
P.O.Radio

Koppla av och känn dig trygg
Låt Cylinda göra jobbet!

Delsbo
Köpmangatan 2
0653-168 60
Mån–fre 10–18, lör stängt

Webbutik
www.poradio.se
internet@poradio.se
Alltid öppet

Ljusdal
N Järnvägsgatan 53
0651-169 60
Mån–fre 10–18, lör 10–15

Hudiksvall
Stationsgatan 1
0650-155 98
Mån–fre 10–18, lör 10–15

5.990:-
300:-/mån

6.290:-
300:-/mån

3.990:-
300:-/mån

Rymlig diskmaskin med höj- 
och sänkbar överkorg
En diskmaskin som rymmer 12 kuvert 
och som har låg ljudnivå, 45 dB. Den 
har intensivdisk, snabb program, 
flexibla korgar med höj och sänkbar 
överkorg för att du ska få plats även 
för högre tallrikar och glas. 

• Tidsbesparing
• Fördröjd start
CYLINDA DM4310E

Rymlig kylfrys av lessfrost-typ
En rymlig kylfrys med stabila metallhandtag 
och stora rymliga hyllplan. Frysdelen är av 
”Less Frost”-typ, vilket gör att du inte 
behöver att frosta av så ofta. Smidig modell 
som gör det lätt att placera i små utrym-
men. Dörrarna är omhängningsbara.

• Belysning med LED
• Omhängningsbar dörr
• Ryggkondensor
CYLINDA KF2166

Spis med glaskeramikhäll 
och varmluftsugn
Glaskeramikhäll som effektivt 
värmer upp maten. Ugnen har 
utformats för att ge en optimal 
luftcirkulation och ge en jämn 
värmefördelning. 

• Keramikhäll
• Varmluft
• Multifunktionsugn
CYLINDA S8364KV

Kombinerad tvätt/tork, 
upp till 5 kg samtidigt
En praktisk och utrymmeseffektiv 
kombinerad tvätt/tork som rymmer 7 kg 
tvätt, eller 5 kg tvätt/tork samtidigt. 
Perfekt för dig som kanske inte har plats 
för både en tvättmaskin och torktumlare. 

• Automatisk vattennivåanpassning
• Snabbtvätt
• Mängdautomatik
CYLINDA FTTK4275

Lättskött tvättmaskin 
med kortprogram
En stilren 53 cm djup 
tvättmaskin som rymmer 
6 kg tvätt.
CYLINDA FT3464
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4.990:-
300:-/mån

Toppmatad 
tvättmaskin med 
tidspar-funktion
En toppmatad 
tvättmaskin som 
rymmer 5 kg tvätt. Bland 
programmen kan du välja 
mellan snabbtvätt, daglig 
tvätt, syntet och använda 
tillval som tidspar eller 
fördröjd start. 
CYLINDA TT251D

Köp nu, 
betala i 
slutet av 
juli!
Vi samarbetar med 
Ecster AB. Mer information 
om kampanjen i butiken.

Delbetala till fast låg 
månadskostnad eller

Smidig kyl med liten frys
Välplanerad kylfrys som har 
frysdelen placerad högst upp. 
Dörrarna har stabila metall-
handtag och i kyldelen finns en 
rymlig grönsakslåda.

• Belysning med LED
• Omhängningsbar dörr
• Ryggkondensor
CYLINDA KF2144

3.990:-
300:-/mån

4.390:-
300:-/mån

Annonserade erbjudanden gäller tom 21/5 2022 eller så långt lagret räcker.
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