חגיגה של מוצרי חשמל

מבצעים חגיגיים במחירים שיפתיעו אתכם!

תנור בנוי HBF113BR0Y
טורבו  – 3Dלתוצאות מושלמות גם ב3-
מפלסים בו זמנית
תא אפייה גדול במיוחד בציפוי אמייל אפור

9
9
9
9
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 9חלון רחב וגדול במיוחד
 5 9תכניות :טורבו , 3Dחום עליון/תחתון ,טורבו גריל ,גריל גדול,
אוויר חם עדין
 9דלת פנימית מזכוכית מלאה
 9פונקציית חימום מהיר
 9תבנית ורשת

עכשיו במחיר מטורף!
קוד קופון 501116
הובלה עד הבית ₪ 100

במקום ₪ 2,340

מכונת כביסה  7ק"ג

רק

1,190

₪

F2J5

פתח חזית  1200סל"ד Pause&Add +

9
9 9הוספת פריטים שנשכחו בחוץ באמצע מחזור הכביסה
9 9מנוע אינוורטר בהנעה ישירה
9 9מכונת כביסה חכמה החל מהורדת תוכניות כביסה נוספות
9שטיפה אופטימאלית ב 6-כיוונים שונים

הנדרשות לך ,ועד לאבחון ופתרון הבעיה.

9
9 9שקילה אוטומטית לחיסכון מקסימאלי במים ואנרגיה
 139 9תוכניות כביסה להורדה באמצעות הטלפון החכם

9לחצן  Time Saveלקיצור זמן המחזור בתוכנית כותנה.

עכשיו במחיר מטורף!
קוד קופון 501117
הובלה עד הבית ₪ 100

במקום ₪ 2,490

רק

1,550

₪

הזמינו עכשיו! טל 072-2775577 .או באתרlmaancha.co.il :
072-2775577
הזמינו עכשיו! טל.
להזמנות :דוא"ל  | lmaancha.info@gmail.comפקס 03-5358412

להזמנות :דוא"ל  | lmaancha.info@gmail.comפקס 03-5358412

שעות פעילות א'  -ה' שעות | 9:00-17:00 :תוקף המבצע עד  30.6.19או עד גמר המלאי .ט.ל.ח
שעות פעילות א'  -ה' שעות | 9:00-17:00 :תוקף המבצע עד  30.6.19או עד גמר המלאי .ט.ל.ח

מבית אי.מ.סי

חגיגה של מוצרי חשמל

מבצעים חגיגיים במחירים שיפתיעו אתכם!

מסך  65אינץ
דגם YS65AU9000

9
9
9
9
9
9
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 ,Smart Tv Android 6.0 9פנל HDR
 9טלוויזיה חכמה Smart Tv
 9חווית צפיה סוחפת ועשירה בפרטים
 9עברית מלאה
 9רזולוצייה UHD-4K 3840 X 2160P
גבוהה פי ארבע מרזולוציית HD
 9הפעלת קבצי מולטימדיה המועדפים עליכם היישר
מהדיסק או קיי
 9זיכרון גבוה במיוחד 1.5GB DDR3 ,זיכרון רם,
 8GBזיכרון רום

עכשיו במחיר מטורף!

קוד קופון 501118
הובלה עד הבית ₪ 100
הובלה  +התקנת קיר ₪ 250

במקום ₪ 4,650

רק

2,690

₪

טלוויזיה  4Kמסך  50אינטש
דגם UE50NU7092

9
9
9
9
9
9
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9תמונה יותר מפורטת ,דקה ,עמוקה ויותר מציאותית
9טלוויזיה חכמה בעברית
9מעבד  Quad Coreארבע ליבות
 -UHD Dimming9טכנולוגיה המחלקת את המסך
לחלקים קטנים וכך מייעלת את הצגת הצבעים
9גישה לאינטרנט ללא חוטים
 -Screen Mirorring9הופכת את המחשב או
הסמארטפון למסך השני בבית
9עידן  +טיונר דיגיטאלי מובנה לקליטת ערוצים
דיגיטליים חינם

עכשיו במחיר מטורף!

קוד קופון 501119
הובלה עד הבית ₪ 100
הובלה  +התקנת קיר ₪ 200

במקום ₪ 3,190

רק

1,999

₪

הזמינו עכשיו! טל 072-2775577 .או באתרlmaancha.co.il :
072-2775577
הזמינו עכשיו! טל.
להזמנות :דוא"ל  | lmaancha.info@gmail.comפקס 03-5358412

להזמנות :דוא"ל  | lmaancha.info@gmail.comפקס 03-5358412

שעות פעילות א'  -ה' שעות | 9:00-17:00 :תוקף המבצע עד  30.6.19או עד גמר המלאי .ט.ל.ח
שעות פעילות א'  -ה' שעות | 9:00-17:00 :תוקף המבצע עד  30.6.19או עד גמר המלאי .ט.ל.ח

מבית אי.מ.סי

חגיגה של מוצרי חשמל

מבצעים חגיגיים במחירים שיפתיעו אתכם!

כיריים אינדוקציה
דגם EU631FEB1E

9
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9
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 9אינדוקציה לבישול מהיר יותר ,נקי ובטוח יותר
 9הפעלה ע"י מגע בחזית
 17 9דרגות חום לכל טבעת
 9משטח זכוכית קרמית שחורה ,ללא מסגרת
 60 9ס"מ עם חדשנות טכנולוגית איכותית
 9דגם שניתן גם בחיבור חד פאזי,הספק 3700W
 TouchSlider 9לשליטה על הטמפרטורה במדויק ,ע"י
הזנתה ישירות או ע"י הזזת האצבע על גבי לוח הפיקוד
 9זמן חימום מהיר במיוחד ב , %50זריז יותר בזכות
טכנולוגיית ה PowerBoost

עכשיו במחיר מטורף!

קוד קופון 501126
הובלה עד הבית ₪ 100
התקנה ( ₪ 150ישירות למתקין)

במקום ₪ 2,990

רק

2,590

₪

מדיח כלים
דגם SMI46AS02E

9
9
9
9
9
9
9
9

9מדיח חצי אינטגרלי SMI46AS02E
9דירוג אנרגטי מצוין וחסכוני +A
9קיבולת עבור  12מערכות כלים
9דגם שקט  DB 48דציבל בלבד
 VarioSpeed9לחצי זמן בהדחת מדיח מלא בכלים
 – AquaStop9מנגנון הגנה בפני הצפה
 69תוכניות עבודה ו 5טמפ' שונות
9דגם חדש משנת ! 2019

עכשיו במחיר מטורף!
קוד קופון 501127
הובלה עד הבית ₪ 100

במקום ₪ 3,300

רק

2,790

₪

הזמינו עכשיו! טל 072-2775577 .או באתרlmaancha.co.il :
072-2775577
הזמינו עכשיו! טל.
להזמנות :דוא"ל  | lmaancha.info@gmail.comפקס 03-5358412

להזמנות :דוא"ל  | lmaancha.info@gmail.comפקס 03-5358412

שעות פעילות א'  -ה' שעות | 9:00-17:00 :תוקף המבצע עד  30.6.19או עד גמר המלאי .ט.ל.ח
שעות פעילות א'  -ה' שעות | 9:00-17:00 :תוקף המבצע עד  30.6.19או עד גמר המלאי .ט.ל.ח

מבית אי.מ.סי

חגיגה של מוצרי חשמל

מבצעים חגיגיים במחירים שיפתיעו אתכם!

מדיח כליםרחב

 13מערכות כלים

דגם SMV46CX05E
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 6 9תוכניות  3 +תכונות מיוחדות
 9דירוג אנרגטי מעולה  ++Aחסכוני
 9מדיח עבור  13מערכות כלים
 9דרגת רעש נמוכה  46דציבל
 AquaStop 9מנגנון הגנה בפני הצפה  24שעות ביממה
- MachineCare 9תוכנית מיוחדת לשמירה על המדיח
 – DosageAssist 9מערכת בקרת מינון לטבליה
 – ActiveWater 9מערכת חכמה לניהול מים
 – EcoSilence Drive 9מנוע ללא פחמים

דגם 2018
תוצרת
גרמניה!

עכשיו במחיר מטורף!
קוד קופון 501128
הובלה עד הבית ₪ 100

במקום ₪ 3,380

מדיח כלים רחב

רק

2,990

₪

 14מערכות כלים

דגם SMV46MX03E
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 6 9תוכניות  3 +תכונות מיוחדות
 9דירוג אנרגטי מעולה  ++Aחסכוני
 9מגירת סכום עליונה נוחה לתפעול
 9מדיח עבור  14מערכות כלים
 9דרגת רעש נמוכה  44דציבל
 AquaStop 9מנגנון הגנה בפני הצפה  24שעות ביממה
- MachineCare 9תוכנית מיוחדת לשמירה על המדיח
 – DosageAssist 9מערכת בקרת מינון לטבליה
 – ActiveWater 9מערכת חכמה לניהול מים
 – EcoSilence Drive 9מנוע ללא פחמים

דגם 2018
תוצרת
גרמניה!

עכשיו במחיר מטורף!
קוד קופון 501129
הובלה עד הבית ₪ 100

במקום ₪ 3,488

רק

3,190

₪

הזמינו עכשיו! טל 072-2775577 .או באתרlmaancha.co.il :
072-2775577
הזמינו עכשיו! טל.
להזמנות :דוא"ל  | lmaancha.info@gmail.comפקס 03-5358412

להזמנות :דוא"ל  | lmaancha.info@gmail.comפקס 03-5358412

שעות פעילות א'  -ה' שעות | 9:00-17:00 :תוקף המבצע עד  30.6.19או עד גמר המלאי .ט.ל.ח
שעות פעילות א'  -ה' שעות | 9:00-17:00 :תוקף המבצע עד  30.6.19או עד גמר המלאי .ט.ל.ח

מבית אי.מ.סי

הוראות כניסה לאתר למענך:
1.1לחצו על הקישור לכניסה לאתר lmaancha.co.il
2.2לחצו על "עוד לא חברי מועדון? לחצו כאן"
3.3הזינו סיסמה ראשונית 121212
4.4הזינו את הפרטים הבאים :שם פרטי ,שם משפחה...
5.5הזינו סיסמה חדשה.
6.6חברה  -בחרו את שם החברה שדרכה הגעתם.
7.7לחצו על הרשם
8.8לאחר ההתחברות כנסו ל מבצעים -מבצעי החודש

שתהיה רכישה נעימה!

