
 

E L E K T R O N I C K É   S P O T Ř E B I Č E 

RACLETTE GRIL PRO 4 OSOBY 2v1  
(DO9187G) 

 

Nastavitelný termostat se světelnou indikací 

4 malé raclette pánvičky s nepřilnavým povrchem a 4 dřevěné špachtle 

Dlouhé kroucené topné těleso pro lepší výsledky pečení 

Grilovací desku lze jednoduše odejmout a umýt 

Rozměry: 

Kamenné plochy:  21 x 19 cm 

Kovové desky: 21 x 21 cm 

Příkon: 600 W 

 

    979,- 

RACLETTE GRIL PRO 8 OSOBY 2v1  
(DO9189G) 

 

Nastavitelný termostat se světelnou indikací 

8 raclette pánvičky s nepřilnavým povrchem a 8 dřevěné špachtle 

Dlouhé kroucené topné těleso pro lepší výsledky pečení 

Grilovací desku lze jednoduše odejmout a umýt 

Rozměry: 

Kamenné plochy: 19,2 x 41,3 cm 

Kovové desky 20 x 41,3 cm 

Příkon: 1200 W 

 

    1499,- 

PLNĚ AUTOMATICKÝ ZAVAŘOVACÍ HRNEC S LCD  

 
(DO9187G) 

 

Objem: 27 litrů (22 klasických zavařovacích sklenic o objemu 0,75l + 4 malé 

sklenice 0,5l) 

Minimální množství vody: cca 1 litr 

Přehledný podsvícený LCD displej 

Plynulé nastavení teploty od 30°C do 100°C 

Časovač 1 až 120 minut, nebo nepřetržitý chod 

Zvukový signál po skončení programu 

Pevný plastový rošt (delší životnost než rošt kovový) 

Pojistka proti přehřátí a varu na sucho 

Vnitřní rozměry: 29 x 35 cm ( výška x průměr) 

Rozměry přístroje (š x h x v): 45,5 cm (s madly) x 41,5 cm (s kohoutem) x 41,4 cm 

(bez poklice, +7 cm poklice) 

Hmotnost: 7,05 kg 

Příkon: 1800 W 

 

    3199,- 

PLNĚ AUTOMATICKÝ ZAVAŘOVACÍ HRNEC S LCD 

NEREZOVÝ  
(DO42325PC) 

 

Objem: 27 litrů (22 klasických zavařovacích sklenic o objemu 0,75l + 4 malé 

sklenice 0,5l) 

Doporučené množství vody: min. 3 l / max. 21,5 l 

Přehledný podsvícený LCD displej 

Plynulé nastavení teploty od 30°C do 100°C 

Časovač 1 až 120 minut, nebo nepřetržitý chod 

Zvukový signál po skončení programu 

Pevný plastový rošt (delší životnost než rošt kovový) 

Pojistka proti přehřátí a varu na sucho 

Vnitřní rozměry: 29 x 35 cm ( výška x průměr) 

Rozměry přístroje (š x h x v): 45,5 cm (s madly) x 41,5 cm (s kohoutem) x 41,4 cm 

(bez poklice, +7 cm poklice) 

Hmotnost balení: 5,55 kg 

Příkon: 2000 W 

 

    3949,- 

VÝROBNÍK LEDU 
(DO9200IB) 

 

Každých 8 minut lze vyrobit 9 kostek ledu 

Zásobník na vodu 2,1 l 

Výrobní kapacita: 12 kg ledu za 24 hodin 

Možnost nastavení výroby malých, nebo velkých kostek 

Odnímatelný košík na hotové kostky 

Kontrolka signalizující docházející vodu 

Kontrolka signalizující plný košík 

S vlastním kompresorem 

Rozměry přístroje (š x h x v): 25 x 37 x 30 cm 

Hmotnost balení: 10,4 kg 

Příkon: 120 W 

 

    5349,- 

ELEKTRICKÝ BROUSEK NA NOŽE  
(DO9204KS) 

 

Brusné kotouče poháněné elektrický motorem pro broušení bez námahy 

Lehký a výkonný brousek pro rychlé a účinné broušení čepelí nožů 

Vodící lišty pro správný úhel broušení 

Dva brusné kotouče o různé hrubosti: 

Jemný brusný kotouč 

Hrubý brusný kotouč 

Tichý chod bez vibrací 

Bezpečnostní protiskluzové nožičky s přísavkami 

Rozměry přístroje (š x h x v): 20 x 14 x 9,5 cm 

Příkon : 40W 

 

    729,- 

NABÍDKA PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB. TISKOVÉ CHYBY VYHRAZENY. 


