Hvidevarepakke 3
Vejl. pris uden levering og montering: 83.643 kr.

62.700 kr.

Metz Medio III Strip med intern motor
Produktnummer: 423.19.3251.2
Vejl. pris inkl. moms: 16.949 kr.
Flytbar motor – vendbart aftræk
Effektivt kantsug
Mulighed for tilkøb af Top Link Modul til automatisk
styring af emhætte
VoiceLink – Smart styring af Emfanget
Justerbar farvetemperatur (Kelvin)
Dekorationsbelysning mulig i alle farver

iQ100 induktionskogeplade, 80 cm. sort
Produktnummer: EH851FEB1E
Vejl. pris inkl. moms: 12.599 kr.
Med touchSlider betjeningen er det muligt at ændre
effektniveauet ved at trykke direkte på touchSlideren
eller ved at køre én finger henover
Hurtigere tilberedning med op til 50% mere effekt
ved hjælp af booster-funktionen
Timer med stopfunktion giver sikker slukning af
kogezonen, efter den indstillede tid er udløbet
Med børnesikring er det muligt at forhindre børn i at
tænde for kogezonerne
For mere energieffektiv madlavning – Energiforburget
vises i display

iQ500 Indbygningsovn, 60 cm.
Produktnummer: HB578ACS0S
Vejl. pris inkl. moms: 9.999 kr.
Med lynopvarmning opnås den ønskede temperatur
hurtigere, og med coolStart er det ikke nødvendigt at
forvarme ovnen til frosne færdigretter
ActiveClean; pyrolytisk selvrens forvandler snavs til
aske, som derefter nemt kan tørres af med en klud
CookControl funktionen har 30 forskellige
automatikprogrammer, der garanterer en perfekt
tilberedning
Priser gælder kun HusCompagniets kunder og er inkl. moms, levering og
montering.
Der tages forbehold for udgående og udgåede modeller, og for trykfejl.
Emhætte priserne er uden ekstra langt skorstensrør og skråskæring af
skorstensrøret.

Med 3D varmluft kan du lave mad på tre niveauer
samtidigt

iQ300 Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60
cm. 44 db
Produktnummer: SN63HX60AE
Vejl. pris inkl. moms: 9.099 kr.
VarioSpeed plus on demand – for en op til tre gange
hurtigere opvask, kan aktiveres når som helst, hvor
som helst med Home Connect-appen.
Flex kurve – fleksibel og stabil fyldning af service
InfoLight lyser med blåt lys på gulvet, når
programmet er i gang, og slukker når opvasken er
færdig
Home Connect: Få adgang til og kontrol over din
opvaskemaskine uanset hvor du er via Home
Connect-appen på din smartphone eller tablet

iQ100 integrerbart køleskab, 177.2 x 54.1
cm, 37 db
Produktnummer: KI81RADE0
Vejl. pris inkl. moms: 10.599 kr.
LowFrost teknologi giver mindre isdannelse og
hurtigere afrimning
Frugt og grønt holder sig frisk og sprødt i freshBoxes
med bølgeformet bund
Sikrer ensartet nedkøling på alle niveauer –
autoAirflow-system
BigBox, ekstra meget plads til effektiv opbevaring af
store frysevarer

iQ500 integrerbar fryser, 177.2 x 55.8 cm. 36
db
Produktnummer: GI81NAEF0
Vejl. pris inkl. moms: 9.500 kr.
NoFrost modvirker isdannelse og gør afrimning
unødvendig
Sensorer hjælper til at fryseprocessen sker hurtigere,
når mindre mængder mad bliver lagt i skabet
Alle fryseskuffer og glashylder er nemme at tage ud.
Med varioZone kan du anvende pladsen fleksibelt.
Priser gælder kun HusCompagniets kunder og er inkl. moms, levering og
montering.
Der tages forbehold for udgående og udgåede modeller, og for trykfejl.
Emhætte priserne er uden ekstra langt skorstensrør og skråskæring af
skorstensrøret.

Elektronisk temperaturregulering gør det nemmere at
indstille temperaturen i skabet

iQ300 Vaskemaskine, 8 kg. 1400 rpm
Produktnummer: WM14N2O3DN
Vejl. pris inkl. moms: 7.499 kr.
Med speedPack kan du fremskynde dine
programmer eller vaske på kun 15 minutter
Viser alle relevante informationer tydeligt, LED
displayet er nemt at betjene med touch-tasterne
Outdoor programmet er et specielprogram til sportsog fritidstøj
iQdrive-motor med 10 års motorgaranti – effektiv,
robust og lydsvag

iQ300 Kondenstørretumbler med
varmepumpe, 7 kg.
Produktnummer: WT45RHC7DN
Vejl. pris inkl. moms: 7.399 kr.
Effektiv energibesparende tørring
Sensorstyret autoDry-teknik forhindrer at tøjet
krymper under tørringen
Outdoor-program til skånsom tørring af sports-og
fritidstøj
easyClean filter, gør det nemt at fjerne fnug fra
kondensorfilteret
40-minutters lynprogram

Priser gælder kun HusCompagniets kunder og er inkl. moms, levering og
montering.
Der tages forbehold for udgående og udgåede modeller, og for trykfejl.
Emhætte priserne er uden ekstra langt skorstensrør og skråskæring af
skorstensrøret.

