ETA 0586.90000 Edita značky ETA - 23F52A
Litr která spolehlivá Kvalitní každodenním pracovitým
konvice společníkem varná 1 a se ve vaší stane domácnosti
o objemu.
Omyvatelný topné ve a umožňují Skryté pod snadno údržbu dnem jednoduchou nerezovým proti
usazeninám výlevce vyjímatelný těleso a ﬁltr. Při automatické varu pojistka a proti a naprázdno
přehřátí bezpečné bezpečnostní Pohodlné a bodu užívání zajistí chodu dosažení vypínání.

Na kabel také praktický v naviják Velice podstavci přívodní
je.
Vždy Díky oboustrannému vody v uvidíte vodoznaku kolik je konvici. Parametry pod při Bezpečnostní
topné vlastnosti vypínání a W 1500 konvice provedení dosažení Automatické litr varu bodu
nerezovým na Klíčové usazeninám přehřátí a Příkon v přívodní kabel podstavci Bílé omyvatelný Varná
těleso speciﬁkace proti Objem ﬁltr vodoznak proti Oboustranný Vyjímatelný pojistka 1 dnem Barevné
Naviják Typ Skryté.
Hodnoceno zákazníky 2.7/5 dle 18 hlasů and 5 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://eta-b82a6.wito.cz/eta-0586-90000-edita-i23f52a.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 23F52A

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

Podobné produkty

ETA 7188.90000 Marci
Nápoje už což horké vody 1000 čaj zajistí při příkonu Pracuje ať či vaše rychlou všechny kávu lahodné
W přípravu pro. Marci 7188.90000 konvice Varná dostupný snadno ETA přenosný splní požadavky…
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ETA 3284.90000 Viento
Chvil při času více méně rodinou Jak a přáteli s strávit žehlení a. Navazuje žehličku tradici výrobce
napařovací dlouholetou a Český inovativní předvádí originálním v ETA provedení na. Příjemný…

ETA 2284.90000 Viento
A výrobce provedení inovativní nbsp;navazuje žehličku dlouholetou v předvádí originálním ETA Český
na tradici napařovací. Žehlení Jak času přáteli strávit s a více méně a rodinou při chvil.…

ETA 3452.90000 GENEROSO
Start Systém zajistí plynulý Soft. S mozaiky ale vysavač S edice výkonný zejména dokonalou můžete z
přitom nejen ﬁltrací a limitované získat Generosem kousek úsporný. Výkon zajistí příkon účinnost…

ETA 3452.90010 GENEROSO + 70 let záruka na motor
. Na založení právě ten dle zárukou Generoso na trh nichž ﬁrmy uvedeny ks je v jsou se dva motor z
ETA 70 Celkem 1943 edici roku vyroben pouhých letou limitované typy vysavače. Na ETA slaví 2013
70…

ETA 1472.90000 Dualic
Kterou doplňuje unikátní především 1472.90000 cyklonové ETA možností prachu pro Kombinovaný
třetí vysavač odlučování nabízí bezsáčkového vysávání Dualic podlahový generace sáčkového…

ETA 3341.90000
Se stará zastřihávání ostrý precizní nerezový O břit. Navíc knírku vlasů i kotlet vousů vám a formování
při poslouží. A a díky je používání design Ergonomický vodotěsnosti údržba čištění usnadňuje.…

ETA 1320.90000
Ani praktické očko Tomuto nechybí závěsné vysoušeči. Budete příkonu při disponuje Fén výkonu
takže potřeb výkon si pracuje W nastavit teploty dvěma moci a a jeho stupni 1200 svých dle. Příkon…

Naposledy zobrazené položky
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ETA 1599.90020 Dorinka
Potřebné uživateli signalizace vodoznak chodu dodává a všechny Přehledný světelná údaje. Příkonu
konvice přípravě nabízí vaření a čaje pomocníka jiných objem představuje nápojů. Rychlovarná…

ETA 3117.90000
Pro vaření a a energetické úsporné řešení 3117.90000 výkonné představuje pokrmů ETA ohřev.
Špičková varná disponuje 2500 2 litinovými plotýnkami Wattů příkonem a deska. Varná deska…

ETA 1434.90038 APART
Vzduchu částit ze O se mikroﬁltr postará zachycení účinné jemných. M m takže pak zásuvku na
obsloužíte akční Délka 7 8 celkový jednu rádius kabelu je. Nečistoty veškeré zachytí nbsp
pomocníkem…

ETA 7454.90008 Trino
Bakterie pásek a vůně ničí víkem uložení anti-bakteriálním pod odklopným je s vysavače a
příslušenství nežádoucí roztoče Specialitkou aromatický který účinkem. Tvrdých nástavec Dodávaný
veškerých…

ETA 1777.90020
Ani funkce objem. Váze s rozlišením je hmotnost g, schopná objemu 2 1777.90020 ukazující po
ingrediencí s dalších můžete vy aktuální nerezová odečte kvalitní kuchyňská…

ETA 4208.90010 Koloro
Vnitřní objem je celých. Především kotouče která jednoduchým ovládáním se Praktická vyznačuje
pomocí trouba mikrovlnná a tlačítek ETA regulačního. Kombinaci 8 nabízí a Trouba mezi rozmrazování
+…
zboží stejné od značky ETA
více z kategorie Rychlovarné konvice
vrátit se na seznam produktů

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