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TQ905R09

2 399 €
Automatický kávovar 
Siemens

tlak 19 barov • 1 500 W • Home
Connect • zásobník na vodu 2,3 l
• nádoba na mlieko 0,7 l • 375g 
zásobník • ohrievač šálok • možnosť 
uloženia do Obľúbených • nastavenie 
parametrov prípravy: baristaMode
• funkcie na zníženie hluku: superSilent 
• vodný fi lter • nastavenie sparovania 
beanIdent • aromaDouble Shot
• 29 rôznych kávových špecialít
• V×Š×H: 39,2×31,5×47 cm

Systém beanIdent prispôsobí všetky 
nastavenia ideálne vami zvolenému 
kávovému zrnu, čo umožňuje najlepší možný 
výťažok arómy. Z vami vybranej kávy môžete 
získať len to najlepšie. BaristaMode vám 
ponúka individuálnu a presnú kontrolu nad 
príslušnými parametrami prípravy: množstvo 
vody a kávy, stupeň mletia, doba varenia, 
teplota a množstvo mlieka.

29 druhov kávy z celého sveta ľahko a 
rýchlo? S kávovarom Siemens to nie je 
problém. Na dotykovom displeji si vyberiete 
nápoj podľa veľkosti šálky, intenzity arómy 
alebo množstva mlieka. Vďaka možnosti ho 
ovládať cez aplikáciu, si kávu pripravíte, ešte 
než vstanete z postele. Aplikácia sa postará 
o aktualizácie, takže pokiaľ výrobca čokoľvek 
upraví, váš kávovar sa ihneď prispôsobí.

Kávovar upozorní aj na údržbu, či potrebu doplniť suroviny.

Automatické 
espresso Beko

•  kompaktný rozmer so šírkou len 18 cm
– umiestnenie na kuchynskej linke bez 
veľkého záberu priestoru
• plne automatický – pripraví espresso
 aj cappuccino (má parnú trysku) • vysoký 
tlak 19 bar pre lepšiu chuť kávy • rýchle
a intuitívne ovládanie z prednej strany 
kávovaru • ľahké čistenie vrátane programu 
na čistenie a dekalcifi káciu • nastavenie 
hrubosti mletia kávy + oceľový mlynček
• nastaviteľná výška výstupu kávy

Kompaktný domáci barista. To je 
automatický kávovar Beko. Vďaka 
funkcii predvarenia uvoľní z kávových zŕn 
maximálnu arómu v čo najkratšom čase. 
Kvalita a sila dajú vyniknúť dokonale plnej 
chuti kávy. Bonusom je jednoduché 
a intuitívne ovládanie. Na displeji si pomocou 
piktogramu vyberiete program, stlačíte 
a kávovar spustí prípravu. Prístroj sa navyše 
veľmi ľahko čistí, vďaka automatickému 

programu. Iste vám tiež uľahčí pohodlné 
doplnenie vody do zásobníka, ktorý iba 
vyberiete a môžete naplniť vodou z kohútika.

Funkcia predvarenia 
dá vyniknúť dokonale plnej 
chuti kávy, ktorá má hĺbku.

CEG3192B

280 €



TrueLife Nutrio BP Electric TLNBPEL

179 €

• dokonalá príprava čerstvej kávy
•  5 kávových receptúr od 40 ml

po 535 ml
•  predĺžená záruka na 3 roky 

po registrácii do Nespresso & You
• nahriatie kávovaru do 30 sekúnd
• automatické vypnutie po 2 minútach

* Ponuka platí v období od 24. 11. 2022 do 15. 1. 2023 pri nákupe 
akéhokoľvek kávovaru Nespresso Vertuo.

Kapsulový kávovar 
Nespresso Vertuo Next Premium od Krups, Classic Black 

Systém Nespresso Vertuo posúva množstvo rôznych 
štýlov prípravy kávy ešte ďalej. Milovníci kávy si môžu 
kedykoľvek vychutnať svoju obľúbenú šálku kávy 
v 5 rôznych veľ kostiach, od Espressa (40 ml) po Carafe 
(535 ml). Vďaka inovatívnej technológii Centrifusion™ 
a automatickému rozpoznávaniu kapsúl si môžete dopriať 
šálku kávy plnú nielen lahodnej arómy a chuti, ale 
predovšetkým bohatej a krémovej peny. Od jedinečného 
kávového zážitku Vás delí stlačenie jediného tlačidla.

XN910810

• USB nabíjanie • vysoký výkon odsávačky
• 9 úrovní odsávania • na jedno nabitie 
vydrží v prevádzke až 100 minút 
• jednoduchá obsluha aj čistenie • jemný 
silikón pre maximálne pohodlie • 3 režimy 
– sanie, stimulácia, masáž • Technológia 
MilkFlowtimulation®, ktorá pomáha 
stimulovať tok mlieka a podporuje laktáciu

79,90 €

Elektrická 
odsávačka 
mlieka TrueLife 
Nutrio 
BP Electric

Elektrická odsávačka mlieka TrueLife Nutrio 
BP Electric je skvelým pomocníkom 
v starostlivosti o dieťa, zaisťujúca dokonalý 
komfort vám aj vášmu bábätku. Elektrická 
odsávačka vám pomôže vyriešiť aktuálny 
nedostatok, alebo naopak prebytok mlieka. 
Zachráni vás vo chvíľach, kedy práve 
nemôžete dojčiť prirodzenou cestou. 
S odsávačkou mlieka TrueLife Nutrio BP 
Electric si môžete mlieko pripraviť na neskôr, 
v chladničke vám vydrží až 48 hodín. 
Odsávačku so sebou môžete vziať aj 
na cesty, nezaberie vám skoro žiadne 
miesto, ľahko sa skladá a čistí.

+ Poukaz 48 EUR 
na nákup kávy*



Sonická 
elektrická 
zubná kefka 
Philips Sonicare

• zabudovaný tlakový senzor
• program Easy-start
• technológia BrushSync
• 2 nastavenia intenzity
• až 62000 sterov za minútu
• funkcie Smartimer a Quadpacer
• výdrž batérie až 2 týždne

* Vyskúšajte si sonickú kefku
na 90 dní. Pokiaľ nebudete spokojní, tak 
vám vrátime peniaze. 

Dodajte vašim zubom profesionálnu 
starostlivosť s elektrickou zubnou kefkou 
Philips Sonicare. Vďaka dokonalej ergonómii 
vám krásne padne do ruky. Tvar kefky vám 
umožní si kvalitne vyčistiť chrup aj v zadnej 
časti ústnej dutiny. Profesionálny výsledok je 
zaručený vďaka kvalitným jemným vláknam, 

ktoré odstránia až 7x viac povlaku ako 
manuálna zubná kefka. Sonická technológia 
vháňa tekutinu do medzizubných priestorov 
a pozdĺž línie ďasien. Kefková hlavica vykoná 
62 000 jemných pohybov za minútu, 
a efektívne tak odstraňuje zubný povlak.

Prvý pohľad patrí bezchybnému 
chrupu.

Philips Sonicare 
ProtectiveClean 
Plaque Defense 
HX6803/04 

HX680304

69,99 €

Elektrická zubná kefka 
Oral-B PRO 500

•  oscilačno-rotačná 3D technológia 
čistenia zubov

• dvojminútový časovač
• nabíjací stojan
•  akumulátorové napájanie zaistí 

až 7 dní prevádzky

PRO500SENSIT

44,90 €

Elektrická kefka Oral-B PRO 500 SENSI ULTRA 
THIN poskytne vašim zubom dokonalú 
starostlivosť. Obsahuje koncovku Sensi 
UltraThin, ktorá obsahuje kombináciu 
bežných vlákien na čistenie povrchu zubov 
a ultra tenkých na šetrnú starostlivosť pozdĺž 
ďasien. Vložte sa do rúk aj novej 3D čistiacej 
technike, ktorá je založená na rotácii a pulzácii 
čistiacej hlavice zároveň. K dispozícii je pre 
vás štandardný režim na každodenné čistenie 
zubov zvaný Daily Clean pre správnu rutinnú 
hygienu. Kefka vydrží plne nabitá až 7 dní.

Profesionálna starostlivosť o chrup
a ďasná u vás doma.

*

www.okay.sk/pages/philips-promo

*



IL5020

Smart IPL 
epilátor 
Concept Perfect 
Skin Pro IL5020

Majte perfektne hladkú pokožku

Túžite po dokonale hladkej pokožke?
S epilátorom Perfect skin Pro Anti age to 
môžete dosiahnuť rýchlo, efektívne 
a bezbolestne aj v pohodlí domova. Prístroj 
likviduje chĺpky silou intenzívneho pulzného 
svetla, ktoré sa dostane pod povrch kože, 
kde následne reaguje s pigmentom chĺpkov 
a zničí ich aj s korienkami. Chĺpky začnú 
postupne rednúť a vy môžete dobu medzi 
aplikáciami predlžovať, až získate hladkú 
pokožku na niekoľko mesiacov. Navyše 
vďaka prídavným nástavcom sa stará 
o vašu pleť v každom veku.

• na ošetrenie celého tela
•  2 magnetické nástavce na menšie 

detaily: bikiny + tvár • päť úrovní 
intenzity • dva režimy prevádzky,
na malé a väčšie plochy

•  nadstavec na akné, na omladenie 
pleti a na jej upokojenie

•  mobilné aplikácie pre plánovanie 
ošetrenia

• ochrana proti svieteniu svetla do očí
•  vydrží 1 500 000 zábleskov, podľa 

nezávislého výskumu po celý život
•  bezkáblový, batéria vydrží na jedno 

nabitie až 1350 zábleskov 399 €

• multifunkčný robot zlúči do jedného: parný 
hrniec, sekáčik, food procesor, robot, mixér, 
ryžovar, váhu • príkon 1300 W • nerezová 
misa 3,5 l • váha s nosnosťou 5 kg 
• max. teplota varenia 120 °C • slovenčina 
• 8 prednastavených programov/ 15 funkcií 
• široká databáza receptov • Wi-fi  
• regulácia otáčok mixéra aj šľahače 
• bezpečnostná poistka

RM9000 Kuchynský 
robot Concept 
Inspiro 
RM9000

Hľadáte multifunkčného kuchynského pomoc-
níka, ktorý je kompaktný, skladný
a ešte navyše vám bude tou najlepšou po-
mocnou rukou? Presne to spĺňa Robot Inspiro 
od Conceptu, ktorý zastane nielen prácu 
robota, ale aj hrnca, ryžovaru, sekáčiku, mixé-
ra a váhy. Navyše vás bude stále inšpirovať 
pre ďalšie chutné tvorenie – obsahuje totiž 
vlastnú databázu receptov a prípravou jedál 
vás prevedie krok za krokom. Skvelý bude 
na chatu, do malých bytov alebo pre každé-
ho, kto si váži svoj čas, energiu a peniaze.

599 €



S511000S

106 €

Holiaci strojček  
Braun Series 5 
51-R1000s Red

Strih podľa tvojho gusta s holiacim 
strojčekom Braun

Jednoduché oholenie. Čisto a hladko. 
To všetko vám sľubuje holiaci strojček Braun 
Series 5, ktorý disponuje technológiou 
AutoSense, ktorá sníma hustotu fúzov 
a prispôsobuje tomu výkon strojčeka, takže 
pri každom holení zachytí a zastrihne viac 
fúzov. So strojčekom Braun nemusíte nič 
riešiť navyše. Obsahuje lítium-iónovú batériu 
pre až 3 týždne holenia (50 min). A potom 
stačí 5 minút rýchleho nabíjania na jedno 
kompletné oholenie.

Philips 
OneBlade Pro 
360 na tvár
a telo 

•  zastrihuje, tvaruje a holí ľubovoľne 
dlhé fúzy

• zastrihuje a holí všetky časti tela
•  obojstranný brit 360 s dvojitou ochranou 

pred porezaním, vhodný aj pre citlivú pleť 
•  ochraný nástavec proti porezaniu 

v citlivých oblastiach 
•  hrebeňový nástavec pre zastrihovanie 

so 14 nastaveniami dĺžky fúzov
• nadstavec na zastrihovanie tela
• výdrž batérie 90 min / 1 hod nabíjania

•  technológia AutoSense rozozná hustotu 
fúzov a prispôsobí výkon pre rýchlejšie 
oholenie

•  100% vodeodolný, umožňuje holenie 
za sucha aj za mokra

•  kvalitná Li-Ion batéria vydrží až tri týždne 
a má funkciu rýchlonabíjania

•  ergonomický dizajn a LED displej 
s indikátorom batérie aj výmeny čepele 
pre jednoduchú manipuláciu

Upravené fúzy sú vizitkou moderného muža, 
ktorý dbá o svoj zovňajšok. Či už preferujete 
strnisko, upravenú briadku či precízne 
zastrihnuté fúzy, tento zastríhávač vám 
bude k dispozícii. Zvládne ostré línie a hravo 
aj citlivú oblasť podpazušia alebo brucha. 
Zastrihuje a tvaruje. Je vodeodolný, takže ho 
možno opláchnuť pod tečúcou vodou, 

či nutné úpravy vykonávať v sprche. Doprajte 
si upravené fúzy ako od barbera každý deň.

Novinka
s technológiou 360

QP6541/15

79,99 €

OneBlade Pro



XR1770

69,99 €

119,90 €

•  pružné kučery, jemné vlny aj rovné, 
hladké vlasy

• keramický povrch
•  5 teplotných nastavení (150 - 230 ° C), 

vhodné pre všetky typy vlasov
• rýchle zahriatie za 30 sekúnd

Žehlička na vlasy 
Curl & Straight Confi dence

Vždy dokonale upravená
so žehličkou na vlasy 
Remington 2v1

Pýšiť sa bujnou hrivou každý deň ako od kaderníka? Prečo nie! So žehličkou na vlasy 
Remington Curl & Straight Confi dence je to možné. Docielite požadovaný účes, ktorý urobí 
fantastický dojem aj z pohodlia domova. Unikátny tvar a plocha žehličky v tvare špirály 
pomôžu vytvoriť krásne, nadýchané kučery aj tým z vás, ktorým sa to bežne nedarí. Efekt 
je navyše trvalý, vďaka zaoblenému designu vonkajšieho povrchu žehličky, ktorý vlasy 
okamžite ochladí pre dlhodobý styling.

•  rotačná hlava pohybujúca sa v 360 stupňoch
• špeciálny povrch krúžkov redukuje podráždenie
• hlava ľahko vymeniteľná za zastrihávaciu
•  funkcia PowerSense prispôsobí výkon tlaku 

na pokožku 
• funkcia turbo
• výdrž batérie 60 minút, nabíjanie pomocou USB
• funkcia rýchlonabíjania
• vodeodolný

S6606

Holiaci strojček 
Remington 
Limitless X7 
XR1770

106 €



WQ81PANIM

219 €

Tyčový vysávač Electrolux 
Well Q8

•  výdrž až 53 minút na jedno nabitie
•  hubica PowerPro Roller – expert 

na tvrdé povrchy • jednoduchým 
stlačením tlačidla sa rolka kefy uvoľní 
a umožní ľahké očistenie

• dizajn zaisťujúci samostatné státie
• hubica PetPro+
• osvetlenie LED DustSpotter™
•  väčší skladaný fi lter s dvojitou 

fi ltráciou zlepšuje výkon

Majte dokonale čistú domácnosť ľahko, rých-
lo a bez námahy vďaka tyčovému vysávaču 
Electrolux Well Q8. Nekompromisný výkon 
aj axiálna cyklónová technológia vám zaistí 
odstránenie všetkých nečistôt a stály výkon 
po celú dobu upratovania, dokonca aj vtedy, 
keď je zásobník plný. Vysávač je navyše plne 
ergonomický, upratovanie pre vás tak bude 
ľahšie a pohodlnejšie. Pomocník na uprato-
vanie je navyše plne kompaktný - prachovú 
kefku a teleskopickú štrbinovú hubicu nájde-
te uložené priamo v tele vysávača.

Tyčový 
vysávač Bosch 
Unlimited 7

•  hubica AllFloor DynamicPower 
pre všetky typy povrchov • ľahká 
konštrukcia • až 40 minút vysávania

• LED svetlo na hubicu AllFloor 
• tri režimy výkonu – Eco, Auto a Turbo
•  zásobník veľkosti M • trubica ohybná 

o 90° • záruka 10 rokov na motor 
vysávača • výroba v Nemecku

•  režim Auto – aut. nastavenie podľa 
typu podlahy

Ľahkosť upratovania v každom pohybe 
vám dopraje tyčový kompaktný vysávač 
BOSCH. Pýši sa výborným výkonom, 
ľahkou konštrukciou, dostatočne veľkým 
zásobníkom na nečistoty, ale aj skvelou 
hubicou, vďaka ktorej dosiahnete výborné 
výsledky na akomkoľvek povrchu. Flexibilná 
trubica Flex Tube sa ohýba až o 90°, teda 
je práca s vysávačom oveľa komfortnejšia. 

Veľkou výhodou je kompatibilnosť batérie 
Power For All s ďalšími výrobkami radu 
Bosch. Bonusom už je iba jej výdrž, ktorá je
až 40 minút na jedno nabitie.

Ovládnite upratovanie s tyčovým 
vysávačom Bosch

BBS711W

339,90 €



• vyluxuje aj vytrie mokrým mopom
•  inteligentná navigácia s pamäťou 

FASTtrack 3.0 • trojstupňová regulácia
prietoku vody

• sací výkon až 3 000 Pa
• plánované upratovanie • hovorí slovensky
•  aplikácia pre Android a iOS v slovenskom 

jazyku
• podpora Google Assistant / Amazon Alexa

ROBOSTAR IQ300

232,90 €

Robotický 
vysávač Tesla 
RoboStar 
iQ300

Predstavujeme vám inteligentný robotický 
vysávač s extra vysokým výkonom TESLA 
RoboStar iQ300, ktorý komunikuje 
v slovenčine. Na mieru je tak prispôsobený 
slovenským zákazníkom. Robotický vysávač 
TESLA je ľahko ovládateľný, vysáva aj vytiera 
na mokro. V domácnosti je naň absolútny 
spoľah, upratuje totiž systematicky sám bez 
akejkoľvek pomoci. Dôkladne vyčistí koberce 
alebo silne znečistenú podlahu a ľahko 
prekoná nízke prechodové lišty.

HF522NPW011

Tyčový vysávač HF522NPW 011 radu H-FREE 
500 je najľahší a najkompaktnejší (69 cm
 v zloženom stave) tyčový vysávač z ponuky 
značky HOOVER, ktorý má navyše rovnaký 
výkon vysávania ako klasický káblový vysá-
vač. Vysávač je navyše vybavený konektivi-
tou pre kompletnú starostlivosť o váš domov. 
Vďaka širokej škále príslušenstva je čistenie 
všetkých typov povrchov extrémne komfortné 
– v každej pozícii a priestore. Jeho jedinečná 
obratnosť a manévrovateľnosť okolo a pod 
nábytkom vám pomôže dosiahnuť pod stolí-
ky alebo pohovky už na výšku iba 8,5 cm.

• motorizovaná hubica s rotačnou kefou 
• prachová a nábytková kefa 2v1 • mäkká 
kefa na chúlostivé povrchy • váha 
2,2 kg • 0,45 l nádoba, vysypávanie 
jedným stlačením One Touch • Wi-Fi 
pripojenie k smart aplikácii • kompaktná 
zložená výška 69 cm • prevádzka 40 min 

Garancia vrátenia peňazí 50 dní 
po registrácii na 
www.registracia-zaruka.sk 
do 14 dní od nákupu 184,90 €

Tyčový aku 
vysávač  
H-Free 500



DECOX202PACK

94,90 €

183 €

Najrýchlejšia nabíjačka na svete 
GP Charge 10 S491

Ultra-rýchla nabíjačka GP Charge 
10 totiž dokáže nabiť 4 AA batérie 
naraz až 3x rýchlejšie ako všetky 
konkurenčné nabíjačky. Taktiež 
sa môže pochváliť faktom, že 
nabije až 4 batérie naraz.

Postará sa o pokrytie celého domu 
Wi-Fi signálom.

• Mesh systém s Wi-Fi 6
• Technológie OFDMA a MU-MIMO
• aplikácia Deco v slovenčine
• rodičovská kontrola
• jednotná sieť
• 2 gigabitové porty

GP S491

Mesh systém 
s Wi-Fi 6 Deco 
X20 (2-pack)

Nabite si batériu už za 10 minút.

• najrýchlejšia nabíjačka na svete
• najvýkonnejšia ochrana proti prehriatiu
• vrátane 4× AA rýchlo-nabíjacích batérií
•  Eco mód pre šetrné nabíjanie všetkých 

batérií
• pre batérie veľkosti AA aj AAA
•  automatické inteligentné nabíjanie 

so super-tichým chodom



• špeciálny protišmykový povrch Rubber Grip
• RF bezdrôtový
• plynulý pohyb zaistí UltraSlides Black
• DPI až 4800
• 6 tlačidiel
• LED podsvietenie
• Auto Power Save

CMO3530DD

26,90 €

Herná myš 
DOODLE 3 
Connect IT

Štýlová a dizajnovo podarená herná myš 
od Connect IT je nenahraditelným vybavením 
každého hráča. Vďaka ergonomickému tvaru 
sa dokonale prispôsobí rukám a povrch 
Rubber Grip zaistí príjemný úchop aj pri 
dlhších virtuálnych súbojoch. Zaujme nielen 
praktickosťou, ale aj svojim premysleným 
designom zvýrazneným premeniteľným LED 
podsvietením. Všetkých sedem farieb sa 
priebežne mení, čím zaistí Doodle 3 Black 
jedinečnú podobu.

SDCS264GB 

Micro SDHC 
karta Kingston 
Canvas Select 
Plus 64GB

Pamäťovú kartu Kingston oceníte
v smart mobilných telefónoch, tabletoch, 
alebo prenosných kamerách. Ponúka 
zvýšenú rýchlosť a kapacitu
pre rýchlejšie načítanie aplikácií. Vďaka 
rýchlosti umožňuje nahrávať video
v rozlíšení Full HD a je vhodná
na použitie v externých podmienkach. 
Ponúka kapacitu 64 GB.

• kapacita 64 GB
• rýchlosť čítania 100 MB/s
• bezproblémový záznam videa 

vo vysokom rozlíšení Full HD
• odolná voči účinkom rentgenového 

žiarenia, vibráciám, vysokým i nízkym 
teplotám, vode (IPX7) Uložte všetko, čo potrebujete 

na jedno miesto

11,99 €



Notebook 
ASUS X515

Multifunkčná 
atramentová tlačiareň 
G2420

549 € 139,90 €

• 15.6“ • 1920 x 1080 px • displej NanoEdge• Full HD Intel®
Core™ i3 • 8 GB RAM • kapacita disku SSD 512 GB • grafi cká
karta Intel UHD Graphics • perfektné zobrazenie aj v 178° uhle
• Wi-Fi 5, Bluetooth 4.1 • Windows 11

• tlačiareň, kopírka a skener v jednom • doplniteľné atramenty
• tlač až 9,1 obr./min • tlač na fotografi cký papier alebo tlač 
bannerov • bezokrajová tlač fotografi í vo veľkostiach až do A4
• LCD displej

Ľahký, výkonný a elegantný notebook Asus

Kompaktný a všestranný notebook Asus je ideálnym pomocníkom
doma aj v práci. Vybavený je výkonným procesorom Intel Core i3
a grafi ckou kartou Intel UHD Graphics. So SSD diskom sa zase
môžete spoľahnúť na rýchle spustenie vašich aplikácií. Displej
NanoEdge disponuje úzkym rámčekom, takže si pri hraní hier alebo
Sledovaní fi lmu si užijete dokonalý obraz bez rušivých elementov.
Podsvietená klávesnica a dlhá výdrž batérie sú ku všetkému
už len príjemným bonusom.

Zaistite si produktívnu, kvalitnú a úspornú tlač s multifunkčnou 
tlačiarňou Canon PIXMA. Môžete mať tlačiareň, kopírku a 
skener v jednom zariadení. Tešte sa na doplniteľné atramenty 
a  schopnosť farebnej tlače na najrôznejšie médiá. Všetko tlačíte 
úsporne, s nízkymi nákladmi. A nemusíte sa báť byť poriadne 
kreatívni. Experimentujte s rôznymi typmi a veľkosťami médií. 
Tlačiareň ponúka možnosti tlače na fotografi cký papier (aj vrátane 
opakovateľne nalepiteľného) či tlač vlastných veľkých bannerov.

X515EABQ1205W 4465C009AA



XA400

89 €

Multimediálne 
centrum TESLA 
MediaBox 
XA400

Vytvorte si smart televíziu plnú 
skvelých funkcií

Chceli by ste si užívať množstvo aplikácií 
a praktických funkcií, ktorými moderné smart 
TV disponujú? Máme dobrú správu, pretože 
toto prianie je splniteľné. Multimediálny 
prehrávač od firmy Tesla obohatí vašu 
televíziu o šikovný operačný systém a tak 
aj o množstvo veľmi žiadaných služieb, 
ako je pripojenie k internetu, VOD služby, 
streamovanie obsahu telefónu alebo 
napríklad aj kancelárske aplikácie a hry.

Soundbar Sony HT-S40R
• 5.1 kanály/kanálov
• zvukový výkon 600 W
• RMS výkon subwoofera 180 W
• technológia Dolby Digital
• technológia Bluetooth
• USB konektor umožní prehrávanie 

hudobných albumov z HDD alebo 
flash disku

• režimy Kino, Hudba, Hlas alebo 
Nočný upravia zvuk podľa potreby

• elegantný dizajn krásne zapadne 
do každej miestnosti

• prehráva videá až do výšky 
rozlíšenia 4K Ultra HD

• štvorjadrový procesor
• USB 3.0 a HDMI 2.1
• dvojitá Wi-Fi s možnosťou hotspotu 

alebo gigabitové LAN pripojenia
• funkcia Chromecast pre zdieľanie 

či streamovanie obsahu 
spárovaného telefónu či tabletu

• Bluetooth, USB konektor
• Android 10
• AntikTV na 6 mesiacov ZADARMO

HTS40R

 359 €

Vynikajúci soundbar v kombinácii 
so subwooferom a dvoma zadnými 
reproduktormi od spoločnosti Sony obohatí 
vašu televíziu o dokonalý zvuk so skvelým 
výkonom a špičkovými basmi. Napriek 
svojmu kompaktnému prevedeniu dokonale 
ozvučí všetok priestor pred obrazovkou. 
Pomôže mu v tom vysoký výkon 600 W
a technológia Dolby Digital. Doslova vás
tak vtiahne do deja.

Štýlové prevedenie, bezdrôtová 
technológia Bluetooth a ľahké 
zapojenie, robí zo soundbaru 
nenahraditeľnú súčasť zábavy.



50PUS8007

599 €

Smart televízia 
Philips 
50PUS8007
Funkcia Ambilight rozširuje 
pomocou LED svetiel obraz.

Televízia Philips vás uchváti svojim dizajnom 
s minimalistickým rámčekom aj jedinečným 
zážitkom zo sledovania ostrého obrazu.
Široká uhlopriečka a 4K Ultra HD rozlíšenie 
dáva vyniknúť veľkému pozorovaciemu 
priestoru plnému detailov. Smart funkcie 
potom zaručia dostatok zábavy v podobe 
Netfl ix fi lmov, Youtube videí alebo 
stiahnuteľných hier. Nechýba podpora 
moderných Dolby formátov Vision a Atmos, 
to znamená, že najlepší možný obraz aj 
zvuk sú zaistené. V skratke povedané, užite 
si zábavu a divácky zážitok ako v kine.

• uhlopriečka  126 cm
• Android TV
• Smart TV
• 4K Ultra HD rozlíšenie
• zvukový výkon 20W
•  DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, 

DVB-T2, DVB-T2 HD
• počet HDMI portov 4
• počet portov USB 2.0 2
• Wi-Fi

SC-TMAX40E-K

• výkon až 1200W
• BT, AUX, CD, USB, optický vstup
• svetelné efekty
• 2 vstupy na mikrofón

349 €

Party 
reproduktor 
Panasonic 
SC-TMAX40E-K

Nechajte sa ovládnuť hudbou kedykoľvek
a kdekoľvek s reproduktorom Panasonic. 
Technológia Airquake Bass rozprúdi každú 
párty prvotriednymi basmi, svetelné efekty 
Max Dance vytvoria ešte podmanivejšiu 
párty atmosféru a pomocou dvoch 
konektorov môžete pripojiť mikrofóny 
a užiť si veľa zábavy pri karaoke. Majte 
úchvatné hudobné zážitky, kedykoľvek si 
prajete.

126 cm



Notebook ASUS X515 Multifunkční inkoustová 
tiskárna Canon PIXMA 
G3411 barevná

399 € 559 €

• uhl. 139 cm • Dynamic Colour Enhancement • HDR • Motion 
Clarity • Dolby Vision • Netfl ix, Apple TV, HBO Max • Dolby Atmos 
• herný režim • Google TV • YouTube, Netfl ix, Amazon Prime, 
Google Duo • vstavaný mikrofón • neviditeľný rámček

• Smart QLED TV, uhlopriečka 126 cm • 4K Ultra HD rozlíšenie 
• Onkyo reproduktory s Dolby Atmos aj DTS-HD • zvukový výkon 
20 W • DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 • HDMI 3x, 2x USB (1x 2.0, 1x 3.0) 
• Wi-Fi

Elegantná televízia s minimálnymi rámčekmi, bezkonkurenčným 
obrazom a priestorovým zvukom sa stane stredobodom miestnosti. 
Okrem fi lmov, seriálov či športových stretnutí si dokonale užijete 
aj hranie hier, počúvanie hudby alebo pohodlné ovládanie celej 
domácnosti. Technológia Dolby Atmos vytvorí virtuálny priestorový 
zvuk, razom sa tak budete cítiť uprostred diania. A aby bol obraz 
čo najplynulejší, je televízia vybavená technológiou Motion Clarity, 
ktorú si môžete prispôsobiť v nastavení.

Kvalitný obrazový zážitok s televíziou TCL si užijete vďaka technológii
QLED a podpore všetkých formátov HDR, takže obľúbené aplikácie
(Netfl ix, HBO Max, Apple TV, Amazon Prime alebo Disney+) vás 
ohromia živým obrazom ako nikdy predtým. Prémiové audio 
reproduktory od značky Onkyo zaistia pohlcujúcu atmosféru pri 
sledovaní, alebo hraní hier. Technológia QLED vám zase prinesie 
výborné vizuálne zážitky vďaka schopnosti zobrazenia viac ako
1 miliardy farieb a odtieňov a 100% farebného objemu. Pri všetkých 
úrovniach jasu budú farby čisté, živé a prirodzené.

55P638 50C735

Doprajte si obrazový zážitok
pre náročnejších

139 cm 126 cm



38 €True Wireless slúchadlá Niceboy 
HIVE Beans

• True Wireless • stereofónne
• s puzdrom výdrž až 20 hodín
• na jedno nabitie vydrží 4 hodiny
• dosah bezdrôtového spojenia 10 m
• frekvencia slúchadiel 20 - 20000 Hz
• citlivosť slúchadiel 105 dB
• nabíjanie cez USB-C
• možnosť ovládania hlasom
• duálne mikrofóny
• funkcia automatického párovania
• odolnosť podľa IPX4

Skvelé slúchadlá od českej fi rmy Niceboy 
sa pýšia nielen krásnym dizajnom, ale 
aj konštrukciou True Wireless pre naozaj 
bezdrôtové nosenie, obrovskou výdržou, 
ktorú podporí aj nabíjacie puzdro alebo 
odolnosťou proti vode a podporou handsfree 
volania. Skrátka všetko, čo by mali moderné 
slúchadlá spĺňať.

Hudba, hudba a zase hudba 
kdekoľvek a kedykoľvek

Prenosný 
reproduktor 
RAZE Neon

• LED osvetlenie • 9 farebných módov
• stabilný prenos zvuku • stupeň ochranného 
krytia IPX6 • podpora MicroSD • funkcia True 
Wireless • Integrovaný mikrofón
• 66mm menič • výkon 15 W • výdrž batérie 
až 12 h • USB-C • funkcia powerbanky
• kapacita batérie 1800 mAh
• praktické textilné ucho na prenos

S reproduktorom Niceboy zažiarite
na každej párty. Je možné ho spojiť 
s rôznymi zariadeniami - s počítačom 
cez audio kábel, z microSD karty aj USB 
disku. Prenosný reproduktor Niceboy RAZE 
Neon s výkonom 15 W si vás získa svojim 
čistým zvukom s masívnymi basmi. Vďaka 
technológii Bluetooth 5.0 je bezdrôtový 
prenos zvuku úplne spoľahlivý, bez výpadkov 
a spojenie funguje až do vzdialenosti 
10 metrov od zdroja.

Dajte svojej párty štýl
s reproduktorom Niceboy

NBRAZENEON

54 €

HIVEBEANSBK



STREET2

ZFLIP48128BL

27,99 €

• výkon 15W
• výdrž batérie až 22 hodín
• FM rádio
• pripojenie cez Bluetooth 5.0
• 3,5 mm jack
• očko a karabina

Ideálny darček pod stromček

Bluetooth 
reproduktor 
LAMAX 
Street2

Prenosný, bezdrôtový bluetooth reproduktor 
je parťák na každú príležitosť. Dáte si ho
do vrecka, batohu, dokonca aj kabelky 
a idete. Bezdrôtový reproduktor LAMAX 
Street2 napriek svojim kompaktným 
rozmerom zaujme veľmi dobrým výkonom 
o sile 15 W, dlhou výdržou batérie až 22 

hodín na jedno nabitie, odolnosťou proti 
striekajúcej vode alebo pevným pútkom 
a karabínou, takže je pripravený aj na tú 
najnáročnejšiu výpravu, do hôr, v lete k vode 
alebo len tak na klasickú „house party“. 
Navyše môžete znásobiť výkon pripojením 
ďalšieho repráku Street2.

Mobilný telefón  
Samsung 
Galaxy 
Z Flip4

Skladací spoločník do vrecka

Originálna a neprehliadnuteľná štýlovka,
to je nový smartfón Samsung Galaxy
Z Flip. Prichádza v zoštíhlenom dizajne
pre pohodlnejší úchop a brilantným AMOLED 
2X displejom z prémiového skla. A má 
čo ponúknuť! Očarí vás nádherne sýtymi 
farbami a plynulou 120Hz obnovovacou 
frekvenciou. Systém profesionálnych 
fotoaparátov pre vás má nachystané 
množstvo „vychytávok“ - nástroje pre cool 
vlogovanie, ešte lepšie osvetlené selfi es 
alebo kúzelné nočné zábery s Nightography. 
Tak sa nebojte vystúpiť z davu.

• 6,7“ Full HD+ Super AMOLED 
displej so 120 Hz
• druhý 1,9“ Super AMOLED 
displej pre notifi kácie • procesor 
Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
• 8GB RAM, interná pamäť 128GB
• zadný fotoaparát 12 + 12 Mpx
• 10x optický zoom, optická 
stabilizácia • predný fotoaparát 10 
Mpx • NFC, LTE, 5G, GPS, Glonass
• vodeodolnosť IPX8 • single SIM 
+ eSIM • rýchle nabíjanie 25W, 
bezdrôtové nabíjanie 10W • batéria 
3700 mAh, USB-C • Android 12

1 099 €

ZFLIP48128BL



749 €

•  invertorový motor a duálne 
invertorové tepelné čerpadlo

• technológia Eco Hybrid™
• program pre alergikov
• automatické čistenie kondenzátora
• duálny fi lter
• senzor sušenia bielizne
• Wi-Fi • dvere naľavo alebo napravo

Sušička bielizne LG 
RC81V9AV4N

Naozajstný „kauf“, ktorý sa vám vráti, to je extra úsporná 
sušička bielizne LG. Pokročilá technológia s duálnym 
invertorovým tepelným čerpadlom sa vyznačuje vyššou 
úsporou energie. K tomu všetkému znižuje množstvo 
alergénov až o 99,9%. Napríklad roztočov, ktorí môžu 
spôsobovať alergie alebo problémy s dýchaním. Zároveň 
ju možno ovládať na diaľku, vďaka Wi-Fi pripojeniu je 
interakcia s ňou úplne jednoduchá.

RC81V9AV4N

Mobilné telefóny Xiaomi
•  štvornásobný AI fotoaparát 

s 50Mpx
• 6,5“ IPS Full HD+ displej s 90Hz
• 4GB RAM / 64GB ROM
• osemjadrový procesor Helio G88
• bočný snímač odtlačkov prstov
• NFC, Jack (3,5mm) • USB-C
• batéria 5000 mAh
• 18W rýchlonabíjanie
• Android 11 s Google službami

•  štvornásobný AI fotoaparát 108Mpx 
• 6,67“ Amoled displej FullHD+
• 6GB RAM / 128GB ROM
• 16 Mpx predný fotoaparát
• 8 jadrový procesor Snapdragon
• čítačka odtlačkov prstov
•  LTE, 5G, NFC 
• 5000 mAh 
• USB-C, rýchlonabíjanie 67W
• Android 11

S telefónom Xiaomi Redmi 10 2022 si 
prídete na nekompromisnú výbavu v podobe 
špičkového štvornásobného AI fotoaparátu
s 50 Mpx, veľkým Full HD+ displejom
a výkonným procesorom. S prehľadom 
sa tak radí medzi to najlepšie vo svojej 
cenovej kategórii. Čím triumfuje, je zostava 
fotoaparátov, vďaka ktorým vytvoríte 
nádherné fotografi e aj bez väčších 
skúseností. Snímkom a videám dodáte 
na originalite použitím najrôznejších fi ltrov
a s režimom panoramatických selfi e vám
už neuniknú ani krásy okolitého prostredia.

Dopredu s novým hráčom medzi telefónmi 
strednej triedy Xiaomi Redmi Note 11 Pro. 
Tešte sa na nádherný AMOLED displej, veľkú 
kapacitu batérie s podporou rýchlonabíjania 
a parádny trojitý fotoaparátom pre tvorbu 
takmer profesionálnych snímok. Výkonný 
procesor ponúka rýchlejší chod pri hraní 
hier, streamovaní videí aj svižnejšie načítanie 
a spúšťanie aplikácií. Na nič nečakajte 
a užite si dokonale plynulý pohyb aj 
pôsobivé vizuálne zážitky.

RED1022464BL

RN11P5G6128BL

179 €

359 €

A+++A+++

D
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Sušička bielizne LG 
RC81V9AV4N

• 10/6 kg • 1400 ot./min
• parná technológia Pure Steam
• automatické dávkovanie
• Pause&Add (pridanie bielizne počas cyklu)
• 15-minútový program Quick Wash
•  invertorový motor • hlučnosť pri praní/

odstreďovaní: 50/72 dB
• VxŠxH: 84,5x59,5 x 610 mm

WDQR1014EVAJMB

719 €

Práčka
so sušičkou 
Hisense

Ste odvážni a chcete vyskúšať nový trend? 
Sebavedomá a vzrušujúca čierna farba 
vám v interiéri vykúzli nevšedný štýl, tak 
sa nebojte a zaobstarajte si dizajnovú 
čerešničku v podobe zohranej dvojice čiernej 
práčky a sušičky Hisense. Spotrebič pojme 
veľké množstvo bielizne, ušetrí miesto a 
vyznačuje sa tichou prevádzkou, ktorú 
zaisťuje kvalitný motor s vysokou odolnosťou 
a dlhou životnosťou. Set práčky a sušičky 
ponúka celkom 14 programov, vrátane 
technológie Pure Steam, ktorá vyhladzuje 
tkaniny a uľahčuje žehlenie.

XDS74245CSH3B

Slim sušička 
bielizne Beko

Veľkými výhodami slim sušičky bielizne BEKO
sú predovšetkým kompaktné rozmery 
a úsporná prevádzka. S prehľadom sa tak 
zmestí kamkoľvek, dá sa postaviť napríklad 
na práčku a prejde aj panelákovými 
dverami. Aktuálny problém úspor a šetrenia 
vyrieši raz dva. Vďaka mimoriadne nízkym 
nákladom na spotrebu energie významne 
šetrí aj životné prostredie. Tepelné čerpadlo 
EcoGentle™ zase umožňuje sušenie pri 
nižších teplotách, čím vám výrazne ušetří 
výdavky za energie.

• 7 kg bielizne
• je možné umiestniť na práčku
• šetrné tepelné čerpadlo EcoGentle™
• parný program IronFinish
•  automatický systém proti pokrčeniu 

bielizne 
• program na vlnu • program na košele
• Bubon AquaWave® šetrný k bielizni
•  ProSmart™ invertorový motor zaistí 

tichšiu a úspornejšiu prevádzku
• VxŠxH: 84,6x59,7x53,7 cm

Čierna farba elektra vás nadchne 
a pohltí

Pre úspornú slim sušičku
sa doma vždy miesto nájde

B
E

479 €

A + + +A + + +
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LFR73864VCParná práčka AEG 
ProSteam®

ŠPECIÁLNE PROGRAMY
• Zmiešaná bielizeň 69 min
• Hygiena
• Para
• 20 min 3 kg
• Jemná bielizeň
• Vlna
• Outdoor

ŠPECIÁLNE FUNKCIE
•  UniversalDose – dávkovanie 

všetkých druhov pracích 
prostriedkov vr. kapsúl

•  Para plus – redukuje pokrčenie 
bielizne pomocou pary až o 1/3

•  PreciseWash – množstevná 
automatika

• Parné osvieženie s vôňou
• Nastavenie konca programu
• Škvrny – zaistí odstránenie škvŕn
• Typ displeja: veľký LED displej
• kapacita 8 kg
• VxŠxH: 84,7x59,7x63,1 cm Para namiesto prania iba za 25 

minút a s úsporou vody až o 96 %

Práčka AEG ProSteam® vám ponúkne alterna-
tívu vo svete prania. Para miesto prania 
je jedným z najlepších spôsobov, ako osviežiť 
oblečenie, ktoré ešte nepotrebuje úplne 
vyprať. Práčka môže na osvieženie odevov 
využiť parný cyklus, ktorý spotrebuje iba 
2 l vody na cyklus a je šetrnejší k odevom. 
Steam Refresh neutralizuje pachy a redukuje 
pokrčenie odevov iba za 25 minút. K ešte 
väčšej úspore prispeje program MixLoad 
69 min, ktorý upravuje spotrebu energie 
podľa veľkosti várky bielizne.

719 €

• 7 kg bielizne • 1300 ot./min
•  SensiCare - dĺžka prania aj spotreba vody 

podľa aktuálnej veľkosti náplne
•  program SoftPlus • Eco TimeManager zaistí 

efektívne a súčasne ekologické pranie, 
bez kompromisov na účinnosť prania

• antialergický program
• hlučnosť pri odstreďovaní: 79 dB
• VxŠxH: 89x40x60 cm

EW7TN3372C

639 €

Práčka
vrchom
plnená 
Electrolux

Dokonalú starostlivosť bez zbytočného 
plytvania vám ponúka práčka Electrolux. 
Technológia SensiCare garantuje pranie 
na mieru pre každú várku bielizne. Či už 
naplníte kapacitu bubna úplne alebo len 
z polovice, práčka bude prať len tak dlho, 
ako bude treba. Ešte pred začatím cyklu 
technológia SensiCare prispôsobuje každej 
náplni nielen dĺžku prania, ale aj spotrebu 
vody aj elektrickej energie. Je teda šetrná 
k vášmu domácemu rozpočtu a zároveň 
k vášmu oblečeniu, ktorému zachováva 
vzhľad aj hebkosť.

C

A



Ideálna amerika 
Concept LA8783bc

Kombinovaná 
chladnička LG 
GBB71SWVGN

1 399 € 669 €

• 337 l/163 l - XXL mraznička
• technológia Total No Frost
• hlučnosť 38 dB • materiál z čierneho skla
• VxŠxH: 190x83x67 cm 

• 234 l/107 l • DoorCooling+™ sa stará o udržanie rovnomernej 
teploty • zásuvka FRESHConverter • stála teplota v chladničke
pre dlhšiu čerstvosť potravín • Smart invertorový kompresor
so zárukou 10 rokov • hlučnosť 35 dB • V×Š×H: 186×59,5×67,5 cm

Elegantný dizajn čierneho skla vás očarí.

Čierne spotrebiče sú nielen elegantné a trendy, môžu byť
aj praktické. Americká chladnička Concept je toho jasným 
dôkazom. Napriek svojim kompaktným vonkajším rozmerom, 
ponúka obrovský vnútorný XXL priestor. Pýši sa celkovým úžitkovým 
objemom 500 litrov. Pohodlne sa do chladničky zmestí aj veľký 
nákup alebo celá štedrovečerná večera. Ako jediná na trhu má 
túto hĺbku 67 cm a ideálne sa prispôsobuje slovenskej domácnosti. 
Nebude vyčnievať pred kuchynskú linku, ako iné „ameriky“. 
Samozrejmosťou sú funkcie Total No Frost, Metal Cooling 
a Super cool a frost.

Okrem úspornej a tichej prevádzky, sa chladnička s mrazničkou 
LG pýši aj radom užitočných smart funkcií. DoorCooling+TM

technológia napríklad schladí potraviny vo dverách až o 32 % 
rýchlejšie. Klimatické podmienky v chladničke tak zostanú 
rovnomerné a ideálne na dlhodobé uchovanie potravín. Myslené 
bolo aj na nastavenie ideálnej vlhkosti pre ovocie a zeleninu 
v hornej zásuvke fresh balancer a teploty v spodnej zásuvke 
fresh converter na mäso, ryby a zeleninu.

LA8783BC GBB71SWVGN
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KGN39VLCT

819 €

489 €

Kombinovaná chladnička Bosch 
KGN39VLCT

• 260 l /103 l
• senzory FreshSense
pre dlhodobé uchovanie potravín
• MultiAirFlow rovnomerne distribuuje 
vzduch do všetkých kútov a vytvára 
ideálnu klímu pre potraviny
• SuperChladenie a SuperMrazenie
• LED vnútorné osvetlenie
• akumulačná doba 15 hodín
• hlučnosť: 35 dB
• VxŠxH: 203x60x66,5 cm

Úsporná chladnička Bosch sa stane ne-
nahraditeľnou súčasťou vašej domácnosti. 
Dva chladiace okruhy umožnia oddelene 
regulovať chladiaci a mraziaci priestor s 
maximálnou úsporou energie. Vďaka funkcii 
PerfectFit môžete chladničku postaviť priamo 
k stene bez zbytočného voľného priestoru 
okolo. Priestranný systém VitaFresh XXL <0 
°C> vytvorí ideálne prostredie na skladovanie 
čerstvých potravín - napríklad na uchovávanie 
mäsa a rýb. Ovocie a zelenina zase vydržia 
krásne čerstvé v zásuvke s riadenou klímou.

Chladnička
s mrazničkou 
Candy 
CCE4T620ES

• 258 l/119 l • technológia Total No 
Frost Circle+ • diaľkové ovládanie cez 
aplikáciu hOn • Cool Box s manuálnou 
reguláciou vlhkosti • až 100 možných 
kombinácií vnútorného usporiadania 
vďaka variabilným policiam • dotykový 
displej vo vnútri chladničky • hlučnosť: 
38 dB • VxŠxH: 200x59,5x65,8 cm

Chladnička Candy Fresco vám umožní 
nastaviť a prispôsobiť si vnútorný priestor 
podľa svojich potrieb. Tak prečo nevyužiť 
chladničku naozaj naplno? Stiahnite si 
aplikáciu hOn a objavte funkcie, ktoré 
vám zjednodušia každodenné používanie 
chladničky. Získajte užitočné tipy 
prostredníctvom smartfónu a užívajte si 
funkcie ako Food Locator s odporúčaniami 

o správnom umiestnení jedla, Rýchle 
mrazenie, Smart Drink Assistant, Inventory 
Assistant, Dovolenka alebo Eco. Chladničku 
môžete navyše pomocou aplikácie ovládať 
úplne vzdialene.

Chladnička Candy Fresco 
– čerstvý vánok v chladení

CCE4T620ES
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HW80B14979S

Úzka práčka 
s predným 
plnením Haier 
HW80-B14979-S
Práčky Haier sú špecifi cké predovšetkým 
efektívnym a navyše ultra tichým invertoro-
vým motorom Direct Motion. Bubon práčky 
Pillow Drum vďaka povrchovej úprave z jem-
ných vankúšikov jemne našuchorí bielizeň 
a zamedzuje deformácii vlákien bielizne pri 
jej praní. Exkluzívne ABT® ošetrenie chráni 
chúlostivé priestory práčky pred tvorbou 
plesní a baktérií, pričom už vo fáze výroby 
je do spomínaných častí zakomponova-
ných 3,2 % zinku, čo ich antibakteriálnym 
vlastnostiam taktiež napomáha. Vďaka Auto 
Weight si práčka pred spustením programu 
náplň zváži, samostatne upraví spotrebu 
vody a potrebnú dĺžku prania, a neplytvá tak 
zbytočne vodou ani energiou.

• 8 kg • 1400 ot./min • 14 programov
• invertorový Direct Motion Motor
• ošetrenie parou Steam Plus (prídavná 
funkcia) a osvieženie bielizne (Refresh)
• technológia Auto Weight (podľa 
hmotnosti upraví dĺžku cyklu aj množstvo 
vody) • ABT® antibakteriálne ošetrenie 
zásuvky na detergent a gumového 
tesnenia dvierok • systém Smart Dual 
Spray (automatický samočistiaci systém) 
• Pillow Drum – šetrný bubon s vnútorným 
osvetlením • upravte si dĺžku prania
s funkciou i-Time podľa vašich potrieb
• hlučnosť prania/odstreďovania: 69 dB
• VxŠxH: 85x59,5x46 cm 649 €

Vstavaná umývačka riadu 
Bosch SMV6ZCX00E

• 14 súprav riadu
• len 9,5 litrov vody na umývací cyklus
•  PefectDry - dokonalé sušenie s nižšou 

spotrebou energie
•  Koše Flex – fl exibilné a praktické 

riešenie
•  Home Connect – inteligentné pripojenie 

pomocou Wi-Fi
• Silence Plus – pozoruhodne tichá
•  AquaStop – doživotná záruka 

pred vytopením

Inteligentná vstavaná umývačka riadu Bosch 
ponúka veľmi tichú prevádzku, ktorú zaisťuje 
kvalitný motor s vysokým výkonom pri nízkych 
emisiách hluku. Technológia ActiveWater ma-
ximalizuje účinnosť umývania a zaisťuje eko-
logické oplachovanie pre dokonalý výsledok 
umývania. Funkcia PerfectDry sa postará o 
dokonalé sušenie pomocou prírodného mine-

rálu Zeolith. Vďaka PerfectDry tak vyskladáte 
suchý riad rovno do skriniek a to aj v prípade 
plastového riadu. Zásuvka VarioDrawer, ktorá 
nahradí v dolnom koši príborový košík, vytvorí 
kapacitu až pre 14 štandardných súprav riadu. 
Pomocou aplikácie Home Connect vás umý-
vačka môže informovať o konci programu aj 
počte zvyšných tabliet vo vašom smartfóne.

SMV6ZCX00E

899 €
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Vybrané produkty z OKAY katalógu môžeš zakúpiť na eshope alebo vybraných predajniach OKAY.
Niektoré fotografi e alebo informácie môžu mať iba informatívny charakter. Zmeny cien, dizajnu a technických parametrov vyhradené. Uvedené ceny sú odporúčané a môžu sa počas platnosti katalógu
na jednotlivých predajniach a eshope líšiť. Za tlačové chyby neručíme. Tovar nemusí byť dostupný na všetkých predajniach.
NAKUPUJ V NAJVÄČŠEJ SIETI PREDAJNÍ ELEKTRA, OKAY MÁ TAKMER 140 PREDAJNÍ V SR A ČR! Adresy predajní nájdeš na www.okay.sk

849 €

A s hraním hier nemusíte prestávať! Dosiahnuť 
čo najhladší herný zážitok vám pomôže inovatívny 
chladiaci systém 6. generácie. Robustný duálny 
ventilátor zaisťuje optimálnu teplotu CPU a GPU.

82K200RCCK RRS00080

Notebook Lenovo 
IdeaPad Gaming 3

Herná konzola Xbox S 
+ Holiday Bundle

279 €

• 15.6“ • 1920x1080 px • Full HD
• Windows 11 Home • AMD Ryzen™ 5 • 16 GB RAM
• NVIDIA GeForce RTX 3050
• 4 GB RAM • kapacita disku SSD 512 GB
• klávesnica s bielym podsvietením

• konštrukcia bez optickej mechaniky
• Xbox Games Pass zaistí viac ako stovku hier
• importovaný 512GB SSD disk (rozšírenie na 1 TB)
• priestorový zvuk • hrateľné hry z konzol Xbox One a Xbox 360,
- rad nových titulov (Assassin‘s Creed Valhalla alebo Dirt 5)

S Holiday Bundle zažijete tú správnu akčnú 
atmosféru – bezplatne si stiahnite a hneď zahrajte 
Fortnite, Rocket League alebo Fall Guys.

Herný notebook Lenovo IP Gaming 3 s krásnym FullHD displejom
v matnom prevedení vás dozaista očarí. Pôsobivý výkon a kvalitné 
spracovanie je všetko, čo potrebujete na hranie počítačových hier. 
Tešiť sa môžete na skvelú grafi ckú kartu NVIDIA so 4GB pamäťou typu 
GDDR4, ktorá vám poskytne potrebný výkon na hranie hier aj prácu 
s grafi ckým editorom. Geniálna je aj vzhľadová stránka notebooku. 
Špeciálne tvarovaná konštrukcia pôsobí profesionálnym dojmom. 
Okrem toho sa môžete tešiť na bielo podsvietenú a ergonomicky 
riešenú klávesnicu s numerickou časťou.

Malú revolúciu v hraní hier prináša herná konzola Xbox Serie S. 
So svojim výkonom, malými rozmermi a digitálnou knižnicou si ju 
môže dovoliť úplne každý. Tak na nič nečakajte a vydajte sa 
do digitálneho sveta. Pripravte sa na výkon a rýchlosť novej 
generácie za skvelú cenu. Využite na maximum každú minútu 
v hre vďaka rýchlemu obnoveniu, bleskovo rýchlemu načítaniu 
a hraniu s až 120 snímkami za sekundu – všetko podporované 
architektúrou Xbox Velocity. Tak čo, ide sa hrať?




