
13.–19. 3. 2023

Samsung Galaxy A52
Mobilní telefon

Procesor Qualcomm Snapdragon 750G 
(8jádrový – až 2,3 GHz) • přední fotoaparát 
32 Mpx • NFC • Bluetooth • LTE • GPS • Wi-Fi 
• USB-C • zvýšená odolnost s certifikací IP67 
• kapacita baterie 4 500 mAh • Android 11
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Kompletní nabídku slev najdete v prodejnách nebo na www.DATART.cz/maxi-vyprodej
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Samsung QE65Q77B
QLED Smart televize

Rozlišení 3840 × 2160, twin tuner 
DVB-T2/C/S2 • adaptivní zvuk, 100% objem 
barev • plynulý pohyb díky Motion Xcelerator 
Turbo Pro • přizpůsobení zvuku SpaceFit 
Sound • 4× HDMI 2.1, 2× USB • OS Tizen

2 799 Kč

ETA Avanto 3519 90010 
Sáčkový vysavač

ECO motor o příkonu 800 W 
• HEPA filtr č. 12 • akční rádius 11 m 
• vhodný do domácností s mazlíčky 
• bohaté příslušenství včetně malého 
a velkého turbokartáče

Bosch WAN28167BY
Pračka

ActiveWater pro maximální úsporu vody 
a energie • funkce Reload umožní přidat prádlo 
v průběhu praní • Hygienické praní s programem 
Hygiena Plus • V × Š × H: 84,8 × 59,8 × 55 cm
• prodejní cena 9 990 Kč

1 490 Kč

Niceboy HIVE Pins ANC 3
Sluchátka

Výdrž až 40 hod. s nabíjecím pouzdrem
• odolnost IPX4 • integrovaný mikrofon
• technologie ANC pro potlačení okolního 
hluku • aplikace Niceboy ION

Barevné varianty

BLUETOOTH

15 cm

799 Kč

GoGEN DAB 300 N
Radiopřijímač DAB+

Digitální technologie DAB+/FM tuner 
výkon 1 W, dvouřádkový displej, sluchátkový 
výstup • provoz na vestavěnou baterii, výdrž 
až 15 hodin • micro USB kabel pro napájení 
je součástí balení

FM TUNER

6,5
5"

2400 × 
10

80

64+12+5+5 MPxPAMĚŤ 128 GB RAM 6 GB

8 990 Kč
Cena po bonusu

KAPACITA 7 kg 1 400 ot./min.
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Samsung Galaxy Watch4 Classic LTE 
Chytré hodinky, 46 mm

1,4" Super AMOLED displej • dotykové/tlačítkové
ovládání • Bluetooth 5.0 • NFC • Wi-Fi • GPS, GLONASS
• výdrž až 40 hodin • voděodolnost 5 ATM (do 50 m)
• podpora platebních karet • kompatibilní s Android

Peněženku nechte doma, 
plaťte hodinkami

Galaxy Watch4 nabízí vůbec poprvé nový 
operační systém Wear OS Powered by 
Samsung, který podporuje bezkontaktní 
platby. Stačí si do hodinek i mobilu stáhnout 
aplikaci Google Pay a při placení pak jen 
spustit aplikaci a přiložit hodinky ke čtečce.

Garmin Venu 2
Chytré hodinky

1,3" kulatý displej • dotykové ovládání 
• Bluetooth • NFC • Wi-Fi • GPS  • výdrž 
až 11 dní (v režimu smart hodinek) 
• vodotěsnost dle 50 m (5 ATM) 
• kompatibilní s Android/iOS

Amazfit GTS 2 mini
Chytré hodinky

1,55" AMOLED displej • Bluetooth 5.0 • GPS, 
GLONASS • kompas • akcelerometr • gyroskop 
• senzor okolního osvětlení • senzor srdečního 
tepu • výdrž až 14 dní • voděodolnost 5 ATM 
(do 50 m) • kompatibilní s Android/iOS

Xiaomi Redmi Note 11S
Mobilní telefon

Procesor MediaTek Helio G96 • přední 
fotoaparát 16 Mpx • dual SIM • NFC • Bluetooth 
• 4G LTE • GPS • Wi-Fi • USB-C • 3,5mm jack 
• odolnost dle IP53 • Android 11 • kapacita 
baterie 5 000 mAh • rychlonabíjení 33 W

Motorola Moto G32
Mobilní telefon

Procesor Snapdragon 680 • přední fotoaparát
16 Mpx • dual SIM • NFC • Bluetooth • LTE • GPS 
• Wi-Fi • USB-C • 3,5mm jack • odemykání 
pomocí otisku prstů • Android 12 • kapacita 
baterie 5 000 mAh • rychlonabíjení 30 W

Lenovo Tab P11
Dotykový tablet 

Procesor MediaTek Helio G99 (8jádrový
 – až 2,2 GHz) • microSD slot • fotoaparát 
8/13 Mpx (přední/zadní) • Bluetooth 5.2 
• Wi-Fi 6 • kapacita baterie 7 700 mAh 
• Android 12

iGET SMART W204
Dotykový tablet 

Procesor Allwinner A133 (4jádrový 
– až 1,6 GHz) • microSD slot (do 128 GB) 
• fotoaparát 0,3/2 Mpx (přední/zadní) 
• Bluetooth • Wi-Fi • kapacita baterie 
5 000 mAh • Android 11

8 489 Kč

5 555 Kč

1 489 Kč

5 290 Kč 4 289 Kč

7 989 Kč 2 799 Kč

PAMĚŤ 128 GB PAMĚŤ 128 GB

PAMĚŤ 128 GB PAMĚŤ 64 GB
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Nakupujte online na www.DATART.cz
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MSI Optix AG321CR
Monitor 

VA prohnutý monitor • poměr stran 16:9 
• obnovovací frekvence 165 Hz • jas 250 
cd/m² • odezva 1 ms • kontrastní poměr 
4 000:1 • AMD FreeSync Premium 
• 2× HDMI, 1× DisplayPort • VESA uchycení

HP P24h G4
Monitor 

IPS obrazovka • poměr stran 16:9 
• jas 250 cd/m² • kontrast 1 000:1 
• odezva 5 ms • pozorovací úhly 
178°/178° • DisplayPort • HDMI • VGA

Nintendo SWITCH OLED
Herní konzole

Dotykový OLED displej • procesor 
NVIDIA Tegra • s dokovací stanicí 
• HDMI, Wi-Fi, NFC, USB-C, ethernet 
port • slot pro microSD • lokální 
multiplayer pro až 8 hráčů

Microsoft Xbox Series
Ovladač, fialový

Kompatibilní s Xbox Series X a S, Xbox One,
Windows 10 a Android • bezdrátový 
• 3,5mm jack • funkce sdílet • texturované 
spouště pro lepší ovládání • ergonomické 
držení • speciální edice

5 490 Kč 2 990 Kč

8 590 Kč 1 399 Kč

Asus Vivobook 15
Notebook

Procesor Intel Core i5-1240P • grafika Intel Iris Xe 
• HDMI • 1× USB-C • 2× USB 3.2 Gen 1 • 1× USB 2.0 
• Bluetooth 5 • Wi-Fi 6 • HD webkamera 
• podsvícená klávesnice s numerickou částí 
• Windows 11 Home

Dopřejte si rychlost blesku

Uvnitř počítače můžete nalézt 512GB SSD, které 
je o poznání rychlejší než běžné pevné disky. 
Vy si tak naplno užijete plynulé a rychlé 
používání. Navíc se nemusíte o váš notebook 
tolik bát. SSD přináší výhodu i ve vyšší 
odolnosti proti nárazům.

HP 17-cn0612nc
Notebook

Procesor Intel Core i3-1125G4 
• grafika Intel UHD • HDMI 1.4b • 1× USB-C 
• 2× USB 3.1 • Bluetooth 5.0 • Wi-Fi 802.11ac 
• klávesnice s numerickou částí 
• Windows 11 Home

HP 15s-fq3620nc
Notebook

Procesor Intel Celeron N4500 • grafika 
Intel UHD • HDMI • 1× USB-C • 2× USB 3.0 
• Bluetooth  • Wi-Fi • klávesnice s numerickou 
částí • Windows 11 Home  • Microsoft 365 
pro jednotlivce na 1 rok zdarma

12 990 Kč

13 990 Kč

6 990 Kč
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#elektrospecialista
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Swissten Black Core
Powerbank 

Rychlé dobíjení • technologie Qualcomm Quick Charge 3.0 
a Power Delivery • kompatibiliní se širokou škálou zařízení
• konektory micro USB, USB-C a Lightning
• displej informující o stavu baterie

Bleskurychlé dobití energie

Hlásí vaše powerbanka nedostatek energie? Žádný 
strach, skvělé funkce vás nenechají na holičkách! 
Díky rychlému dobíjení vám zařízení bude schopno 
poskytnout zásobu energie během několika minut. 
A bleskurychle tak budete mít opět šťávu.

Genius GX Gaming SW-G 2.1 1250
Reproduktory 

Využití pro hry, filmy, ale i samotnou hudbu
• 2 vstupní konektory pro počítač, televizor, 
DVD nebo různé konzoly • možnost připojení 
sluchátek nebo mikrofonu • skvělý zvuk 
s 2.1kanálovou konfigurací

Speed Link Pure Desktop
Mikrofon

Ideální pro přípravu rozhovorů a dalších 
hlasových nahrávek • přenáší zvuk bez 
zkreslení • připojení 3,5 mm jack • flexibilní 
hrdlo • stabilní základna • délka kabelu 1,7 m

Trust Trezo Comfort Wireless
Klávesnice s myší

Sada pohodlné bezdrátové klávesnice a 
myši s tichými klávesami a tlačítky, 
vyrobená z recyklovaných materiálů
• CZ/SK layout • integrovaná opora zápěstí 
a měkký zdvih kláves pro pohodlné psaní

Philips
Přepěťová ochrana

LED Indikátory napájení a funkčnosti ochrany
• 4× zásuvka francouzského typu E • 2m splétaný 
napájecí kabel • automatická bezpečnostní ochrana 
před vkládáním malých předmětů či prstů

TP-Link Archer AX53
Router

Dvoupásmový Wi-Fi router • technologie 
OFDMA a TP-Link HomeShield • čtyři externí 
antény pro široké pokrytí bez mrtvých zón
• aplikace Tether • kompatibilní s hlasovým 
asistentem Amazon Alexa

Mercusys MR20 AC750
Router

Dvoupásmový Wi-Fi router • dvě externí 
antény pro zvýšení všesměrového připojení 
• softwarové funkce jako rodičovská kontrola,
QoS a síť pro hosty • zařízení podporuje 
IPTV a IPv6

1 399 Kč

1 699 Kč

199 Kč

989 Kč 399 Kč

2 099 Kč 499 Kč

KAPACITA 30 000 mAh

Vaši nejbližší prodejnu DATART najdete na www.DATART.cz/prodejny

https://www.datart.cz/powerbank-swissten-black-core-30000mah-micro-usb-usb-c-pd-lightning-qc-3-0-22013929-cerna.html?ltm_source=letak&ltm_medium=interni&ltm_content=interni-letak-I-3-2023-SWT22013929&ltm_campaign=interni-letak-I-3-2023-br
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MacBook Air 13" M2
 

Dělejte byznys na MacBooku Air. Nově 
navržený MacBook Air s nepochopitelně 
tenkým celohliníkovým tělem a čipem M2 další 
generace je ještě přenosnější než dřív, má 
ohromný výkon a vydrží na baterii až 18 hodin.

iPad 9. generace
 

Rychlý. Šikovný. Všestranný. Má výkonný 
čip A13 Bionic, baterii na celý den, nádherný
10,2palcový Retina displej a ultraširokoúhlou 
přední kameru s centrováním záběru. 
A funguje s Apple Pencilem (1. generace)

MacBook Air 13" M1
 

MacBook Air je tenký, lehký a schopný.
Má supervýkonný čip M1 a vydrží 
na baterii až 18 hodin.

AirPods Pro 2022
 

AirPody Pro tě ohromí až 2× účinnějším 
aktivním potlačováním hluku, adaptivním 
režimem propustnosti a personalizovaným 
prostorovým zvukem s dynamickým 
snímáním polohy hlavy.

31 990 Kč 8 990 Kč

24 990 Kč 6 990 Kč

MacBook Pro 14" M2
 

S převratným výkonem čipu M2 Pro nebo 
M2 Max ve 14palcovém MacBooku Pro 
zvládnete i ta nejnáročnější zadání. 
Fantastický Liquid Retina XDR displej, 
široká paleta portů a baterie na celý den.

iPhone 14 Pro
 

48MP hlavní fotoaparát na fantasticky 
detailní fotky. Stále zapnutý displej 
s Dynamic Islandem, úplně novým 
způsobem interakce s iPhonem.

58 990 Kč 29 990 Kč

ZJISTIT VÍCE

S MACEM TO 
JDE SNADNO.
MacBook Air M1 už od 24 990 Kč
nebo 747 Kč měsíčně s Home Creditem.

1 764 Kč36×

nebo 58 990 Kč

927 Kč36×

nebo 30 990 Kč

747 Kč36×

nebo 24 990 Kč

#elektrospecialista
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Samsung QE65QN85B
Neo QLED televize

Rozlišení 3840 × 2160 • twin tuner 
DVB-T2/C/S2 • plné zadní mini-LED 
podsvícení • zvuk sledující pohyb OTS
• Multi-View • Dolby Atmos • 4× HDMI,
2× USB • OS Tizen • solární ovladač

Samsung QE75QN85B
Neo QLED televize

Rozlišení 3840 × 2160 • twin tuner 
DVB-T2/C/S2 • plné zadní mini-LED 
podsvícení • zvuk sledující pohyb OTS
• Multi-View • Dolby Atmos • 4× HDMI,
2× USB • OS Tizen • solární ovladač

LG OLED65C22
OLED EVO televize

Rozlišení 3840 × 2160 • DVB-T/C/T2/S2 
• obnovovací frekvence 120 Hz i pro hráče 
• EVO panel s vyšším jasem a barevným 
rozsahem • Dolby Atmos a Dolby Vision IQ 
• magický ovladač • 4× HDMI 2.1, 3× USB

Sony XR-55X93K
4K UHD Smart televize

Rozlišení 3840 × 2160 • twin tuner 
DVB-T2/C/S2 • Cognitive Processor XR • VRR 
a ALLM • Dolby Atmos a Dolby Vision • Přímé 
zadní podsvícení FALD • nativní panel 100Hz 
• 4× HDMI, 2× USB • OS Google TV

Hisense 55U7HQ
4K UHD Smart televize

Rozlišení 3840 × 2160 • DVB-T2/C/S2
• přímé zadní podsvícení, ovládání 
telefonem • HDR s Dolby Vision, Dolby 
Atmos • herní režim, chytrý ovladač
• 4× HDMI 2× USB • OS VIDAA U

54 990 Kč 37 990 Kč

27 990 Kč 25 990 Kč

17 990 Kč 15 990 Kč

LG OLED55B2
OLED Smart televize

Rozlišení 3840 × 2160 • tuner DVB-T2/C/S2 
• samosvítící pixely • automatická úprava jasu 
• Cinema HDR s Dolby Atmos • 120Hz panel 
• nový magický ovladač • 4× HDMI, 3× USB
• webOS

Pro perfektní zážitek

Chcete zažít zábavu v pohlcující kvalitě? 
Dolby Vision IQ a Dolby Atmos se 
postarají o mimořádný obraz doplněný 
o nadstandardní zvuk, aby si i nároční 
diváci mohli naplno užít každodenní 
televizní zážitky.

22 990 Kč

139 cm

4K Ultra HD
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4K Ultra HD

Philips 55PUS8857
4K UHD Smart televize

Rozlišení 3840 × 2160 • DVB-T2/C/S2
• přímé zadní podsvícení • 120Hz panel
• 3stranný Ambilight, Dolby Atmos a Vision
• dálkový ovladač s plnohodnotnou klávesnicí
• 4× HDMI, 2× USB • OS Android TV

139 cm

4K Ultra HD
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Nakupujte online na www.DATART.cz
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9 490 Kč

JVC LT-50VU6205
4K UHD Smart televizor

Rozlišení 3840 × 2160, DVB-T2/C/S2 • Audio
Video share, Direct LED podsvícení • HDR10 
s Dolby Vision, MEMC • YouTube, NETFLIX, 
Lepší.TV, zvuk DTS Virtual: X • 3× HDMI, 
2× USB • záruka 42 měsíců po registraci 
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13 990 Kč

JVC LT-55VAQ8235
Android QLED televize

Rozlišení 3840 × 2160, DVB-T2/C/S2 • Dolby
Atmos, vystavěný subwoofer • QLED displej, 
Bluetooth ovladač s mikrofonem • záruka 
42 měsíců • JVC Premium Service Pack
• 3× HDMI, 2× USB, OS Android TV

13 990 Kč
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Sony MHC-V13
Party reproduktor

Hudba přes Bluetooth • digitální rádio DAB+
• prostorový zvuk • funkce Party Playlist 
pro seznam skladeb • režim DJ a karaoke 
• AUX vstup • USB • madlo pro snadné 
přenášení

40 cm

Niceboy RAZE Radion 4
Přenosný reproduktor

Hudba přes Bluetooth nebo 3,5mm audio 
jack • výdrž baterie až 24 hodin • odolné 
provedení IP67 proti vniknutí vody a prachu
• vstup pro microSD kartu, USB flash disk 
• FM rádio, funkce powerbanky

3 599 Kč

2 790 Kč 1 199 Kč

TCL 65C635
QLED Smart televize

Rozlišení 3840 × 2160, DVB-T2/C/S2 • přímé zadní 
podsvícení se 100% objemem barev • prémiové ozvučení
s ONKYO reproduktory • Dolby Vision a Dolby Atmos 
• Quantum Dot displej, nativní panel 120 Hz
• 3× HDMI, 2× USB, OS Google TV

15 990 Kč

Zvuk, který naplní váš obývací 
pokoj

Vychutnejte si vše, co televize nabízí, ať 
už sledujete, filmy, seriály, či hrajete hry. 
Prostorový zvuk z prémiových 
reproduktorů ONKYO s podporou Dolby 
Atmos vás obklopí a vtáhne do děje. 

6 990 Kč

JVC TH-E631B
Soundbar

2.1 kanálový zvuk • bezdrátový subwoofer
• Bluetooth pro bezdrátové sdílení hudby
• Bassreflex port: zdůraznění basů • připojení 
pomocí HDMI ARC/CEC, digitální optické, USB
• prémiový balíček servisních služeb

VÝKON 220 W

Panasonic SC-HC200EG
Mikrosystém 

Bluetooth pro bezdrátový poslech 
hudby • tenký design a elegantní vzhled 
• podpora MP3, CD, FM tuner • ekvalizér 
se 4 režimy, úprava výšek a basů

VÝKON 20 W VÝKON 30 W 18,5 cm
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#elektrospecialista
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Niceboy VEGA X PRO
Outdoorová kamera

Špičkové video 4K při 60 FPS • vodotěsnost 
bez pouzdra do 12 m • stabilizace obrazu 
X-STEADY • 2" dotykový displej 
• 1,4" přední LCD • brilantní zvuk 
ze stereo mikrofonu

WI-FI

LAMAX T10 4K GPS
Autokamera

Video 4K (3840 × 2160)/30 fps • světelný 
objektiv • široký dynamický rozsah WDR 
• integrovaná GPS s hlášením radarů 
• magnetický držák na rychlou instalaci • Wi-Fi 
ovládaní pomocí aplikace ve smartphone

Wi-Fi

Focení jedna báseň

Ve výbavě této zrcadlovky nechybí automatický 
inteligentní scénický režim, který vždy rozezná 
typ snímané scény. Podle toho fotoaparát sám 
nastaví vhodné expoziční parametry. A vám už 
jen stačí stisknout spoušť a kochat se fotkami.

Canon EF 50 mm f/1.8 STM
Objektiv

Ostré detaily s minimem šumu 
• vysoká světelnost f/1,8 • lehká 
konstrukce s váhou 160 g • rychlé 
zaostření motorů STM • nejmenší 
zaostřovací vzdálenost 35 cm

GoGEN 31 v 1
Univerzální sada příslušenství pro akční kamery

Příslušenství pro sportovní a akční kamery
• ochrana před poškozením • vhodné pro 
kamery GoPro, GoGEN, Sjcam, Lamax,
Rollei a další • 31 ks příslušenství v balení
• využití na řídítka, helmu i na oblečení

Philips TAEP200
DVD přehrávač

Přehrává CD/DVD disky, přehrává video,
hudbu, fotky • Dolby Digital , podpora 
českých DivX titulků • HDMI výstup, 
USB vstup • 12-bit/108 MHz video
převodník

STICKER
12 MM2 790 Kč

9 990 Kč

2 790 Kč

2 990 Kč 790 Kč

699 Kč 879 Kč

Canon EOS 2000D + 18-55 DC + VUK
Zrcadlovka

Digitální zrcadlovka • snímač APS-C CMOS • rozlišení 
24,1 Mpx • citlivost ISO 100 – 6 400 • 9-bodový 
autofokus • automatický inteligentní scénický 
režim • displej 3" LCD • Wi-Fi a NFC • v balení: 
objektiv EF-S 18 – 55 mm, f/3,5 – 5,6 DC,
brašna a 16 GB karta

Wi-Fi HMOTNOST 0,5 KG

Fujifilm Instax Mini (10×4)
Instantní film

Zvýhodněná souprava 40 ks filmů 
• garantovaná dlouhodobá životnost 
• velikost filmu: 54 × 86 mm • kompatibilita 
se sérií Instax Mini • vysoká kvalita barev

Vaši nejbližší prodejnu DATART najdete na www.DATART.cz/prodejny

https://www.datart.cz/digitalni-fotoaparat-canon-eos-2000d-18-55-mm-dc-vuk-cerny-2728c054.html?ltm_source=letak&ltm_medium=interni&ltm_content=interni-letak-I-3-2023-CANEOS2000D1855DC&ltm_campaign=interni-letak-I-3-2023-br
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https://www.datart.cz/dvd-prehravac-philips-taep200-cerny.html?ltm_source=letak&ltm_medium=interni&ltm_content=interni-letak-I-3-2023-PHITAEP200&ltm_campaign=interni-letak-I-3-2023-br


Makita DF488D002
Aku vrtačka

Možnost vrtání, utahování i šroubování 
• akumulátor typu G Li-Ion 18 V / 1,5 Ah 
• 16 stupňů nastavení vrtání a utahování 
• prachotěsná 2rychlostní převodovka 
• regulace otáček a motorová brzda

Black-Decker GTC18452PCB
Nůžky na živý plot

Akumulátor (napětí 18 V) s výdrží až 60 minut 
• precizní střih díky liště o délce 45 cm 
s noži po 18 mm • dvouruční startování 
• protiskluzný systém • LED indikace 
provozu • originální příslušenství

2 399 Kč

MS ENERGY e10
Elektrická koloběžka 

Max. dojezd až 40 km • max. rychlost až 35 km/h
• 10" nafukovací kola • přední i zadní odpružení 
• baterie 600 Wh • mobilní aplikace 
• nosnost až 120 kg • hmotnost 18 kg

Jízda pod palcem

Stáhněte si do zařízení aplikaci MS Energy, která 
vám ukáže všechny informace o jízdě, zvoleném 
režimu či rychlosti. Navíc budete vědět, kolik 
koloběžce zůstává energie. Všechny tyto údaje 
najdete i na LCD displeji koloběžky, takže je 
budete mít vždy na očích. Aplikace je dostupná 
pro iOS i Andorid.

Ninebot by Segway MAX G30E II
Elektrická koloběžka 

Max. dojezd až 65 km • max. rychlost 
až 25 km/h • 10" bezdušová kola 
• baterie 551 Wh • rekuperace • mobilní 
aplikace • nosnost 100 kg • hmotnost 18 kg

GoGEN VOYAGER 500W S 801B
Elektrická koloběžka 

Max. dojezd až 35 km • max. rychlost 
až 25 km/h • 10" kola • zadní odpružení 
• baterie 417 Wh • LED barevné podsvícení 
• mobilní aplikace • nosnost až 120 kg 
• hmotnost 17 kg

18 990 Kč

10 990 Kč

12 990 Kč

S VYSLOUŽILÝM
ELEKTREM K NÁM
Zajistíme recyklaci a jeho další využití

ZJISTIT VÍCE

VÝKON 450 W

VÝKON 500 W VÝKON 350 W

2 599 Kč

NOVINKA

#elektrospecialista
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Vyzvednutí rychlostí světla
To se hodí!

https://www.datart.cz/napoveda/rychlart?ltm_source=letak&ltm_medium=interni&ltm_content=interni-letak-I-3-2023-rychlart-new&ltm_campaign=interni-letak-I-3-2023-br


Tefal Ultimate Pure FV9845E0
Žehlička

Parní ráz 260 g/min • trvalý výstup páry 
až 60 g/min • žehlicí plocha Durilium AirGlide
Autoclean • anti-drip proti kapkám • unikátní
filtr mikročástic vodního kamene • funkce 
odvápnění • funkce Automatic Steam

Bosch BWD41740
Víceúčelový vysavač

Příkon 1 700 W • vodní filtrace, sáčkový,
bezsáčkový • suché a mokré čištění 
• akční rádius 9 m • sáček na prach 
o objemu L • odkládací a parkovací poloha 
• filtr na ochranu motoru • bohaté příslušenství

ETA Sento 2634 90000
Aroma difuzér

Ultrazvuková technologie rozprašování 
• kombinace účinků zvlhčování vzduchu 
a aromaterapie • až 8 hodin nepřetržitého 
provozu • určeno pro místnosti do 20 m² 
• automatické vypnutí • barevné osvětlení

PŘÍKON 3 200 W

Leifheit NEMO 51042
Čistič oken

Funkce vysávání a leštění • click 
adaptér • elektrické odsávání vody 
• výdrž baterie až 45 min • šíře záběru 
28 cm • nádržka až na 60 ml vody

2 499 Kč 5 999 Kč

999 Kč 1 299 Kč

ETA Navaggio 2228 90000
Robotický vysavač 

Vysává i mopuje • HEPA filtr • Li-Ion akumulátor 
• výdrž až 120 min. • hlučnost 65 dB • mopovací 
nástavec • inteligentní laserová navigace 
FASTtrack 3.0 • paměť až pro 5 map 
• aplikace Navaggio • 8 režimů úklidu

Úklid bude hračka

S mobilní aplikací ETA Navaggio můžete ovládat váš 
vysavač kdykoliv a odkudkoliv. Zatímco vy budete 
mimo domov, může se vysavač pustit do pořádného 
úklidu. Na aplikaci zvolíte funkci, rozsah úklidu či 
intenzitu mopování a vysavač udělá všechnu práci 
za vás.

ETA Stellar 1221 90000
Bezsáčkový vysavač

Příkon 700 W • 2× HEPA filtr • 10m akční 
rádius • hlučnost 79 dB • objem prachové 
nádoby 1,5 l • ECO motor • elektronická 
regulace sacího výkonu • parketová 
hubice • XL teleskopická kovová trubka

Rowenta DUAL FORCE RH6751WO
Tyčový vysavač 2 v 1

Integrovaná ruční jednotka • LED osvětlení 
kartáče • cyklónová technologie • sklopná 
rukojeť • 0,6l zásobník na prach • 45 minut 
provozu baterie • štěrbinový nástavec 
• kartáček na nábytek

1 999 Kč

5 999 Kč

3 499 Kč

#elektrospecialista
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Oral-B iO Series 4 DUO Pack
Set zubních kartáčků

4 režimy čištění • technologie iO – jemné vibrace 
• senzor tlaku – pomůže vám optimalizovat techniku 
čištění • smart funkce – komunikace přes chytrý telefon 
• Bluetooth

Dokonalá technika čištění

Díky inteligentnímu senzoru tlaku zjistíte, zda na 
kartáček při čištění zubů tlačíte příliš, nebo málo. 
Rozpoznat míru tlaku vám pomůžou světelné 
senzory ve 3 barvách – červená, bílá a zelená. 
Optimální techniku tlaku si brzy osvojíte pomocí 
časovače, který měří tlak 4× za 30 s.  

Philips Series 9000 MG9710/90
Zastřihovač multifunkční 

Samoostřicí kovové břity Dual Cut • doba 
provozu až 120 minut • 3 nástavce pro 
zastřihování vousů • 2 nástavce pro 
zastřihování vlasů • detailní zastřihovač 
na chlupy v nose • OneBlade součástí balení

Rowenta TN6200F4 Forever Sharp
Zastřihovač vousů 

Výdrž aku až 120 min. • doživotně ostré 
břity s titanovým povrchem • 16 délek 
zastřižení vousů (od 0 do 17 mm) • použití
na mokro i na sucho • rychlonabíjení 
– 4 minuty pro jedno zastřižení 

ETA Fenité 5337 90000
Žehlicí kartáč 

Nastavitelná teplota 160–220 °C • funkce 
ionizace • LED displej • funkce automatického 
vypnutí • bezpečnostní pojistka proti přehřátí 
• cestovní pouzdro • otočný napájecí kabel 
• délka napájecího kabelu 1,8 m

NAIPO BM-X1 SMART
Osobní váha 

Diagnostická váha • nostnost až 180 kg 
• aplikace v českém jazyce • počet účtů 
bez omezení • barevný LCD displej 
• napájení 4x baterie typu AAA 

ETA Fenité 5353 90000
Ultrazvuková špachtle

Technologie galvanického proudu 
• hloubkové čistění pleti • hloubková aplikace 
kosmetických přípravků • pro všechny typy 
pleti • frekvence 24 000 pulzů/min • 2 režimy 
ionizace: kladná a záporná

Hyundai IPL209
Epilátor 

Dlouhodobé bezbolestné odstranění chloupků 
• funguje na principu technologie intenzivního 
pulzního světla (IPL) • velikost aplikačního 
okénka cca 3,5 cm² / 1,2 cm² • velmi dlouhá 
životnost až – 300 000 pulsů

PŘÍKON 2 100 W

2 499 Kč

3 799 Kč

1 699 Kč

499 Kč 749 Kč

1 199 Kč 1 799 Kč

Vaši nejbližší prodejnu DATART najdete na www.DATART.cz/prodejny
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ETA Alena 3590 90010
Rychlovarná konvice

Vyjímatelný vodní filtr proti vodnímu 
kameni • skryté topné těleso 
• automatické vypnutí • odnímatelné 
víčko pro snadné čištění

NESCAFÉ Dolce Gusto®
Kávové kapsle 

Kvalitní kávová zrna s výjimečným původem 
• čerstvost a aroma uvnitř unikátní kapsle 
• bohatá nabídka nápojů

699 Kč od 149 Kč

Philips EP0820/00 Series 800 
Automatické espresso

Automatické čištění a odvápnění • vyjímatelná spařovací 
jednotka • AquaClean filtr • snadný výběr kávy pomocí 
intuitivního dotykového displeje • lahodná mléčná pěna 
s klasickým napěňovačem mléka 

Vyčistí se sám

Vychutnejte si šálek kávy v klidu a nemyslete na 
čištění kávovaru. Funkce AutoClean po každé kávě 
zajistí vyčištění vnitřních částí. Což nejen prodlužuje 
životnost kávovaru, ale také snižuje nutnost vaší 
péče a manuálního čištění na minimum.

DeLonghi Dinamica plus 370.70SB
Automatické espresso

13stupňové nastavení mlýnku • upravení 
teploty a síly kávy + množství mléka 
• Latte Crema systém – připraví krémově 
mléčnou pěnu • dotykový displej 
• parní tryska a zásobník mléka 

Krups GVX242
Kávomlýnek 

17 možností nastavení hrubosti mletí 
• systém mletí: ploché mlecí kameny 
• zásobník na 200 g kávových zrn 
• nastavení množství kávy od 2 do 12 
šálků • ochrana proti připálení  

PŘÍKON 2 200 W

17 990 Kč 1 699 Kč

Spolu najdeme
to nejlepší řešení

TLAK 15 bar

TLAK 19 bar

6 999 Kč

NOVINKA

OBJEM 1,7 l

PŘÍKON 110 W

+ DÁREK 
4 kg kávy

#elektrospecialista
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ETA Gratus di Vetro 0028 90130
Kuchyňský robot

Celokovová konstrukce • planetární systém míchání 
• 5l skleněná mísa s držadly • nerez nádoba 3,5 litru 
s víkem • mixér 1,4 litru • plynulá regulace výkonu 
• pulzní spínač • bezpečnostní systém 
• bohaté příslušenství • kniha receptů

Praktický a designový

Kuchyňský robot vám nejen usnadní práci, 
ale bude také ozdobou vašeho kuchyňského 
království. Díky 5l míse z českého křišťálu 
se stane robot jedinečným designovým 
kouskem v jakékoliv kuchyni.

Tefal OPTIGRILL GC706D34
Kontaktní gril 

6 programů na přípravu potravin 
• odnímatelná nádoba na tuk • režim 
přesného grilování • automatické 
nastavení dle tloušťky masa 
• 5 úrovní propečení

Bosch MUM5 MUM5XW10
Kuchyňský robot

Integrovaná váha • funkce strouhání, 
hnětení, mísení, krouhání, šlehání 
• 7 rychlostí • planetární systém míchání 
• objem nádoby 3,9 l • dotykové ovládání 
• pulzní spínač • EasyArmLift • LED ukazatele

Remoska Prima P32F/01 4l
Elektrický pečicí hrnec 

Pro přípravu až 6 porcí • průměr mísy 
29 cm • nepřilnavý povrch Teflon® Classic 
• praktický servírovací stojan • skleněné 
okénko • jednoduché ovládání 
• odnímatelný kabel

ETA Sapelo 3013 90000
Ponorný mixér

6 rychlostí • plynulá regulace otáček • mixuje, 
šlehá, seká • tlačítko turbo pro maximální 
otáčky • ergonomický tvar držadla • světelná 
signalizace provozu • poutko na zavěšení 

Guzzanti GZ 31D
Fritéza horkovzdušná

Regulace teploty v rozmezí 80–200 °C • LED 
displej • nepřilnavý povrch • 6 automatických 
programů • časovač • automatické vypínání 
• ochrana proti přehřátí 

PŘÍKON 1 500 W PŘÍKON 1 500 W

ETA Blendic Premium II 4011 90020
Stolní mixér

Až 24 000 otáček za minutu • bezpečnostní 
pojistka • 2× 0,7l láhev s těsnicím víčkem 
• 2× 0,5l láhev s těsnicím víčkem 
• 1,2m přívodní kabel

PŘÍKON 1 200 W

PŘÍKON 2 000 W PŘÍKON 1 000 W

2 899 Kč

19 999 Kč

7 899 Kč

3 299 Kč 1 199 Kč

1 289 Kč 1 599 Kč

PŘÍKON 580 W PŘÍKON 800 WOBJEM 4 l

OBJEM 3 l

Nakupujte online na www.DATART.cz
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LG FA104V3RW6
Pračka

Parní technologie Steam™ na odstranění 
alergenů a praní dětského oblečení 
• technologie AI DD™ – optimální volba pracích 
pohybů • vzdálená správa LG ThinQ™ • funkce 
Přidat prádlo • V × Š × H: 85 × 60 × 56,5 cm

Whirlpool LR TDLR 6040S EU/N
Pračka

Senzorová technologie 6. SMYSL • program 
Colours 15 pro šetrné praní barevného oblečení 
• program Hygiene 60° odstraní bakterie z prádla 
• odložený start • dětská pojistka 
• V × Š × H: 90 × 40 × 60 cm

Bosch WTX87MW0CS
Sušička prádla

Šetrné sušení SensitiveDrying • AutoClean 
bez čištění filtru ve dvířkách: automatické 
odstraňování žmolků • technologie AutoDry 
rozpozná, kdy je prádlo suché 
• V × Š × H: 84,2 × 59,8 × 59,9 cm

LG RC82V9AVHN
Sušička prádla

Dvojitá úspora energie a času díky duálnímu 
tepelnému čerpadlu a motoru • automatické 
čištění kondenzátoru • program Pro alergiky 
odstraní až 99,9 % alergenů • aplikace 
LG ThinQ • V × Š × H: 85 × 60 × 61,5 cm

11 990 Kč 7 990 Kč

19 990 Kč 14 990 Kč

Bosch WGG14400CS AntiStain
Pračka

S technologií ActiveWater Plus už žádné plýtvání 
• AntiStain pro odstranění skvrn • program pro alergiky 
• buben VarioDrum zajistí šetrné praní • záruka 10 let 
na motor • V × Š × H: 84,8 × 59,8 × 58,8 cm
• prodejní cena 13 990 Kč

S Bosch nebudete plýtvat 
vodou ani penězi

Šetřit se vyplácí, o tom žádná. Proto tato pračka 
využívá technologii ActiveWater Plus se dvěma 
vestavěnými senzory (průtokovým a senzorem 
měřicím stojatou vodu v bubnu), díky které 
spotřebujete jen tolik vody, kolik je nezbytně 
nutné.

Haier HW90-B14959U1-S b
Pračka

Parní funkce Steam Plus: účinně odstraní nečistoty
a skvrny • pračka automaticky přizpůsobí spotřebu
a délku praní podle náplně • čisticí program 
• antibakteriální povrch uvnitř 
• V × Š × H: 85 × 59,5 × 50 cm

Samsung WW90T634DLE/S7
Pračka

Automatické dávkování pracího prostředku 
a aviváže • parní cyklus Hygiene Steam 
• Eco Bubble: šetrné a úsporné praní • inteligentní 
funkce AI Control • Super Speed dokonale vypere 
za 59 min. • V × Š × H: 85 × 60 × 55 cm

13 990 Kč 13 990 Kč

12 990 Kč
Cena po bonusu

KAPACITA 9 kg 1 400 ot./min.

KAPACITA 9 kg

KAPACITA 9 kg KAPACITA 8 kg

KAPACITA 10,5 kg

1 330 ot./min. KAPACITA 9 kg 1 400 ot./min.

1 400 ot./min. KAPACITA 6 kg 1 000 ot./min.

#elektrospecialista
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LG GBB72NSUCN1
Beznámrazová chladnička

Rozšířené proudění chladného vzduchu Multi Air Flow
• technologie DoorCooling+™ • zásuvky pro ovoce 
a zeleninu • Metal Fresh brání teplotním výkyvům 
• ovládání aplikací LG ThinQ  
• V × Š × H: 203 × 59,5 × 67,5 cm

Čerstvé jako ze zahrádky
s technologií DoorCooling+™

Potěšte své chuťové buňky! Technologie 
DoorCooling+™ s průduchy v přední části chladničky 
zajistí až o 32 % rychlejší a rovnoměrnější chlazení v 
každé části. Všechny dobroty, které v chladničce 
skladujete, tak zůstanou déle čerstvé.

Siemens iQ500 KG39NAICT
Beznámrazová chladnička

Systém MultiAirFlow na rovnoměrné proudění
studeného vzduchu • delší čerstvost potravin 
v přihrádce hyperFresh • vzdálené připojení 
Home Connect • rychlé vychlazení lahví 
• V × Š × H: 203 × 60 × 66,5 cm

18 990 Kč

16 990 Kč

Vyneseme výš
než do základního
tábora

CHLADNIČKA 277 l MRAZNIČKA 107 l

CHLADNIČKA 260 l MRAZNIČKA 103 l

Samsung RB38T676DSA/EF
Beznámrazová chladnička

All Around Cooling pro rovnoměrnou cirkulaci 
vzduchu • funkce rychlého chlazení a mrazení 
• zásuvky Fresh+ pro uskladnění masa, ryb 
a ovoce, zeleniny • vnější LED displej 
• V × Š × H: 203 × 59,5 × 65,8 cm

12 990 Kč

CHLADNIČKA 276 l MRAZNIČKA 114 l

Gorenje NRC6204SXL4
Beznámrazová chladnička

Funkce AdaptTech přizpůsobí výkon lednice 
domácnosti • IonAir s MultiFlow 360° simuluje 
přirozené podmínky a udržuje jídlo déle čerstvé 
• úložné boxy na zeleninu, maso, aromatické 
suroviny • V × Š × H: 200 × 60 × 66,3 cm

13 990 Kč

CHLADNIČKA 255 l MRAZNIČKA 106 l

Bosch BOSKGN392LCF
Beznámrazová chladnička

VitaFresh udrží potraviny déle čerstvé • systém 
MultiAirflow pro rovnoměrnou cirkulaci vzduchu 
• SuperChlazení a SuperMrazení • Perfect Fit 
– umístění kamkoliv • V × Š × H: 203 × 60 × 66,5 cm
• prodejní cena 16 990 Kč

16 990 Kč

CHLADNIČKA 260 l MRAZNIČKA 103 l

14 990 Kč
Cena po bonusu

Nakupujte online na www.DATART.cz
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NAINSTALUJEME 
ZA POLOVINU

Vybrané vestavné
spotřebiče a sporáky

č
NYNÍ ZA

č

Platnost akce 1.–31. 3. 2023.

https://www.datart.cz/instalace-za-polovinu?ltm_source=letak&ltm_medium=interni&ltm_content=interni-letak-I-3-2023-instalace-za-polovinu&ltm_campaign=interni-letak-I-3-2023-br


Mora VTS 775 BX
Vestavná trouba

Horkovzdušná trouba • parní funkce • teleskopický výsuv 
• dotykové programovatelné hodiny • čištění párou EcoClean
• tlumené dovírání dvířek • Pizza program (300 °C) 
• chladná dvířka • dárek po registraci

Jako z italské restaurace

Milujete pizzu, ale nemáte doma zrovna místo 
na tradiční pec? Stačí si pořídit troubu Mora 
s programem Pizza 300 °C! Největší dilema pak 
bude, jakými dobrotami si dnes pizzu ozdobíte.

Gorenje Essential BSA6737E15X
Vestavná trouba

Horkovzdušná trouba s kruhovým topným 
tělesem • program s možností přidání páry 
• pečení až pěti různých jídel naráz • PerfectGrill 
• program FrozenBake pro mražená jídla 
• katalytické čištění • teleskopické výsuvy

Gorenje Essential BOS6747A11BGX
Vestavná trouba

StepBake pro kontrolu nad pečením, které 
sa dá naprogramovat • teleskopické výsuvy 
• přídavná pára ExtraSteampro křupavé pečivo 
• ohřev talířů • Pizza program • FrozenBake 
program pro hotové a mražená jídla

Mora VT 544 EXB
Vestavná trouba

Horkovzdušná trouba s kruhovým topným 
tělesem a grilem • výsuvné teleskopické 
rošty • Eco Clean čištění s párou • pomalé 
pečení • program pro mražená a hotová jídla 
• program Pizza 300°C • dárek po registraci

Gorenje Advanced GV663C61
Vestavná myčka nádobí

Příborová zásuvka • flexibilní koše • funkce 
Total AquaStop • TotalDry otevření dvířek 
pro dokonalé vysušení • funkce SpeedWash 
• samočisticí program • program pro šetrné 
mytí skla • 10 let záruka na motor • šířka 60 cm

Gorenje IT40SC 
Indukční varná deska

4 varné zóny • zaoblený okraj • funkce 
PowerBoost: maximální výkon • funkce StopGo 
pro dočasné zastavení vaření • reaktivace 
nastavení s funkcí Recall • bezpečnostní prvky: 
dětský zámek, ukazatel zbytkového tepla

Mora I 8688 BX
Indukční sporák

Indukční sporák s multifunkční troubou • 2 programy 
pečení v páře • program Pizza, Hotová a mražená 
jídla, Horkovzdušné fritování bez tuku • tlumené 
zavírání dvířek • čištění trouby Eco Clean 
• teleskopický výsuv

9 990 Kč

8 990 Kč

7 990 Kč

6 490 Kč 10 990 Kč

5 490 Kč 13 990 Kč

50%
SLEVA

NA INSTALACI

50%
SLEVA

NA INSTALACI

50%
SLEVA

NA INSTALACI

50%
SLEVA

NA INSTALACI

50%
SLEVA

NA INSTALACI

50%
SLEVA

NA INSTALACI

50%
SLEVA

NA INSTALACI

OBJEM 77 l

OBJEM 77 l

OBJEM 77 l

OBJEM 77 l

KAPACITA 16 SAD

OBJEM 70 l

Nakupujte online na www.DATART.cz
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Bosch HBA573BB1 Autopilot
Vestavná trouba

Horkovzdušná trouba • 3D horký vzduch Plus 
• AutoPilot: 10 automatických programů 
• halogenové osvětlení • chladicí ventilátor 
• maximální teplota dveří 30 °C • pyrolytické 
čištění • prodejní cena 12 990 Kč

Bosch HRA514BS0 Hotair Steam
Vestavná trouba

Horkovzdušná trouba • 3D horký vzduch Plus 
• parní pečení  • zápustné knoflíky • funkce 
Cleaning Assistance: ekologický systém čištění 
• V × Š × H: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
• prodejní cena 9 990 Kč

Bosch PVS63KBB5E CombiZone
Indukční varná deska

4 varné zóny • PowerBoost: maximální výkon 
• CombiZone: možnost spojení dvou varných 
zón do jedné • funkce QuickStart: automatický 
výběr varné zóny • ukazatel zbytkového tepla 
• dotykové ovládání • prodejní cena 11 990 Kč

SÍŘKA 60 cm SÍŘKA 60 cm

Bosch PIE63KBB5E PowerBoost
Indukční varná deska

4 varné zóny • PowerBoost: maximální výkon 
varné zóny • funkce ReStart: zapamatuje 
si poslední nastavení • QuickStart: automatické 
vybrání varné zóny • dvoustupňový ukazatel 
zbytkového tepla • prodejní cena 10 990 Kč

13 990 Kč 10 990 Kč

11 990 Kč 10 990 Kč

Bosch SMV4ECX16E
Vestavná myčka nádobí

Příborová zásuvka, koš na příbory • světelný paprsek 
na podlahu • automatické otevírání dvířek • senzory 
automaticky přizpůsobí program • možnost potlačení 
zvuku • dárek po registraci: tablety Finish

Ušetří vám práci i čas

Nádobí se má do skříněk ukládat suché. Abyste 
nemuseli nádobí dosušovat utěrkou, funkce 
EfficientDry po ukončení programu automaticky 
otevře dveře myčky. Toto praktické řešení šetří 
energii, zdokonaluje proces sušení, zabraňuje 
kondenzaci a šetrně ochlazuje nádobí, aby bylo 
ihned připravené k jeho uložení.

Bosch SMV4EVX10E
Vestavná myčka nádobí 

Koše VarioFlex a příborová zásuvka 
• automatické otevírání dveří pro rychlé 
dosušení • funkce SpeedPerfect+ a EfficientDry 
pro skvělé výsledky sušení • indikace soli a 
leštidla • dárek po registraci: tablety Finish

Bosch SPV4HMX61E VarioFlex
Úzká vestavná myčka nádobí

Příborová zásuvka a systém košů VarioFlex 
• světelný paprsek na podlahu • tichý provoz
Silence Plus • nastavitelný horní koš 
• Extra sušení • Home Connect • dárek 
po registraci: tablety Finish

13 990 Kč

15 990 Kč

12 990 Kč

50%
SLEVA

NA INSTALACI

50%
SLEVA

NA INSTALACI

50%
SLEVA

NA INSTALACI

50%
SLEVA

NA INSTALACI

50%
SLEVA

NA INSTALACI

50%
SLEVA

NA INSTALACI

50%
SLEVA

NA INSTALACI

KAPACITA 13 SAD

KAPACITA 13 SAD KAPACITA 10 SAD

OBJEM 71 l OBJEM 71 l

10 990 Kč
Cena po bonusu

8 990 Kč
Cena po bonusu

9 990 Kč
Cena po bonusu

10 990 Kč
Cena po bonusu

#elektrospecialista
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