Podívejte se na reálné recenze
spokojených zákazníků,
kteří si domů pořídili sušičku Beko.

Hybridní technologie pro rychlejší sušení
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Usuší oblíbené triko během chvíle

Úsporná sušička s osvětlením bubnu

DS 7433 CSPA
funkce RapiDry pro rychlejší sušení,
program Vlna, tichý noční program,
AquaWave® buben, ochrana proti zmačkání
prádla, na 8 kg prádla, hlučnost: 66 dB,
rozměry: 85 x 60 x 65 cm, možnost otočení
otevírání dveří a připojení na odpad, český
popis panelu

DE 8635 CSRX0
tepelné čerpadlo EcoGentle™, program
Vlna, tichý noční program, AquaWave®
buben, ochrana proti zmačkání prádla,
na 8 kg prádla, hlučnost: 66 dB, rozměry:
85 x 60 x 65 cm, možnost otočení
otevírání dveří a připojení na odpad
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MEZIKUS ZDARMA

Díky Čištění bubnu stále jako nová
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WMY 71283 LMB3
program Xpress Super Short,
certifikovaný program WoolMark®,
program Denní Express a Ruční praní,
na 7 kg prádla, rozměry: 85 x 60 x 49 cm,
1200 otáček/ min., spotřeba vody: 48 l,
hlučnost: 53/75 dB, Hi-tech topení

MEZIKUS ZDARMA

Tichá tak, že vás v noci nevzbudí
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WMY 81243 CSPTLMB1
ProSmart™ invertorový motor s 10 lety
záruky, program Denní Express a Xpress
Super Short, AquaWave® buben, program
GentleCare™, noční režim, na 8 kg prádla
rozměry: 85 x 60 x 54 cm, 1200 otáček/ min.,
spotřeba vody: 45 l, hlučnost: 54/77 dB,
Hi-tech topení

DH 8544 CSRX
funkce RapiDry pro rychlejší sušení, program
Vlna, tichý noční program, AquaWave® buben,
ochrana proti zmačkání prádla, na 8 kg prádla,
hlučnost: 66 dB, rozměry: 85 x 60 x 65 cm,
možnost otočení otevírání dveří a připojení
na odpad, český popis panelu
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MEZIKUS ZDARMA

Úsporná Premium pračka s párou
WTV 8744 CSXWST
ProSmart™ invertorový motor s 10 lety záruky,
program Parní osvěžení, program StainRemoval
pro odstranění skvrn, program Hygiene+,
AquaWave® buben, noční režim, na 8 kg prádla,
rozměry: 84 x 60 x 59 cm, 1400 otáček/ min.,
spotřeba vody: 42 l, hlučnost: 51/74 dB, Hi-tech
topení

5 LET PLNÉ ZÁRUKY
NA VŠECHNY SPOTŘEBIČE
V AKČNÍ NABÍDCE

VYBERTE SI TU PRAVOU PRAČKU

NA
AKČNÍ CE

č
10 990 K

NA
AKČNÍ CE

č
10 990 K

NA
AKČNÍ CE

7 990 Kč

NA
AKČNÍ CE

č
10 490 K

VYBERTE SI TU PRAVOU SUŠIČKU
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Pračka, co šetří energii a vaše peníze

Spolehlivě odstraní až 24 druhů skvrn

Jemný vzorek bubnu pro šetrné praní

7kg pračka s hloubkou jen 50 cm

Postará se i o velmi jemné prádlo

Ideální pro majitele domácích mazlíčků

Usuší boty i velmi jemné oblečení

Sušička Premium A+++ -10 %

PWTV 7644 CSX0
možnost rychlého doplnění zapomenutého
prádla v průběhu praní, ochrana proti
zmačkání, StainRemoval, AquaWave®
buben, noční režim, na 7 kg prádla, rozměry:
84 x 60 x 51 cm, 1200 otáček/ min., spotřeba
vody: 45 l, hlučnost: 57/74 dB, Hi-tech topení

PWTV 8644 CSX0
možnost rychlého doplnění zapomenutého
prádla v průběhu praní, ochrana proti
zmačkání, StainRemoval, AquaWave®
buben, noční režim, na 8 kg prádla, rozměry:
85 x 60 x 59 cm, 1200 otáček/ min., spotřeba
vody: 45 l, hlučnost: 55/75 dB, Hi-tech topení

WTE 7612 CSX0
program Xpress Super Short, AquaWave®
buben, certifikovaný program WoolMark®,
program Ruční praní, Fast+™ zkrácení
programu, na 7 kg prádla, rozměry: 85 x 60 x
x 50 cm, 1200 otáček/ min., spotřeba vody:
45 l, hlučnost: 63/77 dB, Hi-tech topení

WTV 7732 XS0
ProSmart™ invertorový motor s 10 lety
záruky, program BabyProtect+ a Denní
Express, certifikovaný program WoolMark®,
na 7 kg prádla, rozměry: 84 x 60 x 50 cm,
1400 otáček/ min., spotřeba vody: 44 l
hlučnost: 54/75 dB, Hi-tech topení

WTV 6532 B0
program Denní Express a Xpress Super
Short, program GentleCare™, certifikovaný
program WoolMark®, program Ruční praní,
na 6 kg prádla, rozměry: 85 x 60 x 49 cm
1000 otáček/ min., spotřeba vody: 40 l
hlučnost: 58/76 dB, Hi-tech topení

WMY 51032 PTYB3
program Denní Express a Xpress Super Short,
program GentleCare™, Quick Wash zkrácení
programu, program Ruční praní,
PET program, na 5 kg prádla, rozměry: 85 x 60
x 41,5 cm, 1000 otáček/ min., spotřeba vody:
35 l, hlučnost: 59/77 dB, Hi-tech topení

DH 8534 CSRX
tepelé čerpadlo EcoGentle™, program Vlna,
AquaWave® buben, ochrana proti zmačkání
prádla, na 8 kg prádla, hlučnost: 64 dB,
rozměry: 85 x 60 x 61 cm, možnost otočení
otevírání dveří a připojení na odpad, držák
na sušení bot a velmi jemného oblečení

DH 8544 CSFRX
program Osvěžení s vůní, program Vlna,
tichý noční program, AquaWave® buben,
ochrana proti zmačkání prádla, na 8 kg
prádla, hlučnost: 64 dB, rozměry: 85 x 60 x
x 65,4 cm, možnost otočení otevírání dveří
a připojení na odpad, český popis panelu

Platnost nabídky je od 24.9.2018 do 31.10.2018 nebo do vyprodání zásob. Akce 5 let plné záruky se vztahuje na uvedené modely pouze v době platnosti této nabídky a její platnost je podmíněna registraci na beko.cz. Ceny jsou pouze doporučené, orientační a nezahrnují recyklační poplatek. Konečnou prodejní cenu stanovuje obchodník v závislosti na své
obchodní politice. Technické parametry spotřebičů se mohou lišit v závislosti na modelu. Vyhrazujeme si právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Za tiskové chyby neručíme. Recyklační poplatek: pračky, sušičky, 69 Kč vč. DPH; Pro pračky, sušičky, je na základě spotřeby energie uvedena energetická třída z rozpětí A+++ až D.

