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Název spotřebiče popis 
Cena po 

slevě 
vč.DPH 

 

VARNÉ DESKY, TROUBY 
Varná deska    
AEG 61200  
          +  
        Trouba 
E 5701-4m 
 
 

- Pro 
kombinaci  

 DESKA - Šířka: 60 cm 
 Počet plotýnek: 4 plotýnky 
 Hi-Light (rychlejší ohřev) zóna: 2 x 

rychlovarná zóna 
 Vícekruhová zóna: 1x trojkruhová + 1x 

dvoukruhová zóna 
 Ovládání: nemá vlastní ovládání 
 Barva rámečku: nerez 
 Umístění ovládání: na troubě 

Trouba:6 druhů ohřevů: horký vzduch Profi, 

vrchní a spodní ohřev, spodní ohřev pro samostatný 
provoz, velkoplošný gril, infrapečení, rozmrazování; 
Line-Control, Backtronic, integrované elektronické 
hodiny, uspořádání FindLogic, tlačítka 
s elektronickou indikací, zápustné přepínače 
s potiskem, bezpečnostní vypínání pečící trouby, 
zápustné přepínače s potiskem, snadno omyvatelné 
dveře a vybavení, sklopné grilovací těleso, Isofront – 
nízká teplota čelního skla, chladicí ventilátor, 
panoramatický průhled, tabulka pečení na vnitřní 
straně dveří. Příslušenství: 1 univerzální pečícín 
plech, 1 smaltovaný pečící plech, 1 kombinovaný 
rošt, 1,5 m síťová šňůra se zástrčkou. 

 

 
 
30.718,- 
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Varný panel 
Electrolux 
EHC 60020P 
 
Pro kombinaci 
s troubou  !!!! 

  

 

Sklokeramická varná deska, šířka 60 cm  
1 rychlá varná zóna levá přední 2300W/210mm  
1 rychlá varná zóna levá zadní 1200W/145mm  
1 rychlá varná zóna pravá přední 1200W/145mm  
1 rychlá varná zóna pravá zadní 1800W/180mm  
Ukazatel zbytkového tepla  
Maximální výkon - elektrický: 6500 W 
Radius výřezu: 5 mm 
Napětí: 230 V 
Rozměry výřezu (v x š x h): 3,8 x 56 x 49 cm 

 

 
 
 
 
 
 
7.055,- 

 

Varná deska   
AKM 224 plyn 
samostatná 
 

Ovládání  
elektrické zapalování hořáků tlačítkem  
ovládací knoflíky na ovládacím panelu trouby  
zapalovací svíčka chráněná tělesem hořáku  
 
Technické parametry  
Napájecí napětí/frekvence: 230 V/ 50 Hz 
výhřevný výkon hořáků: 7,2 kW 
rozměry (v x š x h): 48 x 580 x 510 mm  
výřez (š x h): 560 x 490 mm  
hmotnost/ hmotnost s obalem: 11/ 13,5 kg 

 

 
 
 
6.252,- 

 

http://www.obchody24.info/obchody/dbBila/photo/detail/19479.jpg
http://www.obchody24.info/obchody/dbBila/photo/detail/14668.jpg
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Kompaktní parní 
trouba 
SIEMENS 
 
HB36D570 

 

pára 35 °C až 100 °C  

regenerace (ohřívání), vaření v páře, rozmrazování, mírné pečení, 

předehřívání, udržování teploty  

barevný TFT-textový displej vč.češtiny  

cookControl 70  

35 l nerezový varný prostor, 4 výšky zasunutí plechů  

kontrola zahřívání; automatické vyrovnání bodu varu dle nadm.výšky  

dětská pojistka, bezpečnostní vypínání trouby  

světelný koncept bílá/modrá  

zápustné otočné voliče s podsvětlením  

halogenové vnitřní osvětlení  

výklopná dvířka; celoskleněná vnitřní strana dvířek  

lightControl - podsvětlená ovládací tlačítka a otočné knoflíky  

chladicí ventilátor  

zásobník na vodu o objemu 1.3 l  

ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu  

připojovací kabel se zástrčkou, 180 cm  

celkový příkon: 1,9 kW  

program na odvápnění, čisticí program  

rozměry spotřebiče (mm) 454 x 594 x 550 mm 

 

 
 
 
13.542,- 

 

Var.panel MIELE CS 
1112 E 

sklokeramická varná deska, ovládání knoflíkové, 2 varné 
zóny, 1 duo zóna, šířka 228 mm, výška 27 mm, hloubka 
520 mm, barva černá / nerez 
 

 

12.197,-  

Var. panel 
SIEMENS 
ER47554EU 

Elegantní plynová varná deska, Vybavena 5 plynovými 
hořáky (z toho 1 hořák WOK). Integrované zapalování v 
ovládacím knoflíku, termoelektrická pojistka zhasnutí 
plamene, samostatné smaltované rošty z ploché oceli. 

5.170,-  

http://www.elektro-spotrebice.cz/upload/image/L/MCSA037225_HB36D572_def_51af336b62bef.jpg
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Var.panel MIELE CS 
1122 E 

Sklokeramická deska, čelní ovládání kovovými otočnými 
knoflíky na šikmém ovládacím panelu 2 varné zóny, z 
toho 1 zóna pro pekáče, provozní kontrolky a indikace 
zbytkového tepla, stupně výkonu 1 – 12, bezpečnostní 
vypínání, rozměry pro výřez v pracovní desce - šířka: 364 
mm x hloubka: 500 mm 
 

 

14.738,-  

Var.panel DE 
DIETRICH DTI 305 
WE1 

 

6.171,-                      

Parní trouba MIELE 
DG5080 ICE 

Široké spektrum použití při ohřevu, rozmrazování, 
zavařování, sterilizaci, automatické programy pro 
přípravu více než 150 různých pokrmů, funkce udržování 
teploty intuitivní vedení uživatele, velký vícejazyčný 
textový displej, indikace aktuální teploty, možnost 
uložení minimálně 20 vlastních programů, četné 
možnosti individuálního nastavení, zásoba vody na cca 90 
minut dlouhou přípravu, indikace stavu vody, redukce 
páry, nerezový vnitřní prostor 30 l, 4 úrovně zasunutí, 
plochý skleněný displej bez vyčnívajících ovládacích 
prvků, automatické odvápnění, příslušenství vhodné do 
myčky nádobí, vlažná čelní stěna, bezpečnostní vypínání 
 

42.348,-  
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Var.panel 
WHIRLPOOL AKM 
983 

Elektrická, sklokeramická, ovládání dotykové, 4 varné 
zóny, 4 indukční plotny, elektronické ovládání, časovač, 
dětská pojistka, indikace zůstatkového tepla, rozměry (v 
x š x h) 52 x 580 x 510 mm, maximální příkon 7400 W 

 

12.255,-  

Parní trouba 
SIEMENS 
HB26D550 

beztlakové vaření v páře při 40–100°C, textový displej 
pro druh ohřevu a automatické programy s ukazatelem 
váhy, ukazatel denního času, minutka, nerezový varný 
prostor 32 litrů, dětská pojistka, paměťové funkce, 
automatický odvápňovací a čistící program, zásobník na 
vodu 1,3 litrů, zápustné ovládací knoflíky, rozměry 
spotřebiče (mm): 454 x 594 x 520 
 

 

12.105,-  

Var.panel SIEMENS 
ER47554EU 

5 plynových hořáků2-dílné hořáky pro snadné čištění, 
víčka hořáků černá, smaltovaná, ovládací knoflíky v 
nerezovém vzhledu, elektrické jiskrové zapalování, 
termoelektrická pojistka zhasnutí plamene, šířka 70 cm, 
hloubka 52 cm, výška pro vestavbu 3 cm, šířka pro 
vestavbu 56 cm, provedení bez rámu 

5.170,-  
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Var.panel 
WHIRLPOOL AKM 
479 IX 

samostatná sklokeramická varná deska, mimořádně 
odolný povrch HIGH-TRANS, 2 indukční plotny + 2 
Quickstar plotny (1 dvojitá), plynulá regulace výkonu 
varných ploten, dotykové ovládání, kontrolka zbytkového 
tepla každé plotny, dětská pojistka, maximální příkon: 6,5 
kW, rozměry (v x š x h): 52 x 580 x 510 mm 

 

14.230,-  

El.trouba 
WHIRLPOOL AKZ 
448 IX 

Horkovzdušná s kruhovým topným tělesem, multifunkční 
- 8 základních funkcí, možnost nastavení začátku a konce 
pečení, systém automatického vypnutí, ochlazování 
vnějšího prostoru trouby ventilátorem, rozměry 
(VxŠxH)59.5 x 59.5 x 56.4 cm, maximální příkon 3.1 kW 

 

11.180,-  

Var.panel SIEMENS 
EH685MB21E 

Indukční sklokeramická varná deska s ovládáním, 60 cm, 
4 indukční varné zóny, 1 varná zóna s automatickým 
rozšířením na pečící zónu, 17 výkonových stupňů, 
digitální funkční displej, dětská pojistka, bezpečnostní 
vypínání, 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro 
každou varnou zónu 
příkon: 7 kW 
min. tloušťka pracovní desky: 20 mm 
 

9.537,-  
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Parní trouba 
FAGOR 6HV-585 
ACTX 

453 x 592 x 430 mm, užitný objem 23 litrů, počet 
programů pečení: 8, program vaření v páře, který 
umožňuje zdravější přípravu pokrmů a uchovávají 
maximálně nutriční hodnoty, chuť, barvu a přirozené 
aroma potravin 

 

8.501,-  

Var.panel 
WHIRLPOOL AKT 
476 NB 

S povrchem z tvrzeného skla v černé barvě, šířka 73 cm,  
plynové hořáky, z nichž je jeden vysokovýkonný 
čtyřkorunkový hořák, litinové pavouky hořáků - jeden je 
dvojitý, maximální výkon hořáků je 8 kW, integrované 
elektrické zapalování hořáků a bezpečnostní ventily 
hořáků 

 

6.707,-  

El.trouba 
WHIRLPOOL AKZ 
669 IX 

Energetická třída A, max. příkon 2650 W, objem trouby 
49 l, možnost nastavení začátku a konce pečení, systém 
automatického vypnutí, ochlazování vnějšího prostoru 
trouby ventilátorem, 8 funkcí, vnitřní osvětlení, dětská 
pojistka, čtyřvrstvé pyrolytické ochlazované sklo dvířek  

14.322,-  
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MYČKY 

Název spotřebiče popis 
Cena po 

slevě 
vč.DPH 

 

Myčka FAGOR 2LF-
013 IX 

praktický nerez panel s ochranou proti otiskům prstů, 5 
mycích programů, možnost použití mycích tablet, 
odložený start mytí o 3,6,9 hodin, světelná kontrolka fází 
mytí, soli a lešticího prostředku, na 12 sad nádobí 

 

7.328,-  

CHLADNIČKY 

Název spotřebiče popis 
Cena po 

slevě 
vč.DPH 

 

Chladnička 
WHIRLPOOL ART 
489 

Spotřeba el. energie 0,85 kWh, energetická třída A, 
komunikační displej, objem chladničky (netto) 198 l, 
objem mrazáku (netto) 65 l, třída mrazáku * * * *, 
regulace teploty elektroventilem, mrazící výkon 9 
kg/24hod., hloubka 54,5 cm, výška 177 cm, šířka 54 cm, 
hmotnost 65 kg 
 

13.110,-  
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Chladnička De 
Dietrich  
DRS 623 JE 
 
vestavná, bez 
mrazáku 

 
Vestavná monoklimatická chladnička s antibakteriální 
úpravu stěn BIOCARE - vnitřní stěny chladničky jsou 
ošetřeny ionty stříbra, které tvoří účinnou bariéru proti 
usazování bakterii a vzniku plísní. Chladnička dále nabízí: 
elektronický řídící systém provozu, ovládací analogové 
otoč. segmenty, chladící systém jednookruhový, vizuální 
signalizace teploty v chladničce. Chladnička je vybavená 4 
policemi z tvrzeného skla, 2 zásuvkami na ovoce a 
zeleninu. MONOKLIMA systém chlazení - chladící systém 
se zapěněným integrovaným výparníkem s 
automatickým odtáváním namraženého kondenzátu a 
odpařováním 

6.170,-  

KÁVOVARY 

Název spotřebiče popis 
Cena po 

slevě 
vč.DPH 

 

Kávovar 
WHIRLPOOL ACE 
010 

Díky velké nádobě na mléko, která je součástí kávovaru, 
připravíte velmi jednoduše lahodné cappuccino pouhým 
jedním stiskem. Kávovar si sám určí dávku kávy a 
našlehaného mléka, moderní design, zásobník vody 1,5 l, 
rozměry (vxšxh) 382x595x285 mm 
 

4.900,-  
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Kávovar MIELE 
CVA 5060 ICE 

4 druhy porcí: espreso, káva, dvojité espreso, dvojitá 
káva, automatické programy pro přípravu kapučína a 
latte macchiata, komfortní příprava horkého mléka, 
mléčné pěny a horké vody, komora pro jiný druh mleté 
kávy, vícejazyčný displej s intuitivním vedením uživatele, 
osvětlení ovládacího panelu LED diodami, nastavení doby 
zapnutí a vypnutí, možnost nastavení požadovaného 
množství vody, mléka nebo mléčné pěny na 1 porci, 
nastavení teploty vody, možnost naprogramování až 10 
individuálních uživatelských profilů, výškově nastavitelná 
tryska, zásobník na vodu 2,3 l, vyjímatelný zásobník na 
500 g zrnkové kávy, odpadní nádoba na cca 15 porcí, 
odkapávací miska s mřížkou pro bezpečný transport 
 

 

48.395,-  

VINOTÉKA 

Název spotřebiče popis 
Cena po 

slevě 
vč.DPH 

 

Vinotéka ERW 
23900X- Electrolux 

Dokonale propracovaná a elegantně provedená vestavná 
vinotéka. Vybavena dveřmi z nerez a skla s úpravou proti 
otiskům prstů. 2 teplotní zóny: zóna fresh (6 až 11°C) a 
střednědobé až dlouhodobé uchování (12 až 18°C). 
Elektronické ovládání, elektronický teploměr LCD, 
intenzivní chlazení, ukazatel otevřených dveří, výsuvná 
zásuvka, nastavitelné drátěné police, vnitřní žárovka. 
Otvírání dveří: panty vpravo. 
 

14.735,-  
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ODSAVAČE 

 
Odsavač FRANKE 
FAK 907 IXS 

 
• Montážní šířka 87 cm 
• Digitální displej 
• Štěrbinové odsávání 
• 4 stupně výkonu, intenzivní stupeň a doběh 
• Elektronický řídicí obvod 
• Funkce trvalého odvětrávání 
• Ukazatel nasycení filtru 
• Omyvatelný kovový tukový filtr 
• Osvětlení: halogenové žárovky 2 × 20 W, 
stmívatelné 
• S vnějším odtahem i s recirkulací 
• 

 

 

 
 
 
32.130,- 

 

http://www.elektronakup.cz/admin/obrazky/foto/stredni/fak 907 i xs.jpg
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Odsavač 
WHIRLPOOL 
 
AKR 646 IX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kategorie komínový 

Barva nerez Počet stupňů výkonu 3 Výkon odsávání 
do komínu 100 - 160 - 240 m3/hod Hlučnost při 
odsávání do komínu 49 - 55 - 62 dBVýkon odsávání 
recirkulací 55 - 80 - 112 m3/hod Hlučnost při 
odsávání recirkulací 63 - 66 - 69 dBVýbava Počet 
motorů 1 Počet osvětlení 2Osvětlení žárovka Tukový 
filtr kovový Počet tukových filtrů 2 Kom. kód 
kovového filtru AMC 860  

 

 

 
 
 
2.390,- 

 

http://digestore.heureka.cz/whirlpool-akr-646/galerie/
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Odsavač BEST 
 K7052 S6N (60cm) 
 

 

 

Komínový odsavač par BEST K7052S6N. Komínový 
odsavač par Best K7052 S6N v nerezovém 
provedení. Odsavač par má 3 volby rychlostí 
ovládané tlačítky. Nejvyšší rychlost dosahuje odtahu 
520 m3 za hodinu a hlučnosti 60 dB. Komínový 
odsavač par Best K7052S6N je určen pro odtah nebo 
recirkulaci. Pracovní plocha pod digestoří K7052S6N 
je osvětlena 2 žárovkami o příkonu 2x 40 W. 

 

 
 
 
7.366,- 

 

Odsavač par MIELE 
DA 289-4 

Nástěnný dekorační odsávač par jen s odtahem vzduchu, 
šířka 90 cm, kombinace bezpečnostního skla s hliníkem, 
tělo odsávače a komín v matném nerezovém odstínu, 
nástěnný odsávač par pro zabudování mezi horní skříňky 
nebo k volné montáži na zeď, mikrospínače s LED-indikací 
pro zapínání/vypínání, osvětlení varné plochy a nastavení 
výkonu, programovatelné 3 stupně výkonu, povrchová 
úprava CleanCover pro snadné čištění vnitřního prostoru 
odsávače, hrdlo pro odtah vzduchu průměr 150/125 mm, 
halogenové osvětlení, 4x 10 W s možností regulace 
intenzity osvětlení, bezpečnostní vypínání 
 

28.465,-  

http://digestore.heureka.cz/best-k7052-s6/galerie/
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Odsavač  FAGOR 
3CFT TILE 

Motor s dvojitou turbínou zaručí maximálně velký výkon, 
možnost mýt kovový modulární filtr i v myčce, odvod par 
do exteriéru (možnost recirkulace), integrovaný uhlíkový 
filtr, výkon odsávání: nulový odpor: 700 m3/hod., 
rozměry (v x š x h): 562/800/max.350 mm 

 

12.147,-  

Odsavač FAK 907 
IXS - FRANKE 

Montážní šířka 87 cm, nerezový povrch, skleněné stínítko, 
digitální displej, štěrbinové odsávání 4 stupně výkonu, 
intenzivní stupeň a doběh, funkce trvalého odvětrávání, 
ukazatel nasycení filtru, omyvatelný kovový tukový filtr, 
osvětlení: halogenové žárovky 2 × 20 W, stmívatelné, 
výkon motoru 330 W, průměr odtahu 150/120 mm, max. 
hlučnost 66 dB, výkon odsávání 950 m3/hod., recirkulace 

 
 

24.200,-  

Odsavač DHD 796 3 stupně odsávání, max. sací výkon: 850 m3/h, šířka: 
89,80 cm, barva nerez, moderní design, povrchová 
úprava proti otiskům prstů, automatické vypnutí, 

15.348,-                    
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omyvatelné tukové filtry 

 
Odsavač FAK 907 
IXS FRANKE 

Výkon ventilátoru v m3/h: 1 000, výkon motoru ve W: 
330, stupně výkonu 4 + intenzivní + doběh, montážní 
šířka: 87 cm, nerezový povrch, skleněné stínítko, digitální 
displej, oboustranné ovládání, štěrbinové odsávání, 
funkce trvalého odvětrávání, ukazatel nasycení filtru, 
omyvatelný kovový tukový filtr, osvětlení: halogenové 
žárovky 2 × 20 W, stmívatelné, s vnějším odtahem i 
s recirkulací 
 

 
 

24.200,-  

Odsavač AKR 876 
IX - Whirlpool 

Barva nerez, elektronické ovládání, počet stupňů výkonu 
4: 
výkon odsávání do komínu 265 - 415 - 545 - 630 m3/hod, 
výkon odsávání recirkulací, komínová digestoř, šířka 42 
cm, průměr odtahu 150 mm 
 

 

22.893,-  
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DŘEZY 

Název spotřebiče popis 
Cena po 

slevě 
vč.DPH 

 

Dřez BlancoViva 
9E  
Silgranit koňak 
 
(obrázek je pouze 
ilustrativní 
=neodpovídá 
barva) 
 

rozměry: š= 930mm, h= 510mm, v = 160/20mm 

do rohové skř. 90x90 cm  

 
 
 
5.505,- 

 

Dřez FRANKE  
COG 651 E nerez 

 

Rozměry: 
960 × 500 mm 
výřez: dle šablony 
dřezy: 402 × 383 × 150 mm 
191 × 250 × 80 mm 

 

 
 
 
3.025,- 

 

Dřez FRANKE  
LOX 651 nerez 
 
Skladem: 1ks – 
odkap vpravo 
                  1ks – 
odkap vlevo    

 CrNi 18/10  
sítkový ventil 3 1/2\\" s přepadem  
sítkový ventil 3 1/2\\", odtokové spojení 2-dílné,  
otvor pro baterii O 34  
sifon 6/4\\" s odbočkou na myčku plocha 1000x500  
výřez 980x480  
dřez1 340x400x170  
dřez2 165x300x130  
spodní skříňka od 600 

 
 
 
3.763,- 

 

http://www.nabytekstransky.cz/products/w500jpg/P_9915_1.jpg
http://www.vestavne-spotrebice.cz/media/images/167624678.jpg
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Dřez FRANKE  
MOX 651E nerez 

CrNi 18/10  
leštěný  
sítkový excentrický ventil 3 1/2\\" s přepadem  
sítkový ventil 3 1/2\\"  
odtokové spojení dvoudílné  
6/4\\" sifon s odbočkou na myčku a flexi vyvodem  
otvor na baterii o průměru 34 mm  
plocha 960x500 mm  
výřez dle šablony  
dřez1: 402x383x150 mm  

 

 
 
3.263,- 

 

SORTERY 

Název spotřebiče popis 
Cena po 

slevě 
vč.DPH 

 

Sorter WENZEL 
D- Cargo 45 
 
(ilustrační obrázek 
– nutné vidět – 
uložen ve skladě 
spotřebičů) 

 
Montáž: na boky skříňky, dveře jsou zavěšeny na rámu 
koše 

 
 
2.926,- 

 

http://www.wenzel-sro.cz/img_zbozi/001332-000206.jpg


SPOTŘEBIČE  - VÝPRODEJ                            

22.5.2015 Page 18 
 

Sorter SINKS 
EKKO 40 

 
Nádoby: 2x16 l 
Spodní skříňka od 400 mm 
Nosnost pojezdů do 50 kg 

 

 
 
 
1.303,- 

 

Sorter SINKS 
EK 9012 SESAMO 
45 
 
(obrázek je pouze 
ilustartivní s 16l 
nádobou – 
skladem je 2x8l) 

 

 
Nádoby:2X8l, do skříňky  od 45cm 
 

 
 
 
1.002,- 

 

Sorter BLANCO 
Select Flexon 90/6 
 

 
Blanco SELECT FLEXON 90/6, třídění odpadu 

Velikost skříňky: 90 cm  

 
 
 
2.965,- 

 

http://www.sinks.cz/img/p/332-745.jpg
http://www.sinks.cz/img/p/335-751.jpg
http://i.elektrocz.com/images/00206000/00205133/00205133_m.jpg
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Obsah: 57 l  
Popis: třídění odpadu pro spodní skříňky s předním 
výsuvem, dokonalé využití prostoru, ideální jako 
dodatečné vybavení, rychlá a jednoduchá montáž: vložte 
systém do zásuvky, upevněte - a je hotovo, pojezdy 
nejsou součástí dodávky, k dispozici pro všechny šířky 
skříněk od 30 cm - 90 cm  

Sorter FRANKE 
Trolley Vario 45 
 
134.0065.963 

 

Spodní skříňka 450 mm 
Rozměry 483 mmx410 mmx390 mm 
Koše 1 x 18l + 2 x 8l 

 

 
 
 
1.767,- 

 

Sorter FRANKE 
Trolley MAX  
 
 134.0014.343 

 
Kuchyňský sorter Franke TROLLEY MAX 134.0014.343 je 
určen pro třídění třídruhového odpadu 2 × 11 l, 1 × 22 l. 
Pro sorter je nutný minimální montážní prostor 416 × 465 
× 420 mm !!!tloušťka stěn korpusu musí být 16 mm !!! 

 
 
 
1.997,- 

 

http://i.elektrocz.com/images/00240000/00239129/00239129_b.jpg
http://www.levneelektro.cz/p6144-kuchynske-sortery-franke-trolley-max-1340014343?utm_source=newsletter-11-07-04&utm_medium=mail&utm_campaign=franke-trolley-max-1340014343
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Třídící zásuvka 
BLANCO 
SYSTEMA 60 
 
(bez sorteru, 
určeno pro 
doplnění sorteru 
SELECT LUXON 60) 

 

 
 
 
1.390,- 

 

OSTATNÍ 

Váha do PD  - 
nerez  
Franke 

 
Rozměry: 245 mmx245 mmx33 mm 

1.210,-  

Vestavná televize 
ETX 45000 
Electrolux 
 
POZOR!!! 
Nutno dokoupit 
set top box, 
podporuje pouze 
analogové vysílání 
! 

Vestavný televizor s LCD obrazovkou 
 Rozměry (cm): 45X60 
Velikost úhlopříčky (inch.): 18.6 

12.717,-  

 


