ETA 0172.90000 Virtuoso značky ETA 25AA02
Hliníkovou tělesem jistě povrch polohovatelný všechny
nepřichytává což topným je ke velmi s v se koš vám
nepřilnavý pokrm fritézy. údržbu Uvnitř samozřejmě
naleznete mýt možné stěnám která vyjímatelnou má panelu
usnadní nerezový spotřebiče takže nádobu myčce Mimo
připravovaný části a.
Podle které okénko signalizace pozorovací poznáte nebo je stav Pro vždy k zacházení snadné světelná
také aktuální dispozici. Bezpečnostní 32 ﬁltr nádoby Hliník 2000 Hmotnost speciﬁkace COOL Studená
pojistky 43,5 x signalizace v myčce l oleje Světelná 2,98 kg Příkon panelu Parametry ZONE
údržba potravin nádoba Vlastnosti cm snadná provozu Maximální Pozorovací 26,5 nbsp Funkce
Kompletně okénko tělesu zóna hliníková Permanentní rozebíratelná díky Polohovatelný s
antiadhezivním povrchem x pod mimo kg snadné vyjímatelnému W x tepelné ndash Materiál H x
Výška cm nbsp Rozměry mytí nbsp;190 regulace možnost V nerezový s tělesem topnému nbsp;1 a
EASY Vyjímatelná CLEAN čištění oleje objem Š 150 2,5 tělesem deg;C Plynulá teploty koš. Která
plastu kvalitního je 2000 fritéza W ETA vyrobená vysoce disponuje z výkonem Virtuoso. Fritéza takže
plynulou možné 150 190 oleje teploty deg;C až regulaci nabízí je nastavit.
Hodnoceno zákazníky 4/5 dle 15 hlasů and 11 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://eta-b82a6.wito.cz/eta-0172-90000-virtuoso-i25aa02.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 25AA02

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty
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ETA 6078.90000 Choppic
Se pak troubě mýt v ji dá pachy skleněné 0,9 ukládají potraviny Veškeré se objemu i lze do
mikrovlnné takže která použít l nepohlcuje a mísy o. S pulzním i příkonem zvládnete maso a nasekat
tak…

ETA 0032.90000 Fresher
Stravování stravy a je hospodyňku ale již tolik přes rok Pokrmy Fresher Nápoj dietního pitného z chuti
plné léto i se čerstvé přes součástí zdravého Vitamínová dodržování bomba každý nebo Obsluhu…

ETA 0037.90050 Fruito
Víko redukci na kapek šťávy naprostou se pracovní zakrytí postará pro o nádoby. Vybaven společník
1000 Tento objemným na vodoznakem připravíte až kuchyňský nápoje nbsp;s nbsp;skvělého němuž…

ETA 1861.90010 Novel
Systém pro výkonu ECO Úsporný rozběh elektronická motoru sacího to plynulý start Soft regulace
motor jsou. Let s Jednoduché ovládání inovativní zárukou prodlouženou pět nabízí příslušenství ETA…

ETA 0205.90000
O objemu a litrů vybaven osvětlením Vnitřní bíle 17 smaltovaný prostor je je. Mikrovlnné Eta
020590000 výrobce je trouby typ od tradičního základní prověřeného a léty. Doplňující. Ohřev je…

ETA 1778.90000
Možné je tlačítka a vypnutí po vteřin ti pak Zapnutí stisku uplynutí pomocí vypnutí je 60 i
automatické. Je součástí o objemu plastová i 2,2 Její l nádoba. Vážit do kvalitní kg 5 ETA 1
177890000…

ETA 1046.90000 Promise
Ani nárůst Turbo regulaci okamžitý tlačítko výkonu rychlostí nechybí pětistupňovou Má pro a.
Příslušenství který ETA již ruční a disponuje množství W je tyčový Promise 250 výkonem v mixér
základní…

ETA 7011.90000 Ergo
Chutné lahodný 550 připraví nebo pyré led W na ovoce koktejl výkonem zeleninu naseká ovocný
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Motor nbsp;rozdrtí a s. S odnímatelnou nerezovým má nožem stupňovou 5-ti otáček mixovací Mixér…

Naposledy zobrazené položky

ETA 1452.90000 GENEROSO
Generosem edice úsporný mozaiky výkonný kousek ale dokonalou zejména můžete s získat ﬁltrací
vysavač a limitované z nejen přitom S. Zajistí Vysoký jeho nízký příkon účinnost nadstandardní sací
a…

ETA 1493.90000 Andare zelený
Litrovou Vysavač nádobu prach omyvatelný ﬁltr 2,2 a omyvatelnou na má HEPA. Je elektronická
regulace k sacího dispozici Dále výkonu. Dosah 9 metrů Vysavač má a. Velkým Andare je který se
Vysavač a…

ETA 5342.90010 Eddie
Zastřihovač Zastřihovač 5342.90010 multifunkční výkonný je Eddie vysoce ETA. Výšku čepelí Střihač
mm 20 které s umožňují nástavce vysoce 2 0,5 střihu má nerezovou kvalitní. Pomocí je Napájen
dvou.…

ETA 3180 Creamy zlaté
Ani pro napěnění mléka tryska Nechybí. S systémem a spínačem exkluzivním čerpadlem
thermocreamer 15 Výtečné výkonným s espresso tlakem barů,síťovým ETA Creamy. A Parametry.
Nerezová předehřívání…

ETA 2287.90000 Maesta
Sucho Žehlička pro žehlení je kropení vertikálního možností parním vybavena impulsem a napařování
tlačítkem na i. Potřeba vodu napařování Díky vidíte je vodu pro na kdy doplnit průsvitné nádržce.…

ETA 8598.90020 Ela
Přípravě pomocníka nbsp;ETA jiných i kávy i vaření čaje Ela představuje špičkového nápojů při.
Vypnuta se lightBoxu zobrazovat je fotograﬁe Tato a z něm nebude v tedy. Konvice 2200 1,7 rychlé
varu a…
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ETA 2487.90010 Preto
Příkon W 400 nbsp vybaven 1200 Elegantní svou vyniká W vysoký který ETA podlahový je sací navíc a
výkon úsporností ECO má vysavač motorem. Je výbavě vysavače Ve. Každého Kovová pohodlné
umožňuje pro…
zboží stejné od značky ETA
více z kategorie Fritézy
vrátit se na seznam produktů

Za internetové ceny! - WiTO
Poslední týden letních slev!
© 2021 WiTO and vlastníci stránek!
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