Pralko-suszarka z pompą ciepła

•  System DelicateCare dostosowuje temperaturę 
i ruchy bębna do typu tkaniny, aby zapewnić jej 
optymalną pielęgnację

•  System SteamCare przywraca świeżość 
ubraniom dzięki wykorzystaniu pary, 
zmniejszając ilość zagnieceń i potrzebę 
prasowania, a jedwabne rzeczy po wysuszeniu 
mają do 50% mniej zagnieceń*

•  Technologia pompy ciepła pozwala prać 
i suszyć tkaniny w niemal o połowę niższej 
temperaturze przy znacznie niższym zużyciu energii

•  System SensiCare - automatycznie dostosowuje 
parametry cyklu prania

•  Pojemność pralki/suszarki: 10 kg/6 kg
•  Wymiary (WxSxG): 87x60x63 cm 
Nr art. 1406760

8 kg
Pojemność A + + + 

 
Prędkość

1600

8 kg
Pojemność A + + + 

 
Prędkość

1600

3389,-3389,-

3399,-3399,-2689,-2689,-

5499,-5499,-



•  Steam Cure™: technologia prania z parą 
•  Technologia AquaFusion: oszczędzanie do 

20% detergentu
•  Program szybki: wypierz cały załadunek 

nawet w 28 min
•  Funkcja PUPIL: doskonale usuwa sierść
•  Silnik inwerterowy
•  Wymiary (WxSxG): 84x60x46 cm 
Nr art. 1426728

WUE7636AWE
Pralka slim

7 kg
Pojemność

 
Prędkość

1200

HTV8732XAW
Pralko-suszarka
•  Steam Cure™: technologia prania z parą 
•  Technologia AquaFusion: oszczędzanie  

do 20% detergentu
•  W pełni dotykowy wyświetlacz
•  Silnik inwerterowy
•  Pojemność pralki/suszarki: 8 kg/5 kg
•  Wymiary (WxSxG): 84x60x54 cm 
Nr art. 1406386

 

8 kg
Pojemność

 
Prędkość

1400

Łącznik PSKS
•  Bezpieczne i wygodne rozwiązanie 

do suszarek SLIM; różnica głębokości 
między łączonymi urządzeniami nie 
może przekroczyć 10 cm 

Nr art. 1424708

139,-139,-

1399,-1399,-

•  Automatyczny czujnik suszenia OptiSense™
•  Drzwi w rozmiarze XXL o średnicy 38 cm
•  Technologia pompy ciepła
•  Zmienny kierunek pracy bębna
•  Oświetlenie bębna
•  Wymiary (WxSxG): 85x60x46 cm 
Nr art. 1429622

DF7434XRA 
Suszarka slim z pompą ciepła

7 kg
Pojemność A + + 

2199,-2199,-

1999,-1999,-



•  Łącznik do ustawienia pralki z suszarką 
w słupku dla zaoszczędzenia miejsca, 
regulowana głębokość od 49 do 62 cm 

Nr art. 1402348

Łącznik PSK

129,-129,-

DH8636XGS
Suszarka z pompą ciepła

8 kg
Pojemność A + + + 

2249,-2249,-

•  Automatyczny czujnik suszenia OptiSense™
•  Zmiana kierunku ruchu:  

suszenie bez gniecenia
•  Steam Therapy: funkcja odświeżenia  

ubrań parą  
•  Delikatne tkaniny pod ochroną - niska 

temperatura suszenia i małe obroty nie 
niszczą ubrań

•  Technologia pompy ciepła
•  Silnik inwerterowy
•  Wymiary (WxSxG): 85x60x61 cm 
Nr art. 1452133

DH8536DRTH
Suszarka z pompą ciepła
•  HygieneShield™: technologia dezynfekcji ubrań 

za pomocą światła UV
•  Program suszenia z koszem na buty
•  System AquaWave®: falowy ruch bębna
•  Technologia pompy ciepła
•  Automatyczny czujnik suszenia OptiSense™
•  Silnik inwerterowy
•  Wymiary (WxSxG): 85x60x60 cm 
Nr art. 1438608

8 kg
Pojemność

A + + + 

•  Technologia AquaTech™: skuteczne pranie 
bez niszczenia ubrań 

•  Funkcja Fast+: nawet do 55% szybsze pranie
•  StainExpert: system  

automatycznego odplamiania
•  Automatyczna kontrola zużycia wody
•  Elektroniczny system wyważania wsadu
•  Grzałka niklowana Hi-Tech
•  Wymiary (WxSxG): 84x60x52 cm 
Nr art. 1438006

EWUE8736N
Pralka

8 kg
Pojemność

 
Prędkość

1400

1999,-1999,- 2699,-2699,-



•  Bęben Pillow Drum - pielęgnacja 
delikatnych tkanin

•  Drum Light - oświetlenie bębna
•  14 programów
•  Bardzo cicha - poziom hałasu do 67 dB
•  Wymiary (WxSxG): 85x60x60 cm 
Nr art. 1432322

HD90-A2979-S
Suszarka z pompą ciepła

•  Gwarancja wieloletniej trwałości
•  Pielęgnacja ubrań z funkcją i-refresh
•  Szybkie programy
•  Higieniczne pranie z systemen ABT 
•  Silnik indukcyjny Direct Motion
•  Pojemność pralki/suszarki: 8 kg/5 kg
•  Wymiary (WxSxG): 85x60x46 cm 
Nr art. 1432326

i-pro 7 HWD80-B14979
Pralko-suszarka

•  Bardzo cicha - poziom hałasu 
poniżej 67 dB

•  System ABT - eliminuje do 99,7% 
zarazków dzięki technologii 
antybakteryjnej

•  Silnik indukcyjny Direct Motion
•  Wymiary (WxSxG): 85x60x46 cm 
Nr art. 1432327

i-Pro 7 HW80-B14979
Pralka slim

•  Zdalne sterowanie smartfonem
•  Higieniczne pranie z systemem 

antybakteryjnym
•  Silnik indukcyjny Direct Motion
•  i-Time: dostosowuje czas trwania cyklu prania
•  Wymiary (WxSxG): 85x59x49 cm 
Nr art. 1453470

HW80-B14959U1-S
Pralka

8 kg
Pojemność

 
Prędkość

1400

 
Prędkość

1400 8 kg
Pojemność

 
Prędkość

1400 8 kg
Pojemność

9 kg
Pojemność A + + 

2999,-2999,-

2439,-2439,-

2369,-2369,-

2499,-2499,-



KHC29.J0WH
Robot kuchenny
•  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 cytrusów w zestawie 
Nr art. 1412497

Chefette Lite HMP32.A0WH
Mikser ręczny
•  Moc 450 W
•  Duża misa 3,4 l
•  5 ustawień prędkości
•  W zestawie trzepaczki 

do ubijania i mieszadła 
do ciasta 

Nr art. 1412503

ZCK7616S
Czajnik elektryczny
•  Pojemność 1,7 l
•  Moc: 1850-2200 W
•  Dwustronny wskaźnik 

poziomu wody
•  Filtr osadów
•  Automatyczne wyłączenie 
Nr art. 1440874

Mulitquick 7 
MQ7035IWH
Blender
•  Moc 1000 W 
•  Technologie ActiveBlade i PowerBell Plus  

zwiększają 2,5 krotnie powierzchnię blendowania
•  Płynna regulacja prędkości  

z technologią Easy SmartSpeed 
•  Pojemnik z metalowym  

ostrzem miksującym 0,5 l 
•  Kubek do odmierzania  

o pojemności 0,6 l 
Nr art. 1454623

Titanium Chef Baker XL KVL85.594SI
Robot kuchenny
•  Wbudowana waga z wyświetlaczem
•  Dwie misy ze stali nierdzewnej
•  Mocny silnik ChefMotor™ 1200 W
•  3 mieszadła ze stali nierdzewnej, objęte dożywotnią gwarancją,  

które można myć w zmywarce: mieszadło K, trzepaczka,  
spiralny hak do ciasta

•  Mieszadło elastyczne
•  Blender szklany 1,6 l
•  Malakser, maszynka do mielenia 
Nr art. 1454630869,-869,-

169,-169,-69,9069,90
79,90OSZCZĘDZASZ 10,- 319,-319,-

3299,-3299,-



Snack Collection SW852D12
Opiekacz
•  Opiekacz i gofrownica w jednym
•  2 komplety płyt w zestawie (do trójkątnych 

kanapek oraz gofrów)
•  Bezproblemowy montaż i demontaż płyt
•  Możliwość mycia w zmywarce
•  Możliwość dokupienia 10 wymiennych płyt 
Nr art. 1283020

Zestaw patelni INGENIO 
EMOTION L925S414
•  Skład zestawu: patelnia 22/24/28 cm + odłączana rączka
•  Wielofunkcyjne naczynia kuchenne: gotuj, smaż i serwuj, 

oszczędzając do 50% miejsca w swojej kuchni
•  Dostosowane do wszystkich rodzajów kuchenek
•  5-letnia gwarancja na stal
•  Możliwość mycia w zmywarce 
Nr art. 1417556

Zestaw 3 patelni Smart
•  Skład zestawu: patelnie 20/24/28 cm 

+ odłączana rączka
•  Niezwykle gładka i szczelna powłoka ceramiczna 

ILAG Xera Dur 2® 
Nr art. 1434943

INGENIO EMOTION L948SC04  
- 12 elementów
•  Dostosowane do wszystkich rodzajów kuchenek
•  Nieprzywierająca powłoka TITANIUM PRO z ultratwardą 

warstwą wewnętrzną HARDBASE
•  Wielofunkcyjne naczynia kuchenne: gotuj, smaż 

i serwuj, oszczędzając do 50% miejsca w swojej kuchni 
Nr art. 1448869

ZSM7900 Opiekacz 3w1
•  Moc 900 W
•  3 komplety wymiennych płyt: kanapki, grill, gofry
•  Wskaźnik gotowości i wskaźnik pracy
•  Nieprzywierające płytki z kamienną powłoką
•  Obudowa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego 

i stali nierdzewnej
•  Blokada bezpieczeństwa 
Nr art. 1454763

Cena za zestaw

Cena za zestaw

Cena za zestaw

W skład zestawu wchodzą:
- Rondle 16/20 cm 
- Patelnie 22/26/28 cm 
- Patelnia głęboka 24 cm 
- Pokrywki hermetyczne 16/20 cm
- Łyżka, chochla, łopatka, rączka

319,-319,-

249,-249,-
289,-OSZCZĘDZASZ 40,-

199,-199,-
269,-OSZCZĘDZASZ 70,-

499,-499,-
568,-OSZCZĘDZASZ 69,-

169,-169,-
189,-OSZCZĘDZASZ 20,-



Ostrzałka diamentowa 
do noży Rapid mini
Nr art. 1455571

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 Brava  
- 8 elementów
•  Przeznaczone do wszystkich rodzajów kuchenek
•  Grube, trójwarstwowe dno zapewnia 

równomierną dystrybucję ciepła oraz 
długotrwałą funkcjonalność 

Nr art. 1250276

Nóż do jarzyn, Nóż 
do pieczywa, Nóż 

szefa kuchni, 2 noże 
uniwersalne.

Zestaw 5 noży w bloku 
Smart Grafit
Nr art. 1348385

Garnki zostały wykonane z najwyższej jakości 
stali nierdzewnej o symbolu ANSI 304. Grube, 
trójwarstwowe dno z aluminiowym dyskiem 
równomiernie rozprowadza i akumuluje ciepło. 
Każdy garnek posiada odpowiednio dopasowane 
i wyprofilowane szklane pokrywy oraz duże 
i bardzo wygodne uchwyty.

Zestaw garnków Practi Plus  
- 8 elementów
•  16 cm / 1,9 l rondelek z pokrywką
•  18 cm / 2,7 l garnek z pokrywką
•  20 cm / 3,6 l garnek z pokrywką
•  24 cm / 7,2 l garnek z pokrywką 
Nr art. 1429856

Patelnia Granitex Ilag 
Xera Dur 2 28 cm
Nr art. 1446636

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

Cena za zestaw

Cena za zestaw

Cena za zestaw

29,9929,99

269,-269,-
359,-OSZCZĘDZASZ 90,-

129,-129,-
148,-OSZCZĘDZASZ 19,-

399,-399,-
499,-OSZCZĘDZASZ 100,-

99,9099,90
128,-OSZCZĘDZASZ 28,10



•  Duży otwór na produkty - 70 mm
•  Szybkie czyszczenie - 90 s
•  Smukły, nowoczesny kształt
•  Nawet najtwardsze warzywa i owoce, 

a także orzechy 
Nr art. 1351033

HR1889/70 Viva Collection
Wyciskarka wolnoobrotowa

•  3 tarcze do zoodli: spaghetti, sprężynki i wstążki
•  Technologia ProMix: składniki są rozdrabniane dokładniej i szybciej
•  Osłonka przeciwrozpryskowa na ostrza
•  Rozdrabiacz XL, trzepaczka i bidon
•  Mocny i wytrzymały silnik – 800 W
•  Technologia SpeedTouch 
Nr art. 1399750

HR2657/90
Blender ze spiralnym 
ostrzem do warzyw 
Zoodler •  Doskonałe efekty blendowania 2x szybciej

•  Optymalny przepływ i dokładne 
blendowanie składników

•  Blendowanie zdrowych koktajli 
bezpośrednio w bidonie

•  Wydajny silnik o mocy 1000 W
•  Możliwość mycia części w zmywarce
•  Pojemność 2 l 
Nr art. 1425090

HR3573/90
Blender kielichowy z bidonem

•  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 
Nr art. 1427192

Ovi Smart XXL 
HD9867/90 Airfryer
Frytownica niskotłuszczowa

W aplikacji NutriU 
znajdziesz setki 
inspirujących 
przepisów!

679,-679,-

369,-369,- 379,-379,-

1299,-1299,-



Filtr  
do wody
Nr art. 1212312

Płyn do odkamieniania  
Eco Decalk 
2x100 ml
Nr art. 1280186 59,8059,80

Nr art. 1111147

KIMBO kawa 
ziarnista 100%
Arabica 1 kg

Nr art. 1277423

Płyn do od-
kamieniania 
Eco Decalk 
500 ml

89,9089,9059,8059,80 69,8069,80

•  Dotykowy 3,5’’ kolorowy 
wyświetlacz

•  Aplikacja mobilna
•  11 przepisów kawowych
•  System spieniania mleka 

LatteCrema
•  Funkcja Moja Kawa 
Nr art. 1382767

Dinamica Plus  
ECAM 370.95.S
Ekspres automatyczny

•  System spieniania Cappuccino 
z regulowaną dyszą

•  Technologia Termoblok  
dla optymalnej temperatury

•  Wyjmowana tacka ociekowa  
– więcej miejsca na kubek

•  W zestawie: tamper do ubijania kawy 
oraz dzbanek do spieniania mleka 

Nr art. 1429768

Dedica Metallics EC785.BG
Ekspres kolbowy

•  Zintegrowany tamper 
dla równomiernego ubicia 
zmielonej kawy

•  Młynek z czujnikami mielenia 
oraz 8-stopniową regulacją

•  Dwa oddzielne systemy 
grzewcze – jeden dedykowany 
parzeniu kawy, drugi 
spienianiu mleka

•  Dysza spieniająca pozwala 
uzyskać idealną piankę oraz 
ułatwia kawowe eksperymenty 
z latte art 

Nr art. 1452973

La Specialista Prestigio EC9355.BM
Ekspres kolbowy

Magnifica S Smart 
ECAM 250.33.TB
Ekspres automatyczny
•  Intuicyjny panel kontrolny
•  4 napoje do wyboru
•  System spieniania mleka 

Cappuccino
•  Stalowy młynek 

z 13-stopniową regulacją 
Nr art. 1406704

29,9929,99

3199,-3199,-

899,-899,-

3699,-3699,-

1549,-1549,-

PAMIĘTAJ O AKCESORIACH



•  Intuicyjny, dotykowy wyświetlacz 
SMART SCREEN

•  Podświetlenie z możliwością 
personalizacji

•  11 rodzajów napojów
•  Możliwość zapisania 8 ulubionych 

napojów
•  Automatyczny system czyszczący 
Nr art. 1432363

F08801 Filtr 
Claris

Nr art. 1026163

F05400 Zestaw
do odkamieniania

Nr art. 1026166

XS3000 
Tabletki 
czyszczące 
20 szt.

•  17 automatycznych programów
•  Duży wyświetlacz  

z kolorowymi ikonami
•  Dwie kawy mleczne  

za jednym dotknięciem
•  Automatyczny system czyszczący 
Nr art. 1411231

Krups Evidence One EA895E
Ekspres automatyczny

Intuition Preference  
EA872A10
Ekspres automatyczny

•  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

Intuition 
 Preference+  
EA875U
Ekspres  
automatyczny

PAMIĘTAJ O AKCESORIACH

Kawa ziarnista
Jacobs Barista
Crema 200 g
Nr art. 1454772

2499,-2499,-
2799,-OSZCZĘDZASZ 300,-

29,9929,99 49,9049,90

3399,-3399,- 3999,-3999,-

Nr art. 1026162

69,9069,909,999,99

Kup wybrany ekspres Krups 
z serii Intuition Preference, 
Evidence One lub Evidence Plus 
i odbierz kawowe prezenty!*

*Akcja ważna do 31.10.2021. 
Szczegóły w regulaminie
na mediamarkt.pl



PAMIĘTAJ O AKCESORIACH

Nr art. 1351782

CA6700/10
Odkamieniacz
do ekspresów
do kawy

Nr art. 1351783

INTENZA
+CA6702/10
Filtr do
wody Brita

Nr art. 1351787

CA6903/10
Antywapienny
filtr wody
AquaClean

GUSTO
TRADIZIONALE 
1 kg 
Nr art. 1397750

39,9939,99 69,9069,90 79,9079,9032,9932,99
39,99OSZCZĘDZASZ 7,-

•  System spieniania mleka LatteGo
•  Intuicyjny, kolorowy wyświetlacz  

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

LatteGo EP5447/90
Ekspres automatyczny

•  System spieniania mleka LatteGo
•  Intuicyjny, 3-kolorowy wyświetlacz z łatwą 

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

LatteGo EP4341/50
Ekspres automatyczny

•  3 profile smakowe dzięki 
technologii CoffeeMaestro: 
Delicato, Intenso, Forte

•  14 światowej klasy napojów 
za naciśnięciem jednego 
przycisku

•  Personalizacja napojów 
- 4 profile użytkownika

•  HygieSteam: czyszczenie 
systemu mlecznego parą

•  Ceramiczny młynek 
z 12-stopniową regulacją 

Nr art. 1446659, 1446660

GranAroma SM6580
Ekspres automatyczny

2949,-2949,-
3099,-OSZCZĘDZASZ 150,-2599,-2599,-

3279,-3279,- 3749,-3749,-

TYLKO W MEDIAMARKT!

Cena za sztukę

•  3 profile smakowe dzięki technologii 
CoffeeMaestro: Delicato, Intenso, Forte

•  16 rodzajów napojów kawowych
•  Personalizacja napojów 

- 6 profili użytkownika
•  HygieSteam: czyszczenie systemu 

mlecznego parą
•  Ceramiczny młynek 

z 12-stopniową regulacją
•  Technologia LatteDuo 
Nr art. 1446661

GranAroma SM6585/00
Ekspres automatyczny



•  Za pomocą jednego przycisku tworzy piękne loki
•  2 razy więcej włosów za jednym razem
•  Pielęgnacja jonowa dla gładkich i lśniących włosów bez puszenia.
•  3 ustawienia temperatury, czasu i kierunki kręcenia 
Nr art. 1454659

Philips Sense IQ BHB886/00
Lokówka automatyczna

•  Do 30% krótszy czas suszenia
•  5 cyfrowo zaprogramowanych 

trybów suszenia
•  W zestawie: koncentrator, 

masażer, dyfuzor 
Nr art. 1411814

Philips SenseIQ BHD827/00
Suszarka do włosów

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.

•  Zachowuje do 70% nawilżenia włosów
•  Mikroprocesor automatycznie dostosowuje 

parametry stylizacji 
Nr art. 1433540

Philips SenseIQ 
BHS830/00
Prostownica 
do włosów

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

•  Wyposażone w technologię 
SenseIQ, dla skutecznej 
i bezpiecznej depilacji

•  Nasadki dopasowane do ciała, 
twarzy, pach i bikini

•  Z czujnikiem SmartSkin
•  Zasilanie akumulatorowe 

i sieciowe 
Nr art. 1443086

Lumea BRI957/00
Urządzenie IPL do 
depilacji światłem

Chroni włosy przed przegrzaniem i zachowuje 
3 razy więcej ich nawilżenia, aby zapewnić 
mocne, zdrowo wyglądające i pełne 
sprężystości włosy. Utrzymuje aż 95% 
ich naturalnej siły.649,-649,-

1099,-1099,-

588,-588,-

2099,-2099,-
2299,-OSZCZĘDZASZ 200,-



AKCESORIA

•  SenseIQ wyczuwa, dopasowuje, pielęgnuje
•  Wszechstronna końcówka All-in-One
•  Aplikacja ze sztuczną inteligencją
•  Etui podróżne z funkcją ładowania USB 
Nr art. 1448097, -98

HX9992/11, HX9992/12
Szczoteczka soniczna 9900 
Prestige z technologią SenseIQ

Nr art. 1448100; 
1448099

HX9092 
Końcówki do 
szczoteczki 2 szt.

•  Inteligentna technologia SkinIQ
•  Komfort golenia nawet 

na 5-dniowym zaroście
•  Podświetlany czujnik nacisku
•  Ostrza DualSteel Precision
•  Wbudowany trymer
•  Połączenie z aplikacją mobilną 
Nr art. 1454662

S9987/59
Golarka

•  Technologia DualCut
•  Trymer 18 w 1 - 16 nasadek
•  5 godzin działania
•  Możliwość korzystania pod prysznicem
•  Przycina brodę, włosy na głowie i ciele 
Nr art. 1408790

MG7785/20 Trymer

Nr art. 1411810

Wymienne 
ostrza 
QP620/50

•  Przycina, stylizuje 
i goli zarost każdej długości

•  Dwustronne ostrze
•  Nasadka trymująca - 

ustawieniami długości 
(od 0,5 do 9 mm)

•  Wydajna bateria 
- do 90 min. działania 

Nr art. 1443087

OneBlade Pro 
QP6530/15
Golarka

Technologia SkinIQ - monitoruje, udziela 
wskazówek oraz dotosowuje się do 
Twoich indywidualnych potrzeb.

1199,-1199,- 119,-119,-

1299,-1299,-

449,-449,-
499,-OSZCZĘDZASZ 50,-119,-119,-239,-239,-

AKCESORIA



AKCESORIA

AKCESORIA

Oral-B Genius 
X 20000N
Szczoteczka 
elektryczna
•  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
EB50RB CrossAction 
Końcówki do szczoteczki 
6 szt.
Nr art. 1452975

EB20RB PrecisionClean 
Końcówki do szczoteczki 
6 szt.
Nr art. 1452976

Pro3 3500 
Sensitive Clean
Szczoteczka 
do zębów
•  Czujnik siły nacisku
•  3 tryby szczotkowania: tryb 

czyszczenia codziennego, tryb 
wybielania oraz tryb  
delikatnego czyszczenia

•  Usuwa do 100% więcej płytki 
nazębnej w porównaniu ze 
zwykłą szczoteczką manualą 

Nr art. 1452994

iO 7 Series 
Black Onyx/
White 
Alabaster
Szczoteczka 
elektryczna
•  Interaktywny wyświetlacz 

OLED sygnalizuje ważne 
informacje i umożliwia 
wybór 1 z 5 trybów pracy

•  Etui podróżne 
Nr art. 1452998-99

iO 8 Series 
Black Onyx/
White 
Alabaster
Szczoteczka 
elektryczna
•  Kolorowy interaktywny 

wyświetlacz OLED sygnalizuje 
ważne informacje i umożliwia 
wybór 1 z 6 trybów pracy

•  Etui podróżne 
Nr art. 1453000-01

iO najlepsza technologia szczotkowania od Oral-B łączy delikatną energię 
mikrowibrujących włókien i okrągłą główkę Oral-B, zaprojektowaną we 
współpracy z dentystami, z pierwszym tego rodzaju napędem magnetycznym.
Ochrona dziąseł – czujnik siły nacisków.
Praca do 2 tygodni po pełnym naładowaniu. Stacja szybkiego ładowania w 3 h.

iO 9 Series 
Black Onyx
Szczoteczka 
elektryczna
•  Kolorowy interaktywny 

wyświetlacz OLED sygnalizuje 
ważne informacje i umożliwia 
wybór 1 z 7 trybów pracy

•  Etui podróżne z funkcją 
ładowania 

Nr art. 1453002

Cena za sztukę

Cena za zestaw

Cena za zestaw

iO Ultimate Clean White 
Końcówki do szczoteczek 
4 szt.
Nr art. 1452985-86

599,-599,-
999,-OSZCZĘDZASZ 400,-118,-118,-

108,-108,-

299,-299,-
328,-OSZCZĘDZASZ 29,-

998,-998,- 1198,-1198,- 168,-168,-Cena za zestaw1498,-1498,-



AKCESORIA

•  Technologia AutoSensing 
BRAUN – dostosowuje  
się do gęstości zarostu

•  Czas pracy: 100 min
•  Możliwość mycia pod wodą 
Nr art. 1422176

MGK 7720
Trymer 10 w 1

•  Dopasowuje się do każdej brody dzięki 
technologii AutoSensing 

•  Pojemna bateria litowo-jonowa  
– 100 min pracy, czas ładowania 1 h

•  Precyzyjne pokrętło oferuje 39 ustawień 
długości (0,5-10 mm)

Nr art. 1422178

BT 5260
Maszynka do golenia brody

•  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

Silk-épil 9 SES9-720
Depilator

•  Czujnik SensoAdapt (z ochroną UV) 
nieustannie odczytuje odcień skóry 
i dostosowuje intensywność  
błysków światła

•  3 tryby pracy, 10 poziomów intensywności
•  400 tys. błysków
•  Rekomendowane przez Skin Health Alliance
Nr art. 1423596

PL5137
Depilator światłem IPL

•  System EasyClean 
sprawia, że czyszczenie 
jest szybkie i łatwe

•  3 elastyczne ostrza
•  100% wodoodporna
•  Długa praca  

z baterią Li-Ion 
Nr art. 1426395

50-W1200s
Golarka

Nr art. 1426400

F+O Series 5/6 53B 
BLK BLISTER MN1 
Wymienne ostrza

369,-369,-
399,-OSZCZĘDZASZ 30,-299,-299,-

599,-599,-

1699,-1699,-
1849,-OSZCZĘDZASZ 150,-

449,-449,-
499,-OSZCZĘDZASZ 50,-

139,-139,-
149,-OSZCZĘDZASZ 10,-



•  Ciśnienie 8 bar
•  Stały wyrzut pary o mocy 180 g/min
•  Dodatkowy wyrzut pary 650 g/min
•  Technologia Smart Steam - 

rozpoznaje ruch ręki i wytwarza parę
•  Zabija nawet 99,99% bakterii 
Nr art. 1398181

GV9620 Pro 
Express Ultimate [+] 
Calc Collector 
Generator pary

•  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 s
•  Para pod ciśnieniem zabija do 99,99% bakterii 
Nr art. 1419022

Tefal IXEO Power QT2020

•  Wyjątkowa efektywność 
prasowania – ciśnienie 7,7 bar

•  Mocne uderzenie pary 580 g/min
•  Zabija nawet do 99,99% bakterii we 

wszystkich tkaninach
•  5 elektronicznych programów
•  Funkcja AUTO OFF, Eko, Anti-Drip 
Nr art. 1425488

GV9565 
Generator pary

•  Moc 3000 W
•  Silne uderzenie pary 270 g/min
•  Ultraszybkie nagrzewanie
•  Samoczyszcząca stopa Durilium AirGlide
•  Szufladka na kamień Calc Collector
•  Funkcja Auto OFF, Anti-Drip 
Nr art. 1442106

Turbo Pro Anti-Calc 
FV5697
Żelazko

1699,-1699,-
1799,-OSZCZĘDZASZ 100,-

1499,-1499,-
1799,-OSZCZĘDZASZ 300,-

1099,-1099,-
1239,-OSZCZĘDZASZ 140,-

399,-399,-
499,-OSZCZĘDZASZ 100,-



•  Moc 3000 W
•  Ciągły strumień pary 75 g/min
•  Prasowanie w pionie
•  Łatwe odkamienianie 
•  Silnik pary Turbo 
Nr art. 1351020

Azur Elite 
GC5039/30 
Żelazko

•  Ciśnienie do 6,5 bar
•  Silne uderzenie pary do 450 g
•  Odłączany zbiornik wody 

o pojemności 1,5 l
•  Zabezpieczenie na czas przenoszenia
•  Kompaktowy rozmiar
•  Bez ryzyka przypalenia 
Nr art. 1397684

GC7933/30
Żelazko 
z generatorem pary •  Technologia OptimalTEMP 

nie wymaga regulacji temperatury
•  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 bar 
Nr art. 1422121

PerfectCare seria 
9000 PSG9050/20
Generator pary 
z kamerą

599,-599,-
699,-OSZCZĘDZASZ 100,-

799,-799,- 3099,-3099,-
3199,-OSZCZĘDZASZ 100,-

•  Wygładzanie zagnieceń bez rozkładania 
deski, na wieszaku lub na płasko

•  Najsilniejszy wyrzut pary do 32 g/min
•  Duży zbiornik na wodę 230 ml na 4-5 ubrań
•  System odkamieniania 
•  Ciągły strumień pary na dłużej 
Nr art. 1443079

GC810/20
Parownica do ubrań

559,-559,-



•  Zaawansowana technologia zapewnia ultraprecyzyjną 
nawigację, skanowanie przestrzeni oraz możliwość 
indywidualnych ustawień

•  Dedykowana aplikacja – pozwala ustalić harmonogram 
sprzątania, spersonalizować mapy i kontrolować cały proces 
odkurzania, możliwość wydawania komend głosowych 

•  Jednoczesne odkurzanie i mopowanie dzięki 3 nakładkom 
mopującym 

Nr art. 1442119

Tefal X-Plorer S75 RG7687
Robot sprzątający z funkcją mopowania

1649,-1649,-

•  Zaawansowana technologia zapewnia ultraprecyzyjną nawigację, 
skanowanie przestrzeni oraz możliwość indywidualnych ustawień

•  Dedykowana aplikacja – pozwala ustalić harmonogram sprzątania, 
spersonalizować mapy i kontrolować cały proces odkurzania, 
możliwość wydawania komend głosowych

•  Bezszczotkowy silnik o mocy aż 12 000 Pa
•  Czas pracy 225 min 
•  W zestawie 3 elektroszczotki i 2 nakładki mopujące 
Nr art. 1442120

Tefal X-Plorer S95 RG7975
Robot sprzątający z funkcją mopowania

2599,-2599,-

•  Odkurzanie pod niskimi meblami 
bez schylania dzięki technologii Flex

•  Jednoczesne odkurzanie i mycie 
podłogi dzięki głowicy Aqua 2w1

•  Swoboda odkurzania (45 min) 
dzięki wymiennej baterii 25,2 V

•  Wygodne parkowanie podstawy 
odkurzacza dzięki funkcji Stop&Go

•  Łatwy wybór trybu pracy i kontrola 
baterii dzięki dotykowemu panelowi 
sterowania 

Nr art. 1438915

Tefal X-Force 11.60 TY9890
Odkurzacz pionowy

2099,-2099,-

•  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. 1445074

Tefal X-FORCE 8.60
Aqua TY9690
Odkurzacz pionowy 2w1

1399,-1399,-

W zestawie:

W zestawie:

Działanie 4w1

Dwie szczotki boczne do trudno 
dostępnych miejsc, elektroszczotka 
Animal Turbo do sierści i większych 
zabrudzeń, mocny bezszczotkowy 
silnik na każdą powierzchnię, system 
Aqua Power do mopowania podłóg



•  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

PowerPro Compact FC9331/09
Odkurzacz bezworkowy

•  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

5000 FC6726/01
Odkurzacz pionowy

999,-999,-
1199,-OSZCZĘDZASZ 200,-

•  3w1: odkurzacz z funkcją mycia 
i odkurzaczem ręcznym

•  Wydajna bateria (21,6 V) 
- czas pracy do 50 min

•  Cyfrowy silnik z technologią PowerCyclone 7
•  Nasadka zasysająca 180° z podświetleniem LED
•  Mini Turboszczotka, zintegrowane akcesoria 
Nr art. 1397696

5000 Aqua FC6729/01
Odkurzacz pionowy

•  3w1: odkurzacz z funkcją mycia 
i odkurzaczem ręcznym

•  Odkurzanie i mycie z mocą 
podwójnego zasysania

•  Wydajna bateria (25,2 V) - czas pracy 
do 80 min

•  Cyfrowy silnik z technologią 
PowerCyclone 10

•  Nasadka zasysająca 360° 
z podświetleniem LED

•  Mini Turboszczotka, 
zestaw samochodowy 

Nr art. 1451826

8000 Aqua Plus XC8349/01
Odkurzacz pionowy

499,-499,-

1599,-1599,- 2799,-2799,-

W zestawie:

W zestawie:

W zestawie:



V15 Detect Absolute
Odkurzacz pionowy
•  Laser uwidaczniający mikroskopijny kurz*
•  Najmocniejszy, inteligentny odkurzacz 

bezprzewodowy**
•  Do 60 minut pracy bez utraty mocy
•  105% większa moc ssania***
•  Elektroszczotka Laser Slim Fluffy™ 

i elektroszczotka Torque Drive
•  9 akcesoriów w zestawie w tym mini 

elektroszczotka zapobiegająca plątaniu
•  Ekran LCD wyświetla inteligentny tryb pracy, 

zlicza i mierzy cząsteczki kurzu, automatycznie 
dostosowuje moc ssania do powierzchni 

Nr art. 1454140

* Laser został zaprojektowany do twardych podłóg. Skutecznosc lasera zalezy od warunków oswietlenia pomieszczenia, rodzaju zanieczyszczen i typu powierzchni. 
**W porównaniu do odkurzaczy bezprzewodowych Dyson; testowanych na podstawie mocy ssania. 
***niż w odkurzaczu V8

V12 Slim Absolute
Odkurzacz pionowy
•  Laser uwidaczniający mikroskopijny kurz*
•  Najlżejszy odkurzacz bezprzewodowy z dużą mocą 

ssania 150 AW**
•  Do 60 min pracy bez utraty mocy
•  30% większa moc ssania***
•  Elektroszczotka Laser Slim Fluffy™  

i elektroszczotka Direct Drive
•  9 akcesoriów w zestawie w tym mini 

elektroszczotka zapobiegająca plątaniu
•  Ekran LCD wyświetla tryb i pozostały 

czas pracy 
Nr art. 1454765

Tu wszystko działa dla Ciebie.

Asortyment w podanych cenach dostępny od 12.10 do 30.10.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. 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. 

3199,-3199,-2699,-2699,-



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

