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 KDE VŠUDE JEŠTĚ MŮŽETE NAKUPOVAT? VÝDEJNÍ MÍSTA E-SHOPU

HLINSKO
NEJVĚTŠÍ
| ELEKTRO | DROGERIE | ZAHRADA | HRAČKY | NÁDOBÍ | 

Na výdejní místa CHRUDIM – PARDUBICE – HOLICE si objednáte pouze na www.eberry.cz 

POUZE VÝDEJNÍ MÍSTO 

CHRUDIM
BENJAMÍNEK  

– DĚTSKÝ SVĚT

tel. 774 806 708

POUZE VÝDEJNÍ MÍSTO 

PARDUBICE 
– TROLL

LABSKÁ 1815

tel. 469 633 288

POUZE VÝDEJNÍ MÍSTO 

HOLICE  
– SOLÁRNÍ STUDIO
NÁDRAŽNÍ 268

tel. 775 551 555

PRODEJNA ŠIROKÝ
SORTIMENT

NÍZKÉ  
CENYDŮM 

S PEČOVATELSKOU 
SLUŽBOU 

Lež
ák

ů

Erbenova

ZDARMA

OTEVŘENO 
NON STOP

PRODEJNÍ DOBA | pondělí–pátek: 08.00–17.00 | sobota: 08.00–11.00

PRODEJNA

BOŘICE
U HROCHOVA
TÝNCE

PRODEJNÍ DOBA
pondělí–pátek: 08.00–17.00
sobota (18. 2. a 25. 2.): 08.00–11.00

tel. 469 633 385

ZDARMA

NEJNIŽŠÍ CENY V REGIONU

BEKO XWUE87265CSH3
energ. třída A, 1400 ot./min., kapacita 
8 kg, 14 programů + další ke stažení, 
SteamCure – pára pro usnadnění žehlení 
a hygienické účinné praní, HomeWhiz – 
ovládání telefonem, možnost nejenom 
stažení i vlastních úprav programů, PÁRA, 
BLUETOOTH, ProSmart invertorový motor, 
v x š x h 84 x 60 x 55 cm, + PHE 69,-

13. – 28. ÚNOR

AMICA VC1613AS
kombinovaná lednička, 
nerezová, objem celkový 
225 l, energ. třída D, 
klimatická třída T, mrazící 
výkon 3 kg/24 h, rozměry 
v x š x h 161 x 55 x 56 cm, 
+ PHE 194,-

109, 139 cm

VIVAX  
QLED-43Q10C
43“/109 cm, max. 
rozlišení 3840 x 
2160 (UHD 4K), OS Android, QLED, SMART, TV tuner  
DVB-T2/C/S2, vyrobeno v Chorvatsku, exkluzivní  
bezrámečkový design, + PHE 289,-

10 999,-8 888,-

7 999,-

VIVAX QLED-55Q10C, 55“/139 cm, QLED, UHD  
3840 x 1160 px, Google TV, AndroidTV 2/16 GB Wi-Fi 
+ Bluetooth, Android 11, DVB-T2 H.265, HEVC / 264 /  
DVB-S2 / DVB-T MPEG4, ATV, USB PVR, en. třída G, 
vyrobemo v Chorvatsku, exkluzivní bezrámečkový 
design, + PHE 289,-

10 999,-

MESCO MS6509, příkon 2000 W, 
průměr topných desek: 155 mm, samostatné  
termostaty, plynulé 
nastavení 
teploty, 
+ PHE 4,-

TEFAL HB658838, tyčový mixér, max. příkon 1 000 W, 
pulzní spínač, 20 úrovní výkonu, plynulá regulace, podsvícený volič 
rychlosti, ochrana proti vystříknutí, ergonomická rukojeť 
s měkkým povrchem, 
odměrná nádoba 
o objemu 800 ml, 
+ PHE 4,-

VIVAX MC-650, mikrosystém s CD, Bluetooth, 
max. výkon 30 W, přehrávání CD/MP3/CD-R/
CD-RW, LED displej, přehrávání z disků USB flash, 
FM rádio s 30 před-
volbami, sluchátko-
vý výstup, dálkové 
ovládání, hmotnost 
3,9 kg, + PHE 30,-

SOGO SS-16120, tyčový vysavač 
2v1, na zvířecí chlupy, na všechny 
druhy podlah, příkon 600 W, hepa filtr 
a omyvatelný filtr, objem nádržky 0,8 l, 
hubice na čalounění, měkčená kolečka 
a štěrbinová hubice, + PHE 16,-

999,- 899,-

VIGAN THV1
přenosné elektrické 
topidlo turbo, 
s termostatem a ventilátorem, 
3 stupně regulace výkonu 
0/900/1800 W, integrovaný, 
velice tichý ventilátor, zlepšuje 
proudění teplého vzduchu 
a rovnoměrné vyhřátí 
prostoru, + PHE 16,-

799,-
599,-

NEREZNEREZ

energetická 
třída D

energetická 
třída A

1 799,-

BOSCH MFQP1000 
ruční šlehač, příkon 300 W, 
2 rychlosti, pulzní spínač, 
hnětení, šlehání, + PHE 4,-

399,-

SÍTOVÝSÍTOVÝ
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299,-

299,-

449,- 999,-
VIVAX BS-160, Bluetooth reproduktor s popruhem přes 
rameno, dosah 10m, kompatibilní s telefony Android/iOs, 
výstup RMS 14 W, dobíjecí lithiová baterie 3000 mAh, 
vodotěsnost podle IPX6, + PHE 4,-

AMICA SS16EAW
sklokeramický sporák, 
en. třída A, objem trouby 
62 l, sklokeramická varná 
deska, 4 varné zóny, bílá, 
rozměry v x š x h 
85 x 50 x 60 cm, 
+ PHE 69,-

VIVAX DD-207WH
objem chladničky 166 l, 
3 skleněné police v chlad-
ničce, objem mrazničky 41 l, 
1 skleněný žebřík v chlad-
ničce a 1 police v mrazničce, 
energ. třída A+, variabilní 
směr otevírání dveří, 
v x š x h 143 x 55 x 55 cm, 
+ PHE 194,-

7 999,- 5 499,-
VIVAX DD-207S, stejný popis, nerez

4 999,-
BEKO RCSA270K30WN
komb. chladnička, energ. 
tř. F, bílá, objem chladničky/
mrazničky 175 l/87 l, spotřeba 
el. energie 275 kWh/ rok, 
zmrazovací kapacita 
4 kg/ 24 hod, akumulační 
doba 16 h, hlučnost 38 dB, 
klimat. třída SN-ST, LED světlo  
na stropu, mrazák s 3 šuplíky, 
možnost otočení dveří, anti-
bakteriálně upravené těsnění, 
v x š x h 171 x 54 x 60 cm, 
+ PHE 194,-

6 599,-
TEFAL FV2839F0
napařovací žehlička s žehlicí 
keramickou plochou, příkon 2400 W, 
parní výkon 40 g/min, parní ráz 
185 g/min, vertikální 
napařování, kropení, nastavení 
páry a teploty, objem zásobníku 
na vodu 270 ml, Anti drip systém proti 
odkapávání, hmotnost 1,3 kg, + PHE 4,-

SENCOR SHD6600
fén na vlasy, příkon 2 000 W, 3 stupně nastavení teploty, 
2 rychlosti, odnímatelná zadní mřížka, závěsné očko, 
tepelná pojistka, délka přívodního kabelu 2,6 m, 
+ PHE 4,-

799,-

BEKO STM4116B, šikovný pomocník pro 
napaření a osvěžení vašeho prádla, jednoduché 
použití, bez nutnosti vytahování běžné žehličky, 
keramická žehlicí plocha, stálý výstup páry 25 g/min., 
objem nádrže na vodu až 230 ml, + PHE 4,-

799,-

VIGAN SKV2B, vařič, 2 sklokeramické plotýnky o průměru 19 cm/1200 W 
a 16 cm/800 W ze speciálního krystalického skla, bílá, snadná údržba, světelná signa- 
lizace provozu, plynulá regulace teploty, pojistka proti přehřátí, délka napájecího kabelu  
76 cm, + PHE 16,-

VIGAN SKV2X
stejný popis, nerez

999,-

JATA JEOL2135, terakotový 
pomalý hrnec, kapacita 3,5 l, 
terakotová nádoba – přírodní 
materiál pro zdravé vaření, je 
možné ji také použít samostatně, 
např. v troubě při teplotě až 
250 °C, ideální pro 
3 až 4 osoby, 
+ PHE 4,- JATA JEOL2145, kapacita 5 l, LCD Display, 

časovač až na 20 hod., ideální pro 5 až 6 osob, 
jinak stejný popis, + PHE 4,-

1 499,-

1 999,-

899,-

ORAVA SW470, elektrický radiátor na obuv, příkon max. 70 W, 
elektrický radiátor na obuv a rukavice, šetrné sušení, tepelné trubice 
vysuší až 4 páry bot najednou, + PHE 4,-

1 299,-

SOGO SS-10815
fritovací hrnec, horkovzdušný systém, objem 5,5 l, 
digitální LED displej s dotykovým ovládáním, plně 
nastavitelná teplota: 80– 200 °C, vyjímatelná nádoba 
s nepřilnavým povrchem, časovač: 1–60 min, zvukový 
indikátor, chladná rukojeť, ochrana proti přehřátí, 
ochrana proti popálení, příkon: 1 700 W, + PHE 4,-

1 999,-

VIVAX MO4201W, mini-
trouba, příkon 1500 W, objem 
42 l, termostat, funkce parního 
čištění vnitřku trouby, gril, spodní 
a horní topné těleso, dvojitá skleně-
ná dvířka, smaltované plechy, 2x 
elektrická plotýnka, bílá, + PHE 16,-

1 999,-

OBJEM OBJEM 
42 LITRŮ42 LITRŮ

VIVAX MO4201B, černá, stejný popis

VIVAX WH-171WT, rychlo-
varná konvice s objemem 1,7 l, 
otočná základna 360°, příkon 
2200 W, automatické vypnutí po 
dosažení varu, díky ukazateli 
hladiny vody budete vždy vědět, 
kolik vody právě ohříváte, + PHE 4,-

699,-

GRUNDIG MC3340, zastřihovač na vlasy a vousy, 
omyvatelné nástavce, počet nástavců 2, materiál čepelí ocel, 
min. délka střihu 1,5 mm, max. délka střihu 41 mm, počet 
nastavení střihu 20, doba provozu 40 min, typ napájení 
akumulátor, ovládání pomocí tlačítek, + PHE 4,-

GRUNDIG MS7640, pánský holící strojek, frézkový, 
pohyblivá hlava, trojitý holicí systém, výsuvný zastřihovač, 
integrovaný LED display, provoz Li-ion baterie/síť, omyvatelný, 
ergonomický design, 50 minut bezdrátového provozu, 
rychlonabíjení 90 min, + PHE 4,-

BEKO HBA81762BX, ponorný mixér, 
příkon 750 W, 12 rychlost, nerezové čepel 
a šlehací metly, objem nádoby 
700 ml, ergonomická rukojeť, 
+ PHE 4,-

VIVAX TV-32LE131T2, LED TV, úhlopříčka 80 cm (32‘‘), rozlišení HD ready, 
tuner DVB-T2/C, 2x HDMI, USB, sluchátkový výstup, + PHE 204,-

PHILIPS 32PFS6805/12
TV s rozlišením Full HD (1920×1080), úhl. 80 cm, DVB-C/S2/T/T2 (H.265) – certifikováno ČRa, Wi-Fi, Smart TV 
– internetový prohlížeč, 350 PPI, HbbTV, PVR, 3x HDMI, 2x USB, OS Linux, energ. třída F, + PHE 204,-

999,-

80 cm
80 cm

5 299,-3 199,-

MULTIFUNKČNÍ 
MULTIFUNKČNÍ 

TROUBATROUBA
6 funkcí 
pečení


