
Celosvětová jednička v podílu na trhu
s domácími spotřebiči 14let za sebou.

AKCE! 
Vinotéka HAIER HWS33GG

ZDARMA !

Při koupi setu trouby, 
kompaktní mikrovlnné 
trouby, varné desky a 
myčky nádobí z této 
nabídky získává 
kupující vinotéku 
HAIER v hodnotě 
12.990 Kč ZDARMA.

Při koupi 4 
vestavných 
spotřebičů získáte 
VINOTÉKU ZDARMA!

Více informací 
o podmínkách akce na: 
www.bonushaier.cz  

#1 na světě



MULTIFUNKČNÍ TROUBA HWO60SM5F5BH

#1 na světě

Pro získání prodloužené záruky 5 let na spotřebič a 12 let na motor
je nutné výrobek registrovat do 14 dní od data nákupu na www.registrace-zaruka.cz.

Multifunkční trouba 
s pravým horkým vzduchem  
Series 4 / I-Turn  

• kapacita  70 l
• energetická třída A+
• Programy: statický, spodní ohřev + horní ohřev + ventilátor, 

multifunkce (pravý horký vzduch), gril, gril + ventilátor, super 
gril, spodní ohřev, spodní ohřev + ventilátor, rozmrazování, světlo

• funkce: Wi-Fi + Bluetooth, Cook with Me, Tailor Bake, Katalytické 
čištění, H20 čištění, elektronická minutka s odloženým startem 
pečení, Climatech

• Rozměry výrobku (V×Š×H): 595 × 595 × 546 mm 

16 990 Kč
AKČNÍ CENA

MIKROVLNNÁ TROUBA HOR38G5FT

Mikrovlnná trouba Series 4

• Kapacita 28 l 
• Výkon grilu 1100 W
• Výkon mikrovlnného ohřevu 900 W
• Průměr otočného skleněného talíře  315 mm • Programy:  

mikrovlny, mril, mikrovlny + gril, rozmrazování
•  8 úrovní výkonu,  8 automatických programů
• Funkce: dotykové ovládání včetně otevírání dvířek, bíle 

podsvícený LED displej, LED osvětlení, elektronická minutka se 
zvukovou signalizací, digitální hodiny, dětská pojiska, nerezový 
interiér • Rozměry výrobku (V×Š×H): 388 × 595 × 379,5 mm

11 990 Kč
AKČNÍ CENA

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA HAIPSJ64MC

Indukční varná deska
Series 4

• 4 varné zóny Ø 180 mm
• Funkce: Wi-Fi + Bluetooth připojení k aplikaci hOn, Cook with 

me, teplotní sonda Preci Probe, funkce Pauza, Power 
Management, dotykové ovládání 4x Individual Slider, 9 úrovní 
výkonu, ukazatel zbytkového tepla, časovač, Booster (4x)

• Rozměry výrobku (V×Š×H): 52 × 590 × 520 mm

14 990 Kč
AKČNÍ CENA

PLYNOVÁ VARNÁ DESKA HAHG6BF4XH

Plynová varná deska 
Series 4 / Gas on Metal

• 4 hořáky: 1x DC MONO Ø 125 mm, 4,2 kW; 1x SEMI-RAPID Ø 70 
mm, 1,75 kW; 1x RAPID Ø 95 mm, 2,7 kW; 1x AUX Ø 50 mm, 1 kW

• Elektrické zapalování v knoflíku, bezpečnostní pojistka plynu
• Litinové podpěry hrnců (2x)
• Rozměry výrobku (V×Š×H): 90 × 595 × 510 mm

10 490 Kč
AKČNÍ CENA

MYČKA NÁDOBÍ XIB 6B2S3FS

Myčka nádobí Series 
6 / Washlens

• energetická třída  B
• Konektivita Wifi + Bluetooth, funkce pro odložený začátek a 

konec
• Programy: 12 základních programů + Wi-Fi programy
• Funkce: odložený start 1-23 hod, ukazatel délky cyklu, ukazatel 

nedostatku soli na displeji, automatická detekce množství 
nádobí a úrovně zašpinění, automatické otevření dveří na konci 
programu

• Rozměry výrobku (V×Š×H): 820 x 598 x 550 mm

19 990 Kč
AKČNÍ CENA

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ
HATS6DS46BWIFI HATS9DS46BWIFI

Komínový odsavač 
Series 6 / I-Link

Komínový odsavač 
Series 6 / I-Link

• Energetická třída A+ 
• Průtok vzduchu min/ max/ 

Booster (m3/hod) 
318/571/852-891

• Verze pro odtah i recirkulaci
• Preci Synch – ovládání 

pomocí smartphonu a 
připojení k Wi-Fi/Bluetooth

• Rozměry výrobku (V×Š×H): 
1000 × 600 × 500 mm

• Energetická třída A+  
• Průtok vzduchu min/ max/ 

Booster (m3/hod) 
318/571/852-891 

• Verze pro odtah i recirkulaci, 
Preci Synch – Ovládání 
pomocí smartphonu a 
připojení k Wi-Fi/Bluetooth 

• Rozměry výrobku (V×Š×H): 
1000 × 900 × 500 mm

14 990 Kč
AKČNÍ CENA

13 990 Kč
AKČNÍ CENA



MULTIFUNKČNÍ TROUBA HWO60SM2F5XH

#1 na světě

Pro získání prodloužené záruky 5 let na spotřebič a 12 let na motor
je nutné výrobek registrovat do 14 dní od data nákupu na www.registrace-zaruka.cz.

Multifunkční trouba

• Objem 70 l
• Energetická třída A+
• Programy: statický, spodní ohřev + horní ohřev + ventilátor, 

Multifunkce (pravý horký vzduch), gril, gril + ventilátor, guper 
Gril, spodní ohřev, spodní ohřev + ventilátor, rozmrazování, světlo

• Funkce: Wi-Fi + Bluetooth, funkce Cook With Me, Soft+, 
katalytické čištění, Technologie Climatech

• Rozměry výrobku (V×Š×H): 595 × 595 × 568 mm

15 990 Kč
AKČNÍ CENA

KOMPAKTNÍ
MIKROVLNNÁ TROUBA

HWO45NB2H0X1

Kompaktní mikrovlnná 
trouba

• Kapacita  44 l
• Maximální výkon horkého vzduchu 1750 W
• Maximální výkon mikrovlnného ohřevu  900 W
• Průměr otočného smaltovaného talíře 360 mm
• Programy:  mikrovlny, horký vzduch, gril + horký vzduch, gril, 

horký vzduch + spodní gril, dvojitý gril, mikrovlny + horký 
vzduch, mikrovlny + gril + horký vzduch, mikrovlny + gril, horký 
vzduch + spodní gril, rozmrazování, 5 úrovní mikrovlnného 
výkonu, 13 automatických programů

• Funkce: dotykové ovládání, elektronická minutka se zvukovou 
signalizací, digitální hodiny, zvuková signalizace na konci 
programu, otevírání dvířek výklopem, nerezový interiér, funkce 
My taste – rychlý přístup k oblíbeným receptům a programům 
přes aplikaci • Rozměry výrobku (V×Š×H): 454 × 595 × 548 mm

21 990 Kč
AKČNÍ CENA

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA HAIPSJ64MC

Indukční varná 
deska Series 4

• 4 varné zóny Ø 180 mm
• Funkce: Wi-Fi + Bluetooth připojení k aplikaci hOn, Cook with 

me, teplotní sonda Preci Probe, funkce Pauza, Power 
Management, dotykové ovládání 4x Individual Slider, 9 úrovní 
výkonu, ukazatel zbytkového tepla, časovač, Booster (4x)

• Rozměry výrobku (V×Š×H): 52 × 590 × 520 mm

14 990 Kč
AKČNÍ CENA

SKLOKERAMICKÁ
VARNÁ DESKA

HAH64EXCP

Sklokeramická varná deska 
Series 4 / Vitroceramic

• 4 varné zóny  700-1200 W, Min/Max Ø varné nádoby pro všechny 
zóny 155/257 mm

• Funkce: Power Management – možnost rozdělit maximální 
příkon, možnost připojit na 230V, dvojitá zóna, 11 úrovní výkonu, 
dotykové ovládání, časovač

• Bezpečnost : dětská pojistka, ukazatel zbytkového tepla, 
upozornění při rozlití, ochrana před přehřátím •  Rozměry 
výrobku (V×Š×H): 46,5 × 590 × 520 mm 

8 990 Kč
AKČNÍ CENA

VESTAVĚNÝ ODSAVAČ HAPY72ES6X

Vestavěný odsavač

• Energetická třída B
• Průtok vzduchu min/max/Booster 255/550/650 m3/hod
• Hlučnost min/max/Booster 49/65/68 dB(A)
• Funkce: 3 rychlostní stupně, Booster – rychlé zvýšení rychlosti na 

max, časovač, indikátor nasycení filtru, zpětná klapka
• Rozměry výrobku (V×Š×H): 303 × 714 × 283 mm

12 990 Kč
AKČNÍ CENA

MYČKA NÁDOBÍ XIB 6B2D3FB

Myčka nádobí 
Series 4 / Washlens

• Energetická třída B
• Kapacita 16 sad nádobí
• Konektivita – možnost připojení přes Wi-Fi + BLE a ovládání 

myčky přes aplikaci hOn
• Programy: 9 programů základních + Wi-Fi programy
• Funkce: odložený start až 24 hod, ukazatel nedostatku soli, 

automatická detekce množství nádobí a úrovně zašpinění, 
automatické otevření dveří na konci programu

• Rozměry výrobku (V×Š×H): 820 × 598 × 550 mm

18 990 Kč
AKČNÍ CENA



KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA HBW5719E 

#1 na světě

Pro získání prodloužené záruky 5 let na spotřebič a 12 let na motor
je nutné výrobek registrovat do 14 dní od data nákupu na www.registrace-zaruka.cz.

Vestavná kombinovaná 
chladnička Series 6 / 2D 70

• Energetická třída E
• Celkový čistý objem lednice  285 l, celkový čistý objem mrazáku  

86 l
• Vlastnosti: Total No Frost, Super Cooling – rychlé zchlazení v 

lednici, Super Freezing – rychle zmražení v mrazáku prázdninový 
režim, Eko režim. Artificial Intelligence InsideTM – Fresher Techs 
(Air Surround – rovnoměrné rozložení vzduchu), aplikace hOn, 
připojení přes Wi-Fi – kompatibilita s aplikací hOn, elektronické 
ovládání, akustický signál otevřených dvířek

• Konstrukce: reverzibilní dvířka – výměnné panty dveří, LED 
osvětlení, Invertorový kompresor

• Rozměry výrobku (V×Š×H): 1935 × 690 × 545 mm 

29 990 Kč
AKČNÍ CENA

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA HBW5519E

Vestavná  kombinovaná 
chladnička Series 6 / 2D

• Energetická třída E
• Celkový čistý objem lednice 218 l, celkový čistý objem mrazáku  

61 l
• Vlastnosti: Total No Frost, Super Cooling – rychlé zchlazení v 

lednici, Super Freezing – rychle zmražení v mrazáku. 
Prázdninový režim, Eko režim. Artificial Intelligence InsideTM – 
Fresher Techs (Air Surround – rovnoměrné rozložení vzduchu), 
aplikace hOn Připojení přes Wi-Fi – kompatibilita s aplikací hOn, 
elektronické ovládání, akustický signál otevřených dvířek

• Konstrukce: Reverzibilní dvířka – výměnné panty dveří, LED 
osvětlení, Invertorový kompresor

• Rozměry výrobku (V×Š×H): 1935 × 540 × 545 mm

24 990 Kč
AKČNÍ CENA

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA HBW5518E

Vestavná  kombinovaná 
chladnička Series 6 / 2D 55

• Energetická třída E
• Celkový čistý objem lednice 186 l, celkový čistý objem mrazáku 

62 l
• Vlastnosti: Total No Frost, Super Cooling – rychlé zchlazení v 

lednici, Super Freezing – rychle zmražení v mrazáku, 
Prázdninový režim, Eko režim.Artificial Intelligence InsideTM – 
Fresher Techs (Air Surround – rovnoměrné rozložení vzduchu), 
aplikace hOn, Připojení přes Wi-Fi – kompatibilita s aplikací hOn, 
elektronické ovládání, akustický signál otevřených dvířek

• Konstrukce: reverzibilní dvířka – výměnné panty dveří, LED 
osvětlení, Invertorový kompresor • Rozměry výrobku (V×Š×H): 
1772 × 540 × 540 mm

21 990 Kč
AKČNÍ CENA

MONOKLIMATICKÁ CHLADNIČKA HLE 172 DE

Monoklimatická 
chladnička Haier Built-In

• Energetická třída F
•  Celkový čistý objem 316
• Vlastnosti: automatické odmrazování lednice, elektronické 

ovládání, akustický signál otevřených dvířek
•  Konstrukce: Reverzibilní dvířka – výměnné panty dveří, pevný 

pant, LED osvětlení
•  Rozměry výrobku (V×Š×H): 1769 × 540 × 540 mm

21 990 Kč
AKČNÍ CENA

MRAZÁK HFE 172 NF DE 

Šuplíkový mrazák 
Series 6 / UP 55

• Energetická třída F
• Objem 200 l
• Hvězdičkové označení mrazáku ****
•  Doba skladování při výpadku proudu  11hod • Vlastnosti: 

automatické odmrazování s No Frost, elektronické ovládání, 
mrazák: 7 zásuvek, Super Freezing, zásobník na led (manuální)

• Konstrukce: integrované madlo, reverzibilní dvířka – výměnné 
panty, pevný pant

• Rozměry výrobku (V×Š×H): 1769 × 540 × 545 mm

23 990 Kč
AKČNÍ CENA

PRAČKA HWQ90B416FWBB-S

Vestavná pračka 
Series 4

• Energetická třída A
• Otáčky při odstřeďování 1600 ot./min
• Programy: 15 + 1 programů: jemné prádlo, rychlý, expres 14‘, 

rychlý mix (bavlna + syntetika) 59‘, vlna/hedvábí, sportovní 
oblečení, odčerpání/odstřeďování, máchání, Eco 40-60, 20°C, 
hygienický (parní), dětské prádlo (parní), mix (bavlna + syntetika) 
(parní), syntetika (parní), bavlna (parní)

• Invertorový motor, digitální displej, nerezový buben
• Rozměry výrobku (V×Š×H): 820 × 600 × 530 mm

19 990 Kč
AKČNÍ CENA


