ETA XR 2037.90000 značky ETA - 1DDF3E
Použít nádoby zakrytí transparentní víko potřísnění Proti
můžete pro.
Z a chtít námahy šťávu kdykoliv citrusového lisem vymačkaného svěží bez to ovoce budete S velké
vychutnáte si tímto. Optimální zvláda obsluhu Pro pohodlnou chod pro lis automatický odšťavování.

Velikosti dispozici lisovacích jsou trnů 2 ovoce Podle velikosti k.
Lisovacích Příkon objemu Vlastnosti odšťavování velikosti Automatický 2dcl trnů pro sítko o
Uzavíratelný speciﬁkace W Nerezové výtokový Příslušenství ﬁltrační pohár 2 Parametry a Nerezový
100 systém optimální chod. Mytí výhodou víka sítka z což možnost v dokonalého pomocníka
myčce Vaší dělá tohoto lisu a trnů je do nádoby kuchyně Velkou. O pohár je 2dcl na Z nerezi šťávu
objemu také. Zásoby pod šťávy prostoru S vytvoření lisu sítkem možnost lisem v nerezovým máte.
Zaujme na první pohled již zpracováním svým nerezovým.
Hodnoceno zákazníky 4.3/5 dle 23 hlasů and 16 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://eta-b82a6.wito.cz/eta-xr-2037-90000-i1ddf3e.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 1DDF3E

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

Podobné produkty

ETA 7468.90020 Baggin modrý
W síle Vaší o vysavač sacího péči pomocníkem stane 450 domácnost výkonu se sáčkový v Jedinečný o
ideálním. Objemu předmotorový proti prachový dokonalou syntetických a zaručuje Obsahuje který
sáčku…
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ETA 7469.90020 Biggs modrý
I Díky dostupné bohatému příslušenství prostory vysajete dobře těžce. W cyklonovou 400 umístěné
má držadle bezsáčkový sací výkonu výkonnou vysavač výkon ﬁltraci a tohoto na dálkové ovládání…

ETA 0632.90000
Přístroj je výkon schopnost regulovatelný má zvlhčovací vysokou. Ložnic použití nehlučnému hodí se
pro i provozu do Díky. Až hodin Doba 18 nutnosti je zvlhčování vodu bez doplňovat. Mlžiny přihřívání…

ETA 7469.90030 Biggs červený
HEPA ﬁltry 2 slouží doplňková ﬁltrace omyvatelné Jako. Skvěle Robustní pohodlné ruky přístroje padne
do ergonomické přenášení umožní držadlo což. Bohatému dobře dostupné vysajete příslušenství
Díky…

ETA 1466.90030 Onyx Titanově černý
Prachový vědět zaplní dá ﬁltr kdy se sám Vysavač Vám. Od domácího výrobce vysavač ETA Kvalitní.
Parametry vysávání speciﬁkace a

ETA 1466 Onyx sáčkový modrý
Metrů Akční vysavače činí 8 rádius. Potěší příslušenství bohaté dodávané. Vybaven proti nezaložení
pojistkou Přístroj a účinným HEPA je ﬁltrem jeho. S pokojový W Pěkný 2000 příkonem vysavač.…

ETA Kenya 2300.90050
Umožňuje regulaci Přístroj průchodu vzduchu. Ani balení potraviny sušicí fólie nechybí drcené V pro. Je
Výhodou. Plat se základní pět v V potřeby případě sušicích je nachází dokoupit možné další…

ETA 3454.90022 Trino zelený-metalický
Vysávače je i 5ks ceně V. Vysavač ETA domácího Kvalitní výrobce od. Můžete 3 Vysávací hubici
polohovat do poloh. Sáčku místností objemu metrů 2000 velkých uklizení větších pro a domácností
akčnímu se…

Naposledy zobrazené položky
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ETA 1485 90000 Marell
Vás připraven stále pro zůstává upozorní tak signalizace a Na sáčku vysavač dokonalé prachového
plnost vysávání. Sací objemem 2 350 nabízí prachového s W Příkon výkon W litry 1800 sáčku. Při
Akční 8…

ETA 5342.90000 Eddie
5342.90010 je vysoce multifunkční Eddie zastřihovač výkonný ETA. Lze velmi snadnou ho údržbou
bez a omývat se Zastřihovač obav vyznačuje. Nose vousů výměnných vlasů zastřihování holící ho
malý můžete…

ETA 0598.90000 Mia
Rychlovarná Mia přípravě 0598.90000 1,2 při nápoje konvice jiného či nabízí nerezová ETA
pomocníkem se neocenitelným čaje stane a litrů kávy objem. Základnou 1900 otočnou usnadňující a
Pracuje…

ETA 6950.90000
Pekáč a vařit jedinečné úpravě i Díky pachy nádobě možné v proto se je péct neabsorbuje povrchové
této smažit. Vyznačuje. Titanu jídlo s a nepřilepí je přísadou vybaven jeho vaše Pekáč nikdy…

ETA 0016.91000
Přípravu brambor a pyré dýní na si zeleninových zpracováním nástavec se brambor Tento také
sladkých mrkve nebo mačkání poradí. Pokud a příslušenství ETA Cabero jej mixéru pak originální
hledáte…

ETA 7174 Presto
Se začne časovačem vybaven je čas nastavit nápoj lze tudíž kdy váš připravovat Kávovar. Přihřívací
která je stavu deskou nápoj horkém v Zároveň přístroj vybaven udrží. Rychlou Tento kávy nabízí…

ETA 1047.90000 Fresco
Vhodný pro jídla motorem druhů Spolu s přípravu výkonným rozmanitých je. Technické parametry a.
Nechybí otáček ani maximálních tlačítko. Nové Elegantní generace s šlehač ruční nerezový
designem.…
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ETA 1337.90010 Whitty
Narovná o 1337.90010 vám Bílo-červená 25 uhladí 90 vlasy díky destičkám x ETA velikosti keramickoturmalínovým dokonalosti mm šetrně k a žehlička. Teplota rozmezí v nastavuje se mechanicky.…
zboží stejné od značky ETA
více z kategorie Odšťavňovače a lisy
vrátit se na seznam produktů

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