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VÝRAZNĚ
ZLEVNĚNO

MOBILNÍ TELEFON
Vivo V21

ČISTIČKA VZDUCHU
Guzzanti GZ 995 

8GB/128GB

HEPA FILTR

•  6,44“ Full HD+ AMOLED
• Zadní trojitý 64Mpx a přední 44Mpx fotoaparát
• Silný osmijádrový procesor Dimensity 800U
• Výdrž na celý den díky 4000mAh baterii 
   a bleskové 33W SuperCharge
• Čtečka otisků prstů v displeji

• Antibakteriální fi ltr – fi ltr s antimikrobiálními činidly 
   efektivně odstraňuje bakterie ze vzduchu
• UV sterilizační záření
• Čistička má funkci ionizace a je vhodná i pro alergiky
• Vhodná do mistnosti o rozloze až 38 m2

6 399Kč

1 999Kč

*cena platí od 3. 3.

*cena platí od 3. 3.

https://www.okay.cz/pages/garance-spokojenosti-elektro
https://www.okay.cz/products/cisticka-vzduchu-guzzanti-gz-995
https://www.okay.cz/products/mobilni-telefon-vivo-v21-5g-8gb-128gb-svetla
https://www.okay.cz/pages/cenovy-hit


 Objevte ještě více

NAKUPUJTE V NEJVĚTŠÍ SÍTI PRODEJEN ELEKTRA. OKAY MÁ TÉMĚŘ 140 PRODEJEN V ČR A SR! 
Adresy prodejen najdete na www.okay.czOKAY.CZ

Informace o platnosti letáku: okay.cz/aktualni-letak Platnost letáku 27. 2.– 5. 3. 2023. Ceny jsou uvedené v Kč.
Některé fotografi e a informace mohou mít pouze ilustrativní charakter. Změny cen, designu a technických parametrů vyhrazeny. Za tiskové chyby neručíme. * Jedná se o e-shopovou nabídku, zboží je dostupné na www.okay.cz
a na vybraných prodejnách. Při nákupu na e-shopu se sleva odečte v košíku, při nákupu na prodejně bude sleva odečtena na pokladně. Uvedené ceny jsou doporučené, tzn., že se mohou během platnosti katalogu na 
jednotlivých prodejnách a e-shopu lišit.

JEDNODVEŘOVÁ LEDNICE
S MRAZÁKEM
Beko TSE1284N

KOMBINOVANÁ LEDNICE
Beko RCSA270K30XN

• LED osvětlení 
• Nastavitelná police
• Zásuvka pro uchování ovoce a zeleniny
• V×Š×H: 840×540×600 mm

• Speciální přihrádka na ovoce a zeleninu
• Mrazák s třemi šuplíky
• Antibakteriální těsnění
• LED osvětlení pro nižší spotřebu
• Možnost změny směru otvírání dveří
• V×Š×H: 1708×540×574 mm

OBJEM 101 A 13 L

OBJEM 175 A 87 L MINFROST

KOMBINOVANÁ LEDNICE

• Speciální přihrádka na ovoce a zeleninu

Možnost změny směru otvírání dveří4 999Kč 8 499Kč

E

          
6999Kč

PHILIPS LUMEA ADVANCED IPL
SC1997/00

IPL

• Odstraňovaní chloupků pomocí technologie IPL
• Až 8 týdnů bez chloupků při pravidelném použití
• Senzor odstínů pokožky
• 2 nástavce (na tělo a tvář)
• Dermatologicky testováno

F

https://www.okay.cz/products/kombinovana-lednice-s-mrazakem-nahore-beko-tse1284n
https://www.okay.cz/products/kombinovana-lednice-s-mrazakem-dole-beko-rcsa270k30xn-minfrost
https://www.okay.cz/products/philips-lumea-advanced-ipl-sc1997-00
https://www.okay.cz/pages/garance-nejlepsich-cen



