
SONY KD55A1 BOSH KGN49XI30

GORENJE RK61920X

Beznámrazová kombinovaná 
chladnička s funkciou 
VitaFresh aby potraviny 
zostali dlhšie čerstvé a plné 
vitamínov, AirFresh filter 
pre vzduch bez pachov 
a baktérií, LED osvetlenie, 
Multi Airflow, zmrazovacia 
kapacita 15 kg/24 hod., 
odolnosť pri výpadku 
prúdu 20 hod., rozmery 
(ŠxVxH): 70x203x66,6 cm

Chladničky Bosch s funkciou 
VitaFresh vám udržia potraviny 
dlhšie čerstvé    
a plné vitamínov.

Kombinovaná chladnička s funkciou FrostLess 
pre zníženoie tvorby námrazy, police z tvrdeného 
skla a zásuvka XXL na zeleninu, 3 mraziace 
zásuvky, zmrazovacia kapacita 4,5 kg/24 
hod., odolnosť pri výpadku prúdu 30 hod., 
rozmery (ŠxVxH): 60x185x64 cm

NAJVÄČŠIA SIEŤ ELEKTROPREDAJNÍ NA SLOVENSKU

339€ 299€ 279€ 229€

Ďakujeme Vám  
za prejavenú dôveru!

ZOZNAM VŠETKÝCH 
NAŠICH PREDAJNÍ NÁJDETE TU:

WHIRLPOOL BLF 8001

LG GBB59PZRZS BOSCH KGN39XW37 

CANDY CM 3352W ZANUSSI ZRT 23100WA
Kombinovaná chladnička s LED osvetlením, 
sklenené poličky, zameniteľné otváranie 
dvierok, odolnosť pri výpadku prúdu 24 h., 
rozmery (ŠxVxH):59,5x 188,5x65,5 cm

Beznámrazová kombinovaná 
chladnička s policami 
z tvrdeného skla a zásuvkou 
na zeleninu, 3 mraziace 
zásuvky. LED osvetlenie, 
Multi-Air-Flow, zmrazovacia 
kapacita 9 kg/24 hod., 
odolnosť pri výpadku 
prúdu 16 hod., rozmery 
(ŠxVxH): 59,5x190x67

Beznámrazová 
kombinovaná chladnička 
s funkciou VitaFresh 
pre čerstvé potraviny 
plné vitamínov LED 
osvetlenie, zmrazovacia 
kapacita 14kg/24 h., 
odolnosť pri výpadku 
prúdu 16h. Vďaka 
technológii PerfectFit 
je možné chladničku 
umiestniť priamo k stene 
alebo nábytku. Rozmery 
(ŠxVxH): 60x203x66 cm

Kombinovaná chladnička so 4 policami 
z tvrdeného skla a zásuvkou na zeleninu, 
3 mraziacimi zásuvkami. LED osvetlenie, 
zmrazovacia kapacita 3 kg/24 hod.,  
odolnosť pri výpadku prúdu 19 hod.,  
rozmery (ŠxVxH): 55,4x180x56,6 cm

Kombinovaná chladnička s mraziakom hore, 
sklenené poličky, zameniteľné otváranie 
dvierok, odolnosť pri výpadku prúdu 19 h., 
zmrazovacia kapacita 3kg/24 hod.,  
rozmery (ŠxVxH): 54,5x140,4x60,4 cm

Vaše najbližšie predajne EURONICS

Akcia platí od 09. 07. 2018 do 22. 07. 2018 alebo do vypredania zásob.

A++
trieda

A+
trieda

A+
trieda

A+
trieda

A++
trieda

70 cm
šírka

A++
trieda

A++
trieda

232 kWh

ROK
309 kWh

ROK
240,9 kWh

ROK
237 kWh

ROK

303 kWh

ROK
227 kWh

ROK
273 kWh

ROK

229/95 L
objem

228/111 L
objem

188/64 L
objem

184/44 L
objem

330/105 L
objem

225/75 L
objem

279/787 L
objem

NO
FROST

NO
FROST

NO
FROST PerfectFit

ZÁRUKY
NA CHLADNIČKU

+
ZADARMO

ROK1

DARČEK
Poukážka 20€ v sieti TESCO
Viac info: www.lgpreradost.sk

Vita
Freshplus

949€ 499€699€



BOSCH KGN39AI45

Kombinované chladničky s mrazničkou osviežia nielen svojím vzhľadom, ale aj vnútorným vybavením na špičkovej úrovni.  
Chladničky poskytujú vynikajúce podmienky na uchovávanie potravín a ľahko sa ovládajú. Navyše vďaka systému VitaFresh s dvoma 
rôznymi klimatickými zónami vydržia uchovávané potraviny dlhšie čerstvé, keďže rôzne druhy potravín vyžadujú aj rôzne podmienky 
skladovania. Suchá zóna s nízkym stupňom vlhkosti a reguláciou teploty je ideálna na hygienické uloženie mäsa a rýb.  
V priehradke pre zeleninu zas môžete prispôsobiť vlhkosť podľa toho, či v nej budete uchovávať ovocie alebo zeleninu

Technológia Home Connect prináša do domácnosti úplne nové možnosti. Aj keď nie ste práve doma, môžete pohodlne kontrolovať 
a ovládať svoje spotrebiče na diaľku s pomocou svojho mobilného telefónu alebo tabletu. Vďaka integrovanej kamere v chladničke 
môžete priamo v obchode na tablete alebo telefóne skontrolovať, aké potraviny vám doma vlastne chýbajú (Kamery má vo výbave 
len model KGN56HI3P v cene 1499€). A aby zostali potraviny dlhšie čerstvé, ponúka navyše Home Connect dôležité tipy pre 
ich uchovávanie a odporúčania, ktorú priehradku vybrať a akú teplotu nastaviť. Môžete tak vždy jednoducho vytvoriť dokonalé 
podmienky pre uchovanie svojich potravín.

Beznámrazová kombinovaná chladnička s funkciou VitaFresh pre čerstvé potraviny 
plné vitamínov, AirFresh filter pre vzduch bez pachov a baktérií, objem 279/87 l, 
spotreba 182 kWh/rok, LED osvetlenie, zmrazovacia kapacita 14kg/24 h.,  
odolnosť pri výpadku prúdu 16h., rozmery (ŠxVxH): 60x203x66 cm

• VitaFresh plus: udrží čerstvé potraviny až 2x dlhšie čersvé - ryby a mäso vďaka 
extra chladnej teplote, ovocie a zeleninu vďaka optimálnej vlhkosti vzduchu.

• EasyAccess Tray: komfortné vysunutie priehradok VitaFresh.   
Pri vybratí priehradok použiteľné taktiež ako zvláštna plocha.

• Premium LED osvetlenie: postupné nasvietenie, rovnomerné osvetlenie 
chladiaceho priestoru, nielen zo strán, ale aj zhora, vydrží počas celej  
životnosti spotrebiča.

• WiFi Ready (+ príslušenstvo): pomocou dodatočného príslušenstva môžete 
integrovať tento spotrebič do systému Home Connect     
a ovládať ho pomocou aplikácie.

• Perfect Fit: spotrebič môže byť umiestnený priamo pri bočnej stene  
alebo nábytku - flexibilné umiestnenie.

Chladničky Bosch so systémom VitaFresh
Viac miesta pre viac vitamíny

Nahliadnite do chladničky, aj keď nie ste doma 

SAMSUNG RB37J5225SS

INDESIT LR8S2X

GORENJE NRK 6192 TX BEKO CSA365KD0X  ELECTROLUX EN 3853MOX
Beznámrazová 
kombinovaná chladnička 
s technológiou 
pre rovnomerné chladenie 
v každom kúte, špeciálna 
zásuvka na ryby a mäso, 
zásuvka na zeleninu,  
LED osvetlenie, 
zmrazovacia kapacita 
13kg/24 hod., akumulačná 
doba 18 h, (ŠxVxH): 
59,5x201x67,5 cm

Kombinovaná chladnička 
s technológiami 
pre zníženie tvorby  
námrazy v mrazničke 
a udržanie správnej   
vlhkosti v chladničke, 
zmrazovacia kapacita 
5kg/24 hod.,  
akumulačná doba 24 h, 
(ŠxVxH): 59,5x188,8x65,5 cm

Kombinovaná 
beznámrazová 
chladnička, 
s technológiou 
pre úsporu energie 
a predĺženie čerstvosti, 
ionizátor vzduchu, 
zeleninová zásuvka 
s reguláciou vlhkosti, 
LED osvetlenie, 
akumulačná doba 18 h, 
(ŠxVxH): 60x185x64 cm

Kombinovaná 
chladnička 
s automatickým 
odmrazovaním,  
zmrazovacia 
kapacita 
5kg/24 hod., 
odolnosť 
pri výpadku 
prúdu 23 hod., 
LED osvetlenie, 
antibakteriálne 
tesnenie,   
rozmery (ŠxVxH): 
60x185x65 cm

Kombinovaná 
chladnička 
s automatickým 
odmrazovaním 
aj v mrazničke, 
funkcia FreeStore® 
pre zachovanie 
správnej vlhkosti 
v každom mieste, 
LED osvetlenie, 
zmrazovacia 
kapacita 4kg/24 
hod., akumulačná 
doba 18 h, (ŠxVxH): 
59,5x200,5x64,7 cm

GORENJE RK62PW4 BEKO CSA270M21W CANDY CDD 2145 E
Kombinovaná 
chladnička s funkciou 
FrostLess pre zníženie 
tvorby námrazy, 
police z tvrdeného 
skla a zásuvka XXL 
na zeleninu, 3 mraziace 
zásuvky, zmrazovacia 
kapacita 4,5 kg/24 hod., 
odolnosť pri výpadku 
prúdu 30 hod., rozmery 
(ŠxVxH): 60x185x64 cm

Kombinovaná 
chladnička 
s antibakteriálnym 
štítom pre zdravé 
uchovanie potravín, 
zásuvka na zeleninu, 
LED osvetlenie, 
zmrazovacia kapacita 
4kg/24 hod., odolnosť 
pri výpadku prúdu 16 h,  
rozmery (ŠxVxH): 
54x171x60 cm

Kombinovaná 
chladnička 
s automatickým 
odmrazovaním 
a s mraziakom hore, 
LED osvetlenie, 
zmrazovacia 
kapacita 2kg/24 hod., 
akumulačnádoba 13 h,  
(ŠxVxH): 55x143x55 cm
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kompresor chladničky
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DARČEK
v hodnote 149€ po registrácii

MIMO UVEDENÉ OBDOBIE PLATÍ CENA 209€

  CENA PLATÍ LEN    
9. 7. - 11. 7. 2018

995€

Home
Connect
Home
Connect

Vita
Freshplus

DARČEK
Sada Connectivity Kit 
v hodnote 40€
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ELECTROLUX ESB2700

HAMA Disc

BOSH BBH21621

ELECTROLUX EWT1062IFW

TEFAL HB833138

HAMA DR10

ROWENTA CV5362F5

BEKO WTE6512B0

ELECTROLUX ECS52B

ROWENTA TN1400

INDESIT BWSA 61053 W EU 

HOOVER TS32011

TEFAL KO120130

MORA K 666 AW

BOSH MFQ40301

HAMA

Robustný a odolný smothie 
mixér pre všetkých, 
ktorí vyznávajú zdravý životný 
štýl, vďaka 4 nerezovým 
nožom pripraví lahodný 
nápoj za pár okamihov. 
Odolné nádoby z Tritanu, 
ktoré neabsorbujú pachy 
ani chute.

Bezdrôtové slúchadlá 
s mikrofónom a nabíjacou 
stanicou, 80h pohotovostný 
režim, 4h telefonovania

Akumulátorový vysávač 2v1, ktorý sa jednoducho 
čistí a používa. Vďaka flexibilnému kľbu ľahko 
manévrujete a dosiahnete aj pod nábytok, 
vymeniteľná výkonná batéria.

Zhora plnená práčka s technológiou FlexCare, 
odložený štart, funkcia Time Manager pre úsporu 
času, LED displej, rozmery (ŠxVxH): 40x89x60 cm

Ponorný mixér, s ktorým  
pripravíte jemné krémové polievky 
ale aj zmesi s kúskami ovocia 
či zeleniny vďaka 18 stupňom 
rýchlosti. 4 nože ActivFlow pre 
mixovanie bez rozstrekovania,   
ergonomická pogumovaná   
rukoväť. 

Digitálne rádio 
DAB+/FM, pamäť 
na 30 staníc, 
prevádzka na  
4x AA batérie alebo 
zo siete 110-240V

Sušič vlasov s troma stupňami rýchlosti / teploty, 
studený vzduch pre fixáciu účesu, koncentrátor 
vzduchu pre presné sušenie, napájací kábel 1,8 m

Spredu plnená úzka pračka, 15 programov, 
odložený štart 0-19 hod., Outdoor/šport program, 
krátky 14 min. program, vlna / ručné pranie, 
rozmery (ŠxVxH): 60 x 85 x 44 cm

Podlahový vysávač s akčným 
rádiusom 12 m, teleskopická trubica, 
regulácia výkonu, pogumované 
kolieska, vrecko na prach S-Bag, 
výstupný umývateľný filter 12, 
kobercová a parketová + štrbinová  
hubica 2 v 1.

Akumulátorový strihač na vlasy s unikátnou 
čepeľou pre strih jdným ťahom, 18 dĺžok strihu 
(3-30mm) nastavíte jednoducho otočným 
kolieskom

Spredu plnená práčka s technológiou Water 
Balance Plus pre úsporu vody, energie a času, 
Pusch&Wash - technológia pre odstránenie 
škvŕn bez predpierania, rozmery (ŠxVxH): 
59,5x85x42,5 cm

Podlahový vysávač s akčným 
rádiusom 8 m, teleskopická trubica, 
regulácia výkonu, pogumované 
kolieska, vrecko na prach 3l, 
EPA filter, kobercová, parketová 
+ štrbinová hubica 2 v 1.   
Trieda účinnosti vysávania  
kobercov/podláh C/A,   
trieda filtrácie prachu A

Rýchlovarná kanvica ako stvorená na cestovanie 
alebo všade tam, kde potrebujete ušetriť miesto. 
V balení: 2 lyžičky + 2 šálky a cestovný obal. 
Voliteľné napätie 220-240V/100-120V.

Kombinovaný sporák s multifunkčnou rúrou 
- 8 funkcií, digitálny časový spínač hodín, horáky 
s poistkami STOP GAS, integrované zapaľovanie 
horákov, dvojdielna smalt. mriežka STABIL PLUS , 
1x rošt, 1x plytký a 1x hlboký pekáč XXL 8 l,  
rozmery (ŠxVxH): 50x85x60 cm

Dizajnový ručný mixér 
s inovatívnymi FineCreamer 
šľahacími metlami a tichý 
a extra výkonným motor 
pre perfektné výsledky.   
5 rýchlostí + TURBO.

Pevný a odolný hliníkový držiak do auta 
na tablet 7”-10,5”

400 W

AKU
32 min.

AKU
40 min.

600 W

1700 W

500 W2x 600 ml
fľaša

DARČEK
keramicý nôž
TEFAL K1530514 

550 W
príkon

2400 W
príkon

700 W
príkon
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0,5 L
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1000
Ot./min

1000
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1000
Ot./min289€ 299€259€ 239€

HĹBKA 42,5 cm

NA ČO TREBA PAMÄTAŤ PRI VÝBERE CHLADNIČKY:

Ďalšie tipy na pomoc pri výbere chladničky nájdete na stránkach www.euronics.sk/aktuality/ako-vybrat-chladnicku.html

Naskenuj tento  
QR kód

• NO FROST – technológia, 
ktorá  zabráni vytváraniu 
námrazy v chladničke. 
Niektoré modely 
ponúkajú tento systém 
len pre chladiacu časť  
a niektoré aj pre mraziacu.

• FRESH ZÓNA – nádoby 
alebo zásuvky s teplotou 
0°C a upravenou vlhkosťou, 
ktoré sú vhodné   
na uchovávanie mäsa,  
rýb alebo zeleniny. 

• WiFi – niektorí výrobcovia vybavujú chladničky 
pripojením na WiFi a Vy potom dokážete na diaľku 
regulovať teplotu v chladničke/mrazničke, chladničky 
vypnúť alebo zapnúť, prípadne prostredníctvom 
integrovanej kamery dokážete do chladničky nazrieť 
prostredníctvom smartfónu alebo tabletu a preveriť 
si tak obsah chladničky napríklad v obchode.

Okrem dizajnu, farby, vhodnej veľkosti, pomeru chladnička/mraznička alebo spotreby energie Vám niektorí výrobcovia 
dokážu ponúknuť aj nadštandardné funkcie ako napríklad:



49” / 123 cm

O aktuálnej dostupnosti letákových výrobkov sa môžete vopred informovať na telefónnych číslach jednotlivých predajcov uvedených v letáku. Ak sa výrobok uverejnený v letáku nenachádza v predajni uvedenej v zozname predajní, predajňa zabezpečí dodanie požadovaného výrobku 
do predajne. Technické parametre a vyobrazenia výrobkov sú prevzaté od výrobcov. Chyby a omyly v texte, cenách a technickom popise sú vyhradené. Niektoré obrázky môžu byť len ilustračné. Ceny výrobkov sú uvedené vrátane DPH. Poskytované služby nemusia byť dostupné  
vo všetkých predajniach v plnom rozsahu. Vydavateľ letáku: Euronics SK a.s., Farského 26, 851 01 Bratislava. Ceny uvedené v letáku nie sú platné pre e-shopy členov Euronics SK, a.s. ale len pre ich kamenné predajne.

1799€

1399€

549€599€

329€ 8999€ 3999€

649€

SAMSUNG QE55Q6FN

LG 65SK7900PLA

LG 49UK6470PLC

PANASONIC TX-32ES600E JBL GO2SONY SRS-XB21

DELL Inspiron 13-5379 (5379-5780)

HP Ink Advantage 3775 myPhone Hammer 3LENOVO IdeaPad TAB 3 10”

BENQ W1700 HP 14-bp002nc (1UY72EA) 

SONY WH-CH500

SAMSUNG UE49NU7172 LG 55UK6100PLA

QLED SMART TV s Q HDR 1000 vďaka, 
ktorému uvidíte aj ten najmenší detail 
a zažijete skutočný filmový zážitok, 
DVB-T2/C/S2, PQI 2800, Auto Motion 
Plus, Supreme UHD Dimming, DLNA, 
bluetooth, Dolby Digital Plus, 
nahrávanie vysielania cez USB

2x
USB

A
trieda

4x
HDMIWi-FiUHD

2x
USB

A+
trieda

4x
HDMIWi-FiUHD

2x
USB

A
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3x
HDMIWi-FiUHD2x

USB
A

trieda
3x

HDMIWi-FiUHD

2x
USB

B
trieda

2x
HDMI

Wi-FiFullHD

MicBluetooth

2x
USB

A
trieda

3x
HDMIWi-FiUHD

SUHD SMART TV,4K Active HDR, 
DVB-T2/C/S2, HEVC (H.265 kodek), 
HDR 10 Pro, DTS dekodér, 
nahrávanie TV vysielania cez USB, 
Bluetooth, Magic Zoom, DLNA, 
CI slot, magický ovládač

UHD SMART 
TV, 4K Active 
HDR umožňuje 
zobrazovať aj tie 
najmenšie detaily 
a maximálne 
realistické farby, 
DVB-T2/C/S2, 
DLNA, Magic 
Sound Tuning, 
nahrávanie 
vysielania cez 
USB, bluetooth

FULL HD SMART TV, Media Player, chytré aplikácie 
(Netflix, YouTube), Adaptive Backlight Dimming, 
VR-audio True Surround, nahrávanie cez USB, 
HbbTV, DVB-T/T2/C.

Vodotesný Bluetooth reproduktor, Bluetooth 
streamovanie, výkon 3,1W, 40mm menič 
reproduktora, 180Hz – 20kHz, nabíjacia batéria,  
čas prehrávania 5 hodín, možnosť telefonovania, 
skvelý vzhľad a najlepší zvuk vo svojej triede.

Bezdrôtový reproduktor s technológiou Extra Bass, 
vodeodolná konštrukcia podľa IP67, jednoduché 
pripojenie NFC, výdrž batérie 12 hodín,   
funkcia hands - free, funkcia Party Chain

13,3” notebook 2v1 s dotykovým FULL HD displejom 1920x1080, 
Intel Core i5 8250U, 8GB RAM, 256 SSD, grafika Intel UHD 620, 
2x USB 3.0, Windows 10, podsvietená klávesnica, 
2 ROKY NEXT BUSSINES DAY - ZÁRUKA S OPRAVOU   
U VÁS DOMA

Najmenšie All-in-one atramentové zariadenie - tlačí/kopíruje/
skenuje jednoducho aj zo smartfónu, Apple AirPrint, HP ePrint, 
pripojíte ho cez WiFi alebo USB 2.0, tlač 4800x1200,  
sken až 1200x1200 dpi (24bit)

Odolný telefón s garantovaným stupňom ochrany IP68 (proti vniknutiu 
prachu a ponoreniu do vody), 2,4” displej, Dual SIM, VGA fotoaparát, 
FM rádio, LED svetlo, podpora pam. kariet microSD až do 32GB

10” tablet s HD IPS displejom (1280x800), Quad-Core 1.3Ghz procesor, 
2x Cam (2Mpx+5Mpx), Wifi, BT, Android 6.0

Projektor s rozlíšením True 4K HDR pre skutočný zážitok z domáceho 
kina . Autokorekcia lichobežníkového skreslenia, kontrast 10000:1, 
pomer zoomu 1,2x, VGA vstup.

14” notebook s HD displejom v štýlovom dizajne a so spoľahlivým 
výkonom, procesor Pentium N3710  1,6 GHz, HDMI, USB-C 3.1., 
2x USB 3.1, OS WIN 10

Bezdrôtové, pohodlné 
uzavreté slúchadlá pre dlhšie 
počúavanie, Bluetooth/NFC, 
integrovaný mikrofón  
pre hands free volania, 
výdrž na batériu až 20 hodín

UHD SMART TV, vychutnajte 
si výnimočne ostré a precízne 
zábery s certifikovaným  
4K UHD, DVB-T2/C/ S2, HDR, 
PQI 1300, UHD Dimming, 
filmový režim, Dolby Digital 
Plus, DLNA, nahrávanie 
vysielania cez USB

UHD HD SMART 
TV so 4K Active 
HDR umožňuje 
zobrazovať aj tie 
najmenšie detaily 
a maximálne 
realistické 
farby, DVB-
T2/C/ S2, DLNA, 
Ultra Stadium 
Surround, 
nahrávanie 
vysielania cez 
USB, bluetooth, 
futbalový mód

55” / 138 cm

65” / 163 cm

MicBluetooth IP67

55” / 138 cm

729€
55” / 138 cm

49” / 123 cm

32” / 80 cm

129€

1269€ 389€

5699€ 4990€

679€ Intel
Pentium

WiFi Bluetooth

Intel
Core-i5 

2x
USB 

Guad
Core 

WiFi

1TB
HDD

8 
str./min.

Dual
SIM

256GB
SSD

2x
HDMI

16GB
FLASH

UHD

4GB
RAM

A4
Formát IP68

8GB
RAM 2 ROKY

NEXT BUSSINES DAY

1GB
RAM

2200
ANSI

A
trieda

749€151490€

Dostupný vo farbách:

DARČEK
1 ROK PREDĹŽENEJ
ZÁRUKY ZADARMO

3499€

Hodinky 
za 0,01€ 

Čím vyššia séria,  
tým väčšia odmena

3 mesiace 6 mesiacov2 mesiace

platí po registrácii na: https://www.samsung.com/sk/offer/smarttv/

1599€

Čím vyššia séria,  
tým väčšia odmena

2 mesiace

platí po registrácii na: 
https://www.samsung.com/sk/offer/smarttv/


