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40025176 8590669104239 SMW 6520DSG

Mikrohullámú sütő grillel                                              ❙ 

űrtartalom 20 l

❙ digitális működtetés

❙ 5 teljesítményfokozat

❙ automatikus felolvasztás

❙Késleltetett indítás funkció

❙ hangjelzés

❙ 90 perces időkapcsoló                                                        

❙ Óra

❙ gyermekzár

❙ teljesítmény 700 W

❙ grill teljesítmény 900 W

❙ rozsdamentes acél kivitel (belül is)

29 990 Ft

40025174 8590669104222 SMW 6420DS

Mikrohullámú sütő                                                         ❙ 

űrtartalom 20 l

❙ digitális működtetés

❙ 5 teljesítményfokozat

❙ automatikus felolvasztás

❙Késleltetett indítás funkció

❙ hangjelzés

❙ 90 perces időkapcsoló                                                        

❙ Óra

❙ gyermekzár

❙ teljesítmény 700 W

❙ rozsdamentes acél kivitel(belül is)

27 550 Ft

40023194 8590669093007 SMW 6320

Mikrohullámú sütő                                                         ❙ 

űrtartalom 20 l

❙ digitális működtetés

❙ 5 teljesítményfokozat

❙ automatikus felolvasztás

❙Késleltetett indítás funkció

❙ hangjelzés

❙ 90 perces időkapcsoló                                                        

❙ Óra

❙ gyermekzár

❙ teljesítmény 700 W

❙ rozsdamentes acél kivitel

26 775 Ft

40017544 8590669083787 SMW 6022

Mikrohullámú sütő

Nemesacél kivitel

Digitális vezérlés

20 l űrtartalom

8 automatikus főzés / sütés program

Többlépcsős sütés / főzés

Automatikus kiolvasztás

Gyorsindítás funkció

Óra, Késleltetett indítás

95 perces időzítő

800 W teljesítmény

5 teljesítményfokozat

Hangjelzés

Gyerekzár

Ajtónyitó gomb

24 765 Ft

40027767 8590669109814 SMW 6001DS

Mikrohullámú sütő

Rozsdamentes acél külső ház

Sötétszürke zománc belső

Digitális működtetés

Űrtartalom 20 l

8 előre programozott program

Több fázisú főzés

Automatikus leolvasztás

Gyorsindítás funkció Óra

Késleltetett indítás 95 perces időzítő

Mikrohullámú teljesítmény: 700 W

5 mikrohullámú teljesítményszint

Hangjelzés Gyermek zár

Forgó tányér átmérője 245 mm

Belső méret (szé x mé): 315 x 297 mm

Külső méretek (szél. x mag. x mély.): 452 x 262 x 358 mm

Súly: 10,5 kg

24 350 Ft

40023558 8590669092901 SMW 5220

Mikrohullámú sütő grillel

❙ űrtartalom 20 l

❙ digitális működtetés

❙ 5 teljesítményfokozat

❙ automatikus felolvasztás

❙ hangjelzés

❙ Óra

❙95 perces időkapcsoló                                                         

❙ gyermekzár

❙ mikro teljesítménye: 700 W

❙ grill teljesítménye: 1000 W

22 340 Ft

40022601 8590669090693 SMW 3817D

Mikrohullámú sütő digitális vezérléssel 

Digitális vezérlés

17 l űrtartalom

Kiolvasztás súly alapján

Gyorsindítás funkció

95 perces időzítő

700 W teljesítmény

5 teljesítményfokozat

Óra , Automatikus sütés / főzés

Többlépcsős sütés / főzés

Előprogramozás, Hangjelzés

Gyerekzár, Ajtónyitó gomb

Forgótányér átmérő: 245 mm

Méretek (Sz x Mé x Ma): 452 x 334 x 262 mm

20 675 Ft

40012986 8590669062591 SMW 3717

Mikrohullámú sütő digitális vezérléssel

Digitális vezérlés

17 l űrtartalom

8 főzési / sütési program

Automatikus kiolvasztás funkció

Gyorsindítás funkció

Óra

60 perces időzítő

700 W teljesítmény

5 teljesítményfokozat

Hangjelzés

Gyerekzár

Beépített ajtónyitó fogantyú

20 690 Ft

40016477 8590669081905 SMW 2917

Mikrohullámú sütő

Fehér zománcozott belső és külső kivitel

Manuális vezérlés

17 l űrtartalom

5 mikrohullámú sütés teljesítményfokozat

Felolvasztás funkció

30 perces időzítő

700 W teljesítmény

Hangjelzés

Beépített ajtónyitó fogantyú

Forgótányér átmérő: 245 mm

Méretek (Sz x Mé x Ma): 450 x 325 x 260 mm

16 360 Ft

811710009896 8690842035661 BEKO MOC-20100W

Mikrohullámú sütő; Űrtartalom: 20L, 6 

teljesítményfokozat, 30 perces időzítés, Olvasztási funkció, 

Főzési idő lejártának jelzése, Forgó üvegtányér, Ajtónyitó 

gomb, 700W teljesítmény, fehér

18 415 Ft

Háztartási kisgépek

Mikrohullámú sütő

Árlista. Érvényes: 2016. Február 1-től
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Háztartási kisgépek

Mikrohullámú sütő

Árlista. Érvényes: 2016. Február 1-től

40025203 8590669105380 SVC 9031BK 52 135 Ft

40025204 8590669105397 SVC 9031RD 52 135 Ft

40028062 8590669108374 SVC 7020BK 21 720 Ft

40028063 8590669108381 SVC 7020VT 21 720 Ft

40021702 8590669090037 SVC 3001

Nedves és száraz porszívó 

❙ Névleges teljesítmény 1200 W ;                              Max. 

teljesítmény 1400 W , max. szíváserősség 250 W

❙ Zajszínt : >77 dB

❙ Mosható mikro szűrők

❙ motor túlmelegedést gátló termosztát

❙ teleszkópos alumínium szívócső 

❙ Gumikerekek a könnyebb mozgás érdekében

❙ mosható portartály kapacitás: 7,5 l

❙ Víztartály kapacitás: 16 l

❙ 5-szörös szűrőrendszer

❙ elektromosan állítható szíváserősség

❙ automatikus kábelbehúzó

❙ 5 m hosszú hálózati kábel

❙1parkoló pozíció

❙Speciális fúvóka vizes tisztításhoz

❙ porszívó tartozék: kárpit szívófej, réstisztító szívófej,kefe 

29 910 Ft

41002943 8590669163724 SVC 1030-EUE2

Porzsák nélküli porszívó

Nagy hatékonyságú 700 W-os ECO motor

Zajszint: 76 dB

Új, nagy hatékonyságú motor

Új 3rd Generation Cyclone rendszer a por és a levegő 

elkülönítéséhez, 

Rozsdamentes acél teleszkópos cső, hosszabbított kivitel

Mosható bemeneti H.E.P.A. szűrő (H13 osztály)

Mosható kimeneti mikroszűrő

Motor túlmelegedését megakadályozó termosztát 

Gumival bevont és könnyedén futó kerekek

Hatótávolság 9 m (hálózati vezeték hossza 6 m)

Automatikus kábelcsévélés, Mosható porgyűjtő edény

Elektronikus szívóteljesítmény szabályozó

Porgyűjtő edény telítettség kijelző

Univerzális padlószívó fej, kitolható kefével 

Mellékelt tartozékok: kárpitos bútor szívófej, résszívó fej, 

kefés szívófej

Porgyűjtő edény térfogata: 2,3 l

25 210 Ft

41002942 8590669163717 SVC 1020-EUE2

Porzsák nélküli porszívó

6 ÉV GARANCIA a motorra

700 W-os ECO motor - High Efficiency Motor (új, nagy 

hatékonyságú motor)

Zajszint: 78 dB

Új 3rd Generation Cyclone rendszer a por és a levegő 

elkülönítéséhez

Rozsdamentes acél teleszkópos cső, hosszabbított kivitel

Mosható bemeneti H.E.P.A. szűrő

Mosható kimeneti mikroszűrő

Motor túlmelegedését meggátoló termosztát

Gumival bevont és könnyedén futó kerekek, 

A hálózati kábel hossza 6 m (hatótávolság 8,5 m)

Automatikus kábelcsévélés

Elektronikus szívóteljesítmény szabályozó

Porgyűjtő edény telítettség kijelző

Univerzális padlószívó fej, kitolható kefével

Mellékelt tartozékok: kombinált szívófej (kárpitos bútorokhoz 

+ résszívó fej)

Porgyűjtő edény térfogata: 1,8 l

28 080 Ft

Mini robot porszívó

Ütközéselleni elülső érzékelő Nagyon halk üzemmód

Két szélső forgó kefe a sarkok tökéletes tisztításához

"Mop" funkció speciális antisztatikus portörlővel (tartozék)

3 programot kombinál a felület maximális tisztításához:

- Random (véletlenszerű irányú mozgás)

- Spiral (körkörös mozgás)

- Along the Wall (fal mentén mozgás)

Az érzékelők megakadályozzák a lépcsőről leesést (4 

különböző beállítás a lépcső magassága szerint)

Az üzemidő akár 50 perc egy feltöltésre

Önműködő kikapcsolás a kerekek elakadása esetén

Levehető fő meghajtó kerekek a könnyű tisztításhoz

Átjut 1 cm magas küszöbön is (felhelyezett portörlő nélkül)

Állapotjelző kontrollfény a porszívó testén (készenléti mód, 

feltöltés, teljes feltöltés) Porzsák térfogat: 180 ml

Feltöltés és gyenge elem kontrollfény

Akkumulátor: 800 mAh, 14,4 V, NiMH (teljes feltöltés kb 4 

óra alatt) Fogyasztás: 25 W Szívóteljesítmény: 7,5 W

Zajszint: <55 dB Méret (szélesség x mélység x magasság): 

270 x 270 x 78 mm Tömeg: 1,5 kg

Porszívó

Robot porszívó

1 Darab virtuális fal

UV lámpa mely elpusztítja a baktériumokat

Nagyon csendes működés, Ideális padlók, parketták, 

linóleum, járólapok, stb tisztításához., 4 tisztító program

Időzítő funkció( A beállított időben automatikusan elindul  

nap, óra, perc ) „Go funkció" (porszívózás után az 

akkumulátorokat automatikusan  újratölti), Távvezérlő, 

Automatikus visszatérés a töltőre a program befejezése után 

, Automatikus visszatér a töltőre, ha az akkumulátor gyenge, 

2 cm-es küszöb magasságot is leküzd

Automatikus kikapcsolás, ha a kerekek elakadtak

Hármas forgó kefe rendszer, Oldalsó forgókefe a sarkok 

tökéletes  tisztítására, "Mop" funkció egy speciális 

antisztatikus poroló 

Portartály kapacitása: 370 ml, Virtuális fal : 2 x D elem (elem 

nem tartozék), Működési idő akár 120 perc. per egyetlen 

feltöltéssel

Akkumulátor: 2200 mAh, NiMH (teljes feltöltés  kb. 5 óra)

Teljesítményfelvétel: 24 W, Szívási teljesítmény: 20 W 

Zajszint: <55 dB Méretek (szélesség x mélység x magasság): 

320 x 320 x 87 mm Tömeg: 3,2 kg
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Háztartási kisgépek

Mikrohullámú sütő

Árlista. Érvényes: 2016. Február 1-től

41002944 8590669163731 SVC 1010-EUE2 24 130 Ft

41002945 8590669163748 SVC 1011BL-EUE2 24 130 Ft

41002946 8590669163755 SVC 1011GR-EUE2 24 130 Ft

41002934 8590669163632 SVC 900-EUE2

Zsákos & zsák nélküli porszívó

Igen hatékony 900W ECO motor Zajszint: 80 dB

Variálható rendszer 2 az 1-ben (használható akár zsák 

nélküli, akár zsákos porszívóként)

Cyclone rendszer, amely tökéletesen elválasztja a port a 

levegőtől

Meghosszabbított (90 cm) nemesacél teleszkópos cső

Lemosható bemeneti és kimeneti H.E.P.A. szűrő

6-fokozatú szűrőrendszer (zsákkal történő használathoz)

5-fokozatú szűrőrendszer (zsák nélküli használathoz)

2 parkoló helyzet a padlószívófejhez

Gumival bevont kerék a könnyebb mozgáshoz

Gumival bevont első kerék a könnyebb mozgáshoz

A tápkábel hossza 5 m (akciórádiusz 7,5 m)

Automatikus kábelfeltekerés, Lemosható portartály

A szívóteljesítmény elektronikus vezérlése

A motor túlmelegedését megakadályozó termosztát

Univerzális szívófej kitolható kefével

Mellékelt tartozékok: kombinált cső (kefés fej a kárpithoz + 

résszívófej), papírzsák

16 255 Ft

41002938 8590669163670 SVC 840RD-EUE2

Padlóporszívó

Igen hatékony 700W ECO motor

Lágy oldalsó ütköző a falak és bútorok maximális védelméhez 

megkarcolás és megsértés ellen

4 speciális minikerék lágyított felületi kivitellel az ideális 

haladáshoz és a laminált padlóburkolat védelméhez

Maximális hangtompítás laminált padlóburkolaton haladásnál 

a lágyított kerékfelületnek köszönhetően

Króm teleszkópos cső

Mosható bemeneti mikroszűrő

Mosható kimeneti H.E.P.A. szűrő 5-fokozatú szűrőrendszer

Motor-szívás biztonsági funkció, amely megakadályozza a 

túlmelegedését a cső eltömődése esetén

2 parkoló helyzet a padlószívócsőhöz

7,5 m hatótáv (tápkábel hossz 5 m)

Automatikus kábel-feltekerés

Szívóteljesítmény elektronikus szabályzása

Porzsák telítettség-jelző

Univerzális padlószívófej kitolható kefével alsó felülettel

Tartozékok: résszívó, kárpittisztító fej, forgatható kefe 

21 720 Ft

41002935 8590669163649 SVC 7CA-EUE2

Porzsákos porszívó

Nagy hatékonyságú 700 W-os ECO motor

Zajszint: 79 dB

2 nagy kerék a jobb stabilitáshoz (összesen 5 kerék)

Teleszkópos metál felületű fém cső, hosszabbított kivitel

Kényelmes és ergonomikus hosszúság beállítás

Mosható bemeneti mikroszűrő

Mosható kimeneti H.E.P.A. szűrő (H13 osztály)

Motor túlmelegedését megakadályozó termosztát 

(hőkapcsoló)

Gumival bevont és könnyedén futó kerekek, a fapadlókon 

nem hagy nyomot 5-lépcsős szűrés

2 szívófej parkolóhelyzet

Hatótávolság 9 m (hálózati vezeték hossza 6 m)

Automatikus kábelcsévélés

Elektronikus szívóteljesítmény szabályozó

Porzsák telítettség kijelző

Univerzális padlószívó fej, kitolható kefével

Mellékelt tartozékok: résszívó fej, szívófej kárpitos 

bútorokhoz, kefés szívófej

25 210 Ft

41002949 8590669163786 SVC 730GR-EUE2 17 380 Ft

41002950 8590669163793 SVC 730RD-EUE2 17 380 Ft

Porzsák nélküli porszívó

Igen hatékony 800W ECO motor

Zajszint: 76 dB

Cyclone rendszer a por és a levegő tökéletes

szétválasztása érdekében

Nemesacél kihúzható cső

Mosható bemeneti H.E.P.A. szűrő

5-fokozatú szűrőrendszer

2 parkoló helyzet a padlószívócsőhöz

Gumis első kerék a könnyebb mozgatás érdekében

Tápkábel hossz 5 m (hatótáv 6,5 m)

Automatikus kábel-feltekerés

Mosható portartály

Szívóteljesítmény elektronikus szabályzása

Hőbiztosíték a motor túlmelegedése ellen

Univerzális padlószívófej kitolható kefével

Melléklet tartozék: résszívófej, kefés szívófej

a kárpithoz Porzsák térfogat: 1,5 l

Méretek (hossz × szélesség × magasság):

Porzsák nélküli porszívó

Turbó szívófej + szívófej kemény padlókhoz, lószőr kefével, 

25,- EUR-ért INGYEN

Nagy hatékonyságú 700 W-os ECO motor

Zajszint: 79 dB

High Efficiency Motor (új, nagy hatékonyságú motor)

Új 3rd Generation Cyclone rendszer a por és a levegő 

elkülönítéséhez, az 1. szűrési fokozatban több port szűr ki, 

kíméli a H.E.P.A. szűrőt

A 3rd Generation Cyclone System feleslegessé teszi a kilépő 

H.E.P.A. szűrő használatát

Rozsdamentes acél teleszkópos cső, hosszabbított kivitel

Mosható bemeneti H.E.P.A. szűrő (H13 osztály)

Mosható kimeneti mikroszűrő

Motor túlmelegedését meggátoló termosztát

Gumival bevont és könnyedén futó kerekek, a fapadlókon 

nem hagy nyomot

Speciális szívófej a kemény padlókhoz, lószőr kefével. 

Előnyök a polipropilén kefével szemben:

- nagyobb sűrűség (jobban felszedi a port)

- finomabb szőrszál (jobban igazodik a padlóhoz)

5-lépcsős szűrés

2 szívófej parkolóhelyzet

A hálózati kábel hossza 5 m (hatótávolság 7,5 m)

Automatikus kábelcsévélés

Mosható porgyűjtő edény

Elektronikus szívóteljesítmény szabályozó

Porgyűjtő edény telítettség kijelző

Univerzális padlószívó fej, kitolható kefével 

Mellékelt tartozékok: kárpitos bútor szívófej, résszívó fej, 

kefés szívófej

Porgyűjtő edény térfogata: 1,6 l

Méret (hosszúság × szélesség × magasság) 360 × 265 × 

255 mm

Tömeg: 4,4 kg
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Háztartási kisgépek

Mikrohullámú sütő

Árlista. Érvényes: 2016. Február 1-től

41002951 8590669163809 SVC 660RD-EUE2 15 650 Ft

41002952 8590669163816 SVC 660SL-EUE2 15 650 Ft

41002939 8590669163687 SVC 510GR-EUE2 14 770 Ft

41002940 8590669163694 SVC 511TQ-EUE2 14 770 Ft

41002941 8590669163700 SVC 512VT-EUE2 14 770 Ft

BEEZ VC-L-1600-ECO

Porzsák nélküli porszívó

Extra hatékony 1400W ECO motor

HEPA filter (H13)

14 860 Ft

41002953 8590669163823 SVC 530-EUE2 13 300 Ft

41002954 8590669163830 SVC 530WH-EUE2 13 300 Ft

41002926 8590669163557 SVC 45BK-EUE2 9 550 Ft

41002929 8590669163588 SVC 45BL-EUE2 9 550 Ft

41002928 8590669163571 SVC 45GR-EUE2 9 550 Ft

41002930 8590669163595 SVC 45RD-EUE2 9 550 Ft

41002927 8590669163564 SVC 45WH-EUE2 9 550 Ft

41002947 8590669163762 SVC 6301BK-EUE2 14 770 Ft

41002948 8590669163779 SVC 6301VT-EUE2 14 770 Ft

Porzsákos porszívó

Igen hatékony 700W ECO motor

Zajszint: 74 dB

Nemesacél teleszkópos cső

5-fokozatú szűrőrendszer

2 parkoló helyzet a padló szívófejhez

Gumival bevont kerék a könnyebb mozgáshoz

Gumival bevont első kerék a könnyebb mozgáshoz

A tápkábel hossza 5 m (akciórádiusz 7,5 m)

Automatikus kábelfeltekerés

Porzsák telítettség-jelző

A szívóteljesítmény elektronikus vezérlése

A motor túlmelegedését megakadályozó termosztát

Univerzális szívófej kitolható kefével

Mellékelt tartozékok: kefés fej a kárpithoz, rés szívófej, 

papírzsák A porzsák űrtartalma: 2,0 l

Méretek (hossz × szélesség × magasság): 390 × 265 × 210 

mm

Porzsák nélküli porszívó

Extrém hatékony 890W ECO motor

Zajszint: 76 dB

Új 4th Generation Cyclone rendszer a por tökéletes 

elkülönítéséhez a levegőtől több port fog fel már az 1. 

szűrőfokozaton és óvja így a H.E.P.A. szűrőt

4th Generation Cyclone System kiküszöböli a kimeneti 

H.E.P.A szükségességét

2-részes műanyag tömlő

Mosható bemeneti H.E.P.A. szűrőt (H10 osztály)

Mosható bemeneti mikroszűrő

Mosható kimeneti mikroszűrő

Soft Start funkció (nem terheli az áramhálózatot a motor-

elindításnál)

5-szintes szűrőrendszer

2 parkoló helyzet a padlószívófejhez

Hatókör 7,5 m (tápkábel hossz 5 m)

Automatikus kábelfeltekerés

Mosható porzsák

Szívóteljesítmény elektronikus szabályozás

Safety Valve funkció (extra motor beszívás ami 

megakadályozza a motor túlmelegedését)

Univerzális padlófej kitolható kefével

Tartozékok: szűk szívófej, kárpitfej, kefefej

Porzsák térfogat: 1,5 l

Méretek (hossz x szélesség x magasság): 330 × 277 × 225 

mm

Súly: 3,5 kg

Porzsákos porszívó

Extrém hatékony 1200W motor

Zajszint: 82 dB

Műanyag cső

A motor túlmelegedését megakadályozó

termosztát

5-fokozatú szűrőrendszer

Parkoló helyzet a padlószívócsőhöz

Tápkábel hossz 5 m (hatótáv 7,5 m)

Gumibevonatú kerekek a könnyebb haladás és az

úszópadló védelme érdekében

Automatikus kábel-feltekerés

Porzsák-telítettség jelző

Univerzális padlószívófej kitolható kefével

Tartozékok: kombinált szívófej (kefe + kárpit),

papírzsák

Porzsák térfogat: 1,5 l

Méretek (hossz × szélesség × magasság):

345 × 255 × 210 mm

Tömeg: 3,6 kg

Porzsákos porszívó

1200 W teljesítményű motor

Zajszint: 74 dB

Rozsdamentes teleszkópos szívócső

Mosható szívó és kifúvó mikroszűrő

Motor túlmelegedését meggátoló termosztát

5-lépcsős szűrés

2 szívófej parkolóhelyzet

Hatótávolság 7,5 m (hálózati vezeték hossza 5 m)

Automatikus kábelcsévélés

Elektronikus szívóteljesítmény szabályozó

Porzsák telítettség kijelző

Safety Valve funkció (motor túlmelegedését meggátoló külön 

hűtőlevegő beszívás)

Univerzális padlószívó fej, kitolható kefével

Mellékelt tartozékok: kombinált szívófej (kefe + résszívó), 

textil porzsák

Porzsák térfogata: 1,5 l

Méret (hosszúság × szélesség × magasság) 325 × 265 × 

210 mm

Porzsák nélküli álló porszívó

Üzemeltetés hálózatról (230 V tápforrás)

Extrém hatékony 800W ECO motor

Szívóteljesítmény 200 W

H.E.P.A. szűrő + 2 mikroszűrő

Ciklon szűrőrendszer

A porszívózott felület kivilágítása

Szívóteljesítmény elektronikus

szabályzása

Portartály kapacitása 1,0 l

Hatókör 5,5 m

Ergonomikus fogantyú

Tápkábel tartó
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41000837 8590669134441 SVC 221VT 7 125 Ft

41000838 8590669134458 SVC 231GR 7 125 Ft

40015676 8590669078363 SVC 220SL 8 000 Ft

40015677 8590669079223 SVC 220BL 8 000 Ft

41000836 8590669134434 SVC 191WH

Morzsaporszívó

Száraz és nedves szennyeződések tisztítása

Akár 13 perc működés töltés nélkül

2-fokozatú szűrőrendszer

Mosható állandó szűrő

Akkumulátor töltöttség kijelzése

Mellékelt tartozékok: kefés szívófej, résszívófej, nedves 

szennyeződés eltávolítására szolgáló toldalék

Töltő alapzat adapterrel (falra rögzíthető), NiMH akkumulátor 

4.8V (1200 mAh)

Zajszint 72 dB, Teljesítmény 25W

Méret töltőalapzat nélkül (hosszúság x mélység x magasság): 

360 x 110 x 100 mm

6 070 Ft

40021541 8590669089352 SVC 190B 6 070 Ft

40017511 8590669085156 SVC 190W 6 070 Ft

40025274 8590669104376 SVC 190R 6 070 Ft

40019271 8590669086658 SVX 002HF                   HEPA filter  SVC 670 porszívóhoz, mosható 470 Ft

40019449 8590669086719 SVX 003HF             HEPA filter  SVC 1010 porszívóhoz, mosható 1 350 Ft

40019450 8590669086726 SVX 004HF            HEPA filter SVC 1020 porszívóhoz, mosható 1 590 Ft

40017096 8590669082957 SVX 005HF HEPA filter  SVC 900 porszívóhoz, mosható 955 Ft

40016871 8590669088317 SVX 006HF                   HEPA filter  SVC 825 porszívóhoz, mosható 955 Ft

40023524 8590669093205 SVX 007HF                                               HEPA filter  SVC 7CA porszívóhoz, mosható 1 350 Ft

40026301 8590669105342 SVX 008HF HEPA filter  SVC 770 porszívóhoz, mosható 1 435 Ft

40026302 8590669105854 SVX 009HF HEPA filter  SVC 1030 porszívóhoz, mosható 1 200 Ft

40026728 8590669106707 SVX 010HF HEPA filter  SVC 630X porszívóhoz, mosható 1 045 Ft

40027347 8590669107889 SVX 011HF HEPA filter  SVC 840 porszívóhoz, mosható 1 110 Ft

40030645 8590669116522 SVX 012HF HEPA filter  SVC 51x  porszívóhoz, mosható 1 270 Ft

Kézi porszívó

❙ mosható szűrő

❙ száraz és nedves porszívózásra

❙ Töltést jelző led

❙ 3 szívófej (kevés szívófej, rés szívófej, szivacsos tisztító fej a 

folyadékra)

❙ akkumulátortöltő géptartó mint alaptartozék (falra is 

szerelhető)

❙ akár 15 perc működési idő egy feltöltéssel

❙ akkumulátor 7,2 V(6 x 1400mAh )

❙ zajszint: < 80 dB

❙ teljesítmény: 45W

❙ szín: fehér, fekete,piros

Porszívó kiegészítők

Morzsaporszívó

Száraz és nedves szennyeződések tisztítása

Akár 13 perc működés töltés nélkül

2-fokozatú szűrőrendszer

Mosható állandó szűrő

Akkumulátor töltöttség kijelzése

Mellékelt tartozékok: kefés szívófej, résszívófej, nedves 

szennyeződés eltávolítására szolgáló toldalék

Töltő alapzat adapterrel (falra rögzíthető), NiMH akkumulátor 

7.2V (1200 mAh)

Zajszint 72 dB, Teljesítmény 35W

Méret töltőalapzat nélkül (hosszúság x mélység x magasság): 

360 x 110 x 100 mm

Kézi porszívó

❙ mosható szűrő

❙ száraz és nedves porszívózásra

❙ akkumulátortöltő kijelző

❙ 2 szívófej (kárpittisztító szívófej, szivacsos tisztító fej a 

folyadékra)

❙ akkumulátortöltő géptartó mint alaptartozék (falra is 

szerelhető)                                                                   

❙Zajszint: < 77 dB

❙ akkumulátor 4,8 V

❙ szín: ezüst, kék
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40032432 8590669110377 SVX 013HF HEPA filter  SVC 8  porszívóhoz, mosható 955 Ft

40016860 8590669082964 SVX 020HF HEPA filter  SVC 730 porszívóhoz, mosható 1 030 Ft

40021704 8590669090044 SVX 030                          Filter SVC 3001 porszívóhoz, mosható 715 Ft

40026633 8590669106295 SVX 040 
Kimeneti szűrő  SVC 1030 porszívóhoz  SVC 1030 

porszívóhoz
1 105 Ft

40029752 8590669114931 SVX 71 Filter SVC 7020 porszívóhoz, mosható 635 Ft

40029753 8590669114948 SVX 72 Törlőruha SVC 7020 porszívóhoz ( 50 Darab ) 2 070 Ft

40029754 8590669114955 SVX 73 Kefe SVC 7020 porszívóhoz ( 2 Darab ) 1 030 Ft

40026551 8590669105434 SVX 91

Virtuális fal

Megakadályozza a porszívó mozgását a meghatározott 

területen kívülre 

Akkumulátor töltöttség jelző

Működés:  2x D méretű elemmel (nem tartozék)
2 630 Ft

40026298 8590669106073 SVX 92 Filter SVC 9020/9031 porszívóhoz, mosható 250 Ft

40026299 8590669106080 SVX 93 Kefe SVC 9020/9031 porszívóhoz 310 Ft

40026300 8590669106097 SVX 94 Törlőruha SVC 9020/9031 porszívóhoz 310 Ft

41001177 8590669135219 SVX 95 Akkumulátor SVC 9020/9031 porszívóhoz 11 980 Ft
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40021617 8590669089888 SVX 50HB
Padlókefe, univerzális, minden porszívóhoz 

használható!
1 995 Ft

40017099 8590669082353 SVX 110TB
Turbófej, univerzális, minden porszívóhoz 

használható!
3 670 Ft

40017132 8590669083701 SVC 900 text.p. Textilzsák SVC 900 porszívóhoz 550 Ft

40020091 8590669084739 SVC 660/670 text.p.                   Textilzsák SVC-660 / SVC-670  porszívóhoz 550 Ft

40020080 8590669084722 SVC 530 text.p.                       Textilzsák SVC-530  porszívóhoz 550 Ft

41003894 8590669177424 SVC 45 text.p.                       Textilzsák SVC 45  porszívóhoz 550 Ft

40022755 8590669090778 SVC 3001 Papírzsák                                     Papírzsák SVC 3001 porszívóhoz 5 db-os kiszerelés 2 400 Ft

40017800 8590669085859 SVC 900 Papírzsák                         Papírzsák SVC 900 porszívóhoz 5 db-os kiszerelés 1 295 Ft

40029285 8590669114863 SVC 8 Papírzsák Papírzsák SVC  8 porszívóhoz 5 db-os kiszerelés 1 360 Ft

41000686 8590669132119
SVC 8 Papírzsák + Illatosító 

rudak                    

Papírzsák SVC 8 porszívóhoz 10 db-os kiszerelés + Illatosító 

rudak 5 db-os kiszerelés
2 400 Ft

40028223 8590669111282 SVC 840 Papírzsák                                   Papírzsák SVC 840 porszívóhoz 5 db-os kiszerelés 1 360 Ft

41000685 8590669132102
SVC 7CA Papírzsák + 

Illatosító rudak                    

Papírzsák SVC 7CA porszívóhoz 10 db-os kiszerelés + 

Illatosító rudak 5 db-os kiszerelés
2 400 Ft

40023279 8590669093151 SVC 7CA Papírzsák Papírzsák SVC 7CA porszívóhoz 5 db-os kiszerelés 1 360 Ft

40020536 8590669088348 SVC 530 Papírzsák                           Papírzsák SVC 530 porszívóhoz 5 db-os kiszerelés 1 360 Ft

40017816 8590669085842 SVC 660/670 Papírzsák                       Papírzsák SVC 660/670 porszívóhoz 5 db-os kiszerelés 1 360 Ft

41000684 8590669132096
SVC 45 Papírzsák + Illatosító 

rudak                    

Papírzsák SVC 45 porszívóhoz 10 db-os kiszerelés + 

Illatosító rudak 5 db-os kiszerelés
2 400 Ft

40023278 8590669093144 SVC 45 Papírzsák                                 Papírzsák SVC 45 porszívóhoz 5 db-os kiszerelés 1 360 Ft

41000409 8590669129232 SVX LEMON

Illatosító rudak porzsákos/porzsák nélküli 

porszívóhoz (citrom illat)

Egyszerű alkalmazás 1 db illatosító rúd porzsákba vagy 

portartályba dobva

Egy csomagolás 5 azonos illatú illatosító rudat tartalmaz

400 Ft

41000410 8590669129249 SVX OCEAN

Illatosító rudak porzsákos/porzsák nélküli 

porszívóhoz (oceán illat)

Egyszerű alkalmazás 1 db illatosító rúd porzsákba vagy 

portartályba dobva

Egy csomagolás 5 azonos illatú illatosító rudat tartalmaz

400 Ft

41000461 8590669129256 SVX GRAPEFRUIT

Illatosító rudak porzsákos/porzsák nélküli 

porszívóhoz (grapefruit illat)

Egyszerű alkalmazás 1 db illatosító rúd porzsákba vagy 

portartályba dobva

Egy csomagolás 5 azonos illatú illatosító rudat tartalmaz

400 Ft

41000462 8590669129263 SVX FOREST

Illatosító rudak porzsákos/porzsák nélküli 

porszívóhoz (erdei illat)

Egyszerű alkalmazás 1 db illatosító rúd porzsákba vagy 

portartályba dobva

Egy csomagolás 5 azonos illatú illatosító rudat tartalmaz

400 Ft

41000463 8590669129270 SVX LILY

Illatosító rudak porzsákos/porzsák nélküli 

porszívóhoz (liliom illat)

Egyszerű alkalmazás 1 db illatosító rúd porzsákba vagy 

portartályba dobva

Egy csomagolás 5 azonos illatú illatosító rudat tartalmaz

400 Ft

Gyümölcsszárító
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41000681 8590669131983 SFD 1205WH

Gyümölcsaszaló

Alapkivitelben 5 szárítótálca

Szárítótálca átmérő: 33 cm

Tálcák közötti belmagasság: 1,3 cm

A beépített ventillátor elősegíti az egyenletes szárítást az 

egyes tálcákon

Az átlátszó fedél és tálcák lehetővé teszik az élelmiszer 

állapotának azonnali vizuális ellenőrzését

A szárítótálcák és a fedél mosogatógépben is elmoshatók

Csendes működés: zajszint 20 dB(A)

Működést jelző világító főkapcsoló

Túlfűtés elleni védelem

Teljesítményfelvétel: 250 W

Csatlakozókábel hossza: 0,8 m

Méretek (szélesség x mélység x magasság): 330 x 334 x 196 

mm

Tömeg: 2,46 kg

11 305 Ft

41000682 8590669131990 SFD 1209WH

Gyümölcsaszaló

Alapkivitelben 9 szárítótálca

Szárítótálca átmérő: 33 cm

Tálcák közötti belmagasság: 1,3 cm

A beépített ventillátor elősegíti az egyenletes szárítást az 

egyes tálcákon

Az átlátszó fedél és tálcák lehetővé teszik az élelmiszer 

állapotának azonnali vizuális ellenőrzését

A szárítótálcák és a fedél mosogatógépben is elmoshatók

Csendes működés: zajszint 20 dB(A)

Működést jelző világító főkapcsoló

Túlfűtés elleni védelem

Teljesítményfelvétel: 250 W

Csatlakozókábel hossza: 0,8 m

Méretek (szélesség x mélység x magasság): 330 x 334 x 260 

mm

15 395 Ft

41000683 8590669132003 SFD 1305BK

Gyümölcsaszaló

Alapkivitelben 5 szárítótálca

Szárítótálca átmérő: 33 cm

Tálcák közötti belmagasság: 1,3 cm

A beépített ventillátor elősegíti az egyenletes szárítást az 

egyes tálcákon

A szárítótálcák és a fedél mosogatógépben is elmoshatók

Csendes működés: zajszint 20 dB(A)

Működést jelző világító főkapcsoló

Túlfűtés elleni védelem

Teljesítményfelvétel: 250 W

Csatlakozókábel hossza: 0,8 m

Méretek (szélesség x mélység x magasság): 330 x 334 x 196 

mm

Tömeg: 2,42 kg

11 915 Ft
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41000648 8590669132010 SFD 1309BK

Gyümölcsaszaló

Alapkivitelben 9 szárítótálca

Szárítótálca átmérő: 33 cm

Tálcák közötti belmagasság: 1,3 cm

A beépített ventillátor elősegíti az egyenletes szárítást az 

egyes tálcákon

A szárítótálcák és a fedél mosogatógépben is elmoshatók

Csendes működés: zajszint 20 dB(A)

Működést jelző világító főkapcsoló

Túlfűtés elleni védelem

Teljesítményfelvétel: 250 W

Csatlakozókábel hossza: 0,8 m

Méretek (szélesség x mélység x magasság): 330 x 334 x 260 

mm

Tömeg: 3,2 kg

15 470 Ft

40016904 8590669083169 SFD 135E

Gyümölcsaszaló

250 W teljesítmény

Gyümölcsök, zöldségek, gomba, fűszerek, hús, stb. 

szárítására

Alap felépítésben 4 szárítótálca akár vastagabb szeletek 

aszalásához

Csendes működés

33 cm szárítótálca átmérő

Különösen nagy, 2,5 cm magas szárítótálca perem

Megvilágított gombok

12 165 Ft

41004379 8590669182725 SFD 742RD

Gyümölcsaszaló

Kompakt aszalógép, 5 darab állítható magasságú tálcával

A szárító tálca átmérője: 255 mm 

A szárító szintek hasznos magassága: 1,5 és 2,8 cm között 

A beépített ventilátor biztosítja a szárítási folyamat 

egyenletességét minden szinten

Az átlátszó fedélen és a tálcákon keresztül látható a szárítás 

folyamata 

Működésjelző fény a bekapcsoló gombon

Túlmelegedés elleni védelem

Teljesítményfelvétel: 240 W

Hálózati vezeték hossza: 1,15 m

Méret (szélesség × mélység × magasság): 268 × 268 × 212 

mm

Súly: 1,83 kg 

Feszültség és frekvencia 220-240 V, 50/60 Hz

8 230 Ft

40027879 8590669105533 SFX 40

• Tartalék tálcák SENCOR SFD 

128E/130A/120XWH/130XBK Gyümölcsaszalóhoz

• 4 db

• Szárító tálca átmérője: 33 cm

• Szárító tálca magassága: 1,3 cm

4 955 Ft

40027878 8590669105526 SFX 30

• Tartalék tálcák SENCOR SFD 135E 

Gyümölcsaszalóhoz

• 3 db

• Szárító tálca átmérője: 33 cm

• Szárító tálca magassága: 2,5 cm

4 955 Ft

40031042 8590669117185 SMF 2020WH

Tejhabosító és melegítő

Latté, Cappuccino, Frappé és más, habosított vagy meleg tej 

alapú italok készítéséhez Három teljesen automatikus 

üzemmód: - tejhabosítás melegítéssel (max. kapacitás 100 

ml, kb 2 perc) - tejhabosítás melegítés nélkül (max. kapacitás 

100 ml, kb 1,5 perc) - tejmelegítés habosítás nélkül (max. 

kapacitás 200 ml, kb 3 perc) Termosztáttal vezérelt 68° C 

véghőfok szavatolja az optimális hőfokot és megakadályozza 

a tej túlmelegedését Tapadásmentes belső felület:- 

megakadályozza a tej odaégését, megkönnyíti a tisztítást,Két 

könnyen cserélhető toldalékfajta: habosító toldalék, keverő 

toldalék Áttetsző fedő a művelet ellenőrzéséhez

Háromfokozatú ON/OFF kapcsoló fényjelzéssel: piros 

(készenléti mód), kék (üzemmód)

Csúszásmentes fogantyú, Fűtőtest alj rejtett fűtőspirállal

Hőszigetelt külső borítás , Automatikus készenléti módba 

kapcsolás Megfelelő halláskorlátozott ügyfeleknek is 

(üzemmód fényjelzés) Túlmelegedés elleni védelem, Középső 

360° Strix csatlakozás Fogyasztás: 450 W, Tápkábel hossz: 

50 cm

9 990 Ft

40032654 8590669122417 SCE 2000BK 4 600 Ft

40032653 8590669122424 SCE 2001WH 4 600 Ft

40032655 8590669122431 SCE 2002GR 4 600 Ft

40032656 8590669122448 SCE 2003RD 4 600 Ft

41000839 8590669134465 SCX 001 Filter az SCE 200X kávéfőzőhöz 400 Ft

Tejhabosító és melegítő

Kávéfőző

Lehetőség kávé vagy tea készítésére

Két porcelánbögre INGYEN

Rendkívül kompakt méret. 

2 fúvóka (2 csésze kávé készíthető egyszerre)

0,3 l-es víztartály

Kivehető és mosható állandó szűrő

Könnyű tisztítás (kivehető csepptálca)

Főkapcsoló üzemjelző kontroll-lámpával

Csúszásmentes talpak

Háromszoros biztonsági védelem:

Mellékelt tartozékok: 2 porcelánbögre, kávéadagoló kanál

Teljesítményfelvétel 350 W

A tápkábel hossza: 0,85 m

Méretek (szélesség x mélység x magasság): 158 x 199 x 206 

mm

Tömeg: 0,59 kg

Kávéfőző

Lehetőség kávé vagy tea készítésére

Két porcelánbögre INGYEN

Rendkívül kompakt méret. 

2 fúvóka (2 csésze kávé készíthető egyszerre)

0,3 l-es víztartály

Kivehető és mosható állandó szűrő

Könnyű tisztítás (kivehető csepptálca)

Főkapcsoló üzemjelző kontroll-lámpával

Csúszásmentes talpak

Háromszoros biztonsági védelem:

Mellékelt tartozékok: 2 porcelánbögre, kávéadagoló kanál

Teljesítményfelvétel 350 W

A tápkábel hossza: 0,85 m

Méretek (szélesség x mélység x magasság): 158 x 199 x 206 

mm

Tömeg: 0,59 kg

Kávéfőző

9. oldal

mailto:gilux@gilux.hu


GILUX HUNGARY KFT

Tel./Fax: 06-1/215-1803

Tel.: 06-1/215-1803

gilux@gilux.hu

SAP EAN Cikkszám Kép Leírás Nettó egységár

Háztartási kisgépek

Mikrohullámú sütő

Árlista. Érvényes: 2016. Február 1-től

41001607 8590669139569 SCE 3000BK

Kávéfőző

Ideális 12 csésze csöpögtetett kávé egyszerre elkészítéséhez

Aroma-intenzitás szabályzása

Kivehető mosható állandó szűrő

Anti-Drop és Drip-stop funkció 

1,5 l-es víztartály

Üvegkancsó zárható fedéllel és hőszigetelt fogantyúval

Tapadásmentes felületű fűtőtest az optimális hőfok 

tartásához felszolgálásnál

Könnyű tisztítás

A működést világítással jelző kapcsoló

Csúszásmentes talpak

Túlmelegedés elleni védelem

Teljesítmény 1000 W

Méretek (hossz x szélesség x magasság): 244 x 190 x 330 

mm Tömeg: 1,4 kg

6 515 Ft

10. oldal

mailto:gilux@gilux.hu


GILUX HUNGARY KFT

Tel./Fax: 06-1/215-1803

Tel.: 06-1/215-1803

gilux@gilux.hu

SAP EAN Cikkszám Kép Leírás Nettó egységár

Háztartási kisgépek

Mikrohullámú sütő

Árlista. Érvényes: 2016. Február 1-től

40026676 8590669106363 SCE 5000BK 7 825 Ft

40026677 8590669106356 SCE 5000WH 7 825 Ft

800008000686 5998777300551 HAUSER CE-923

Eszpresszó kávé és cappuccino készítés, 4 csésze kapacitás, 

Gőzölő funkció, Kivehető csepegtető tálca, Túlmelegedés 

elleni védelem, 750W teljesítmény

10 920 Ft

8414636108476 SOLAC CE 4491
Squissita New  - Presszókávéfőző   19 bar, őrölt kávéval és 1 

adagos E.S.E pod-dal
33 530 Ft

800008009652 5998777337762 HAUSER CE-929

Eszpresszó kávé és cappuccino készítés, 4 csésze kapacitás, 

Gőzölő funkció, Kivehető csepegtető tálca, Túlmelegedés 

elleni védelem, 800W teljesítmény

12 830 Ft

GAGGIA SYNCRONY LOGIC 

silver 

Teljesen automata készülék, Kávékészítés szemes és őrölt 

kávéból, Egyszerre egy vagy két kávéleadási funkció, Forró 

víz adagolás tea és instant italokhoz, Gőz funkció, Panarello 

tejhabosító, Őrlés finomság és mennyiség állítás (6-9gr.), 

Ellenőrző funkciók (kávé, központi egység stb.), Előáztatásos 

kávéfőzési mód: A forróvíz átpréselése előtt, kis mennyiségű 

vízzel előáztatja az örleményt, így növeli az aromák 

kioldódásának idejét, ízgazdagabb kávéital készítést 

eredményezve, Csészemelegítő felület, Rozsdamentes acél 

kazán, Állítható magasságú kávékifolyó, Könnyen kivehető és 

tisztítható központi egység. - Technikai adatok: Szemes kávé 

tartály: 350gr, 1,7 l-es levehető víztartály, Zaccfiók: 18 

pogácsa, Méretek (sz x m x mé): 390x380x330 mm, Súly: 

8,7 kg, Vízpumpa: 15 bar

139 990,00 Ft

41001588 8590669112364 SES 2010BK

Presszókávéfőző  

15 baros szivattyú

Vízforraló fűtőrendszer

Előfőző funkció

Forgatható gőzfal

Rozsdamentes acélszűrő 1 és 2 csészéhez

Választható gőz / meleg víz

Csészemelegítő tálca

Kivehető csepptálca az egyszerűbb tisztíthatósághoz

Extra magas csészékhez is - ideálisan használható a 

kávésbögrékhez

Kivehető 1,2 literes víztartály

Vízmennyiség jelző

FŐKAPCSOLÓ visszajelző lámpával

Csúszásmentes talp

Tartozékok: szűrőtartó, mérőkanál, 2 szűrő (1 és 2 

24 335 Ft

ORION OCCM-4611

Kávé és teafőző készülék

Szín: fekete-ezüst 

4 csésze eszpresszót és 10 csésze teát készít 

Tejhabosító funkció cappuccino készítéshez

Biztonsági rendszer nyomás szivárgás ellen 

Állítható gőzölési funkció 

Kávé intenzitás beállító 

Melegentartó tálca 

Kávékiöntőt tartalmaz 

Egyszerű tisztítás 

Gőznyomás: 3,5Bar 

Teakiöntő: 1,25L

14 990 Ft

ORION OCM-2015B

Presszó kávéfőző tejhabosítóval

Szín: fekete 

Kapacitás: 4 személy

Üvegkiöntő szintjelzésekkel

Gőzkapcsoló

Tejhabosító funkció

Működést jelző fény

Cappuccino funkció

Működést jelző fény

350 ml-es tartály

Biztonsági szelep

Levehető csepegtető tálca

Hálózati kábel tároló

Vákuumcső: - tejmelegítéshez - tejhabosításhoz

Könnyen tisztíthatóEnergia

Teljesítmény: 800W, Súly: 6kg

8 990 Ft

Kávéfőző

Ideális 14 csésze csöpögtetett kávé egyszerre elkészítéséhez

Tea-készítés lehetősége

2,1 l-es víztartály

Üvegkanna (2,1 l) praktikus lezárható fedővel

Hőszigetelt fogantyú

Aroma-intenzitás szabályzása

Kivehető mosható állandó szűrő

Egyszer-használatos papírszűrő használatának lehetősége ( 4-

es méret)

Tapadásmentes felületű fűtőtest az optimális hőfok 

tartásához felszolgálásnál

Drip-stop zárószelep az ital csöpögésének azonnali 

elállításához a kanna kivételénél

Vízszintjelző a tartályon és a kannán a csészék számának 

kijelzésével

Könnyű tisztítás

Főkapcsoló üzemjelző kontrollfénnyel

Csúszásmentes talpak

Túlmelegedés elleni védelem

Fogyasztás 900 W

A tápkábel hossza: 87 cm

Méret (h x sz x m): 240 x 230 x 362 mm

Elektromos kávédaráló
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41000051 8590669123537 SCG 1050BK

Elektromos kávédaráló

Alkalmas szemes kávé, dió, gyógynövények, mák és fűszerek 

őrlésére

A tartály kapacitása max. 50 gramm szemes kávé, amiből 

akár 10 csésze kávé készíthető

Egyenletes őrlés, köszönhetően a speciális rozsdamentes acél 

őrlőkésnek

Az őrölt kávé finomsága a darálás időtartamától függ

Hosszú élettartam és könnyű karbantartás, köszönhetően a 

rozsdamentes acél tartálynak és őrlőkésnek

Nagyméretű biztonsági kapcsoló, amely könnyű kezelést 

biztosít

Biztonsági retesz a fedél nélküli beindítás megakadályozására

Csúszásmentes lábak a könnyű és stabil darálás érdekében

Tápkábel tároló a talpban

Fogyasztás: 150 W

Zajszint: max. 83dB

A tápkábel hossza: 50 cm

Méret (szélesség x mélység x magasság): 104 x 104 x 182 

mm

3 810 Ft

41000052 8590669123544 SCG 1050WH

Elektromos kávédaráló

Alkalmas szemes kávé, dió, gyógynövények, mák és fűszerek 

őrlésére

A tartály kapacitása max. 50 gramm szemes kávé, amiből 

akár 10 csésze kávé készíthető

Egyenletes őrlés, köszönhetően a speciális rozsdamentes acél 

őrlőkésnek

Az őrölt kávé finomsága a darálás időtartamától függ

Hosszú élettartam és könnyű karbantartás, köszönhetően a 

rozsdamentes acél tartálynak és őrlőkésnek

Nagyméretű biztonsági kapcsoló, amely könnyű kezelést 

biztosít

Biztonsági retesz a fedél nélküli beindítás megakadályozására

Csúszásmentes lábak a könnyű és stabil darálás érdekében

Tápkábel tároló a talpban

Fogyasztás: 150 W

Zajszint: max. 83dB

A tápkábel hossza: 50 cm

Méret (szélesség x mélység x magasság): 104 x 104 x 182 

mm

3 810 Ft

41000053 8590669123551 SCG 3050SS

Elektromos kávédaráló

Alkalmas szemes kávé, dió, gyógynövények, mák és fűszerek 

őrlésére

A tartály kapacitása max. 50 gramm szemes kávé, amiből 

akár 10 csésze kávé készíthető

Egyenletes őrlés, köszönhetően a speciális rozsdamentes acél 

őrlőkésnek

Az őrölt kávé finomsága a darálás időtartamától függ

Hosszú élettartam és könnyű karbantartás, köszönhetően a 

rozsdamentes acél tartálynak, őrlőkésnek és külső borításnak

Nagyméretű biztonsági kapcsoló háttérvilágítással, amely 

könnyű kezelést biztosít és egyszerűen jelzi a bekapcsolt 

állapotot

Biztonsági retesz a fedél nélküli beindítás megakadályozására

Csúszásmentes lábak a könnyű és stabil darálás érdekében

Tápkábel tároló a talpban

Fogyasztás: 150 W Zajszint: max. 82dB

A tápkábel hossza: 50 cm

Méret (szélesség x mélység x magasság): 104 x 104 x 192 

mm

4 775 Ft

12. oldal

mailto:gilux@gilux.hu


GILUX HUNGARY KFT

Tel./Fax: 06-1/215-1803

Tel.: 06-1/215-1803

gilux@gilux.hu

SAP EAN Cikkszám Kép Leírás Nettó egységár

Háztartási kisgépek

Mikrohullámú sütő

Árlista. Érvényes: 2016. Február 1-től

41003354 8590669169559 SSJ 4041BK 28 680 Ft

41003355 8590669169566 SSJ 4042RD 28 680 Ft

41003356 8590669169573 SSJ 4043WH 28 680 Ft

41003233 8590669169580 SJE 741SS

Gyümölcscentrifuga

Modern és helytakarékos kompakt kivitel

Nagyméretű töltőnyílás (65 mm) a kényelmes adagoláshoz

Automatikus rostelválasztás 1,2 l-es rostgyűjtő edény

Légyűjtő kancsó, hableválasztóval

Rozsdamentes mikro-szita

Átlátszó fedél a facsarási folyamat felügyeletéhez

Nagy hatékonyságú 400 W motor

Hálózati vezeték tárolása a talpban

Háromszoros védelem:

a motor csak akkor kapcsol be, ha a készülék helyesen van 

összeszerelve,

automatikus kikapcsolás a fedél levétele esetén,

automatikus kikapcsolás a motor túlmelegedése esetén.

2 fordulatszám fokozat (1. fordulatszám = 11000 f/p, 2. 

fordulatszám = 13000 f/p) 

Csúszásmentes és tapadókorongos talpak a biztonságos 

használathoz 

A leszerelhető tartozékok mosogatógépben is moshatók

Méret (hosszúság × szélesség × magasság) 175 × 250 × 

9 550 Ft

40017198 8590669081875 SJE 1005 13 465 Ft

40028854 8590669113446 SJE 1006RD 13 465 Ft

40032282 8590669120246 SJE 1007WH 13 465 Ft

40032484 8590669110360 SCJ 6050SS 6 605 Ft

41001993 8590669152315 SCJ 6053RD 6 605 Ft

Citrusprés

Friss gyümölcslé készítéséhez citrusfélékből (narancslé, 

citromlé teába, stb.)

Külső nemesacél burkolat

Két különböző méretű facsarókúp:

• kis facsarókúp (pl. zöldcitromhoz)

• nagy facsarókúp (pl. narancshoz)

Két forgásirány a lé lehető legjobb kinyeréséhez a 

gyümölcshúsból

Szűrő a gyümölcshús és a magok felfogásához

Automatikus bekapcsolás/kikapcsolás a facsarókúp 

megnyomásával

Csepegés elleni védelem (lezárható kiöntő)

Kivehető alkatrészek a könnyű tisztítás érdekében

Csúszásmentes talpak

A tápkábel a gép alsó részében tárolható

A csomag része: porvédő fedél

Túlmelegedés elleni védelem

Teljesítmény 60 W

Tápkábel hossz: 90 cm

Zajszint: 84 dB(A)

Rizsfőző edény

Slow Juicer (Gyümölcsprés)

Nagy hatékonyságú gyümölcsfacsarás

Automatikus rostelválasztás

0,8 l-es rostgyűjtő edény

0,8 l-es légyűjtő edény

Rozsdamentes mikro-szita

Átlátszó edény a facsarási folyamat felügyeletéhez

Nagy hatékonyságú 400 W motor

Háromszoros védelem:

a motor csak akkor kapcsol be, ha a készülék helyesen van 

összeszerelve,

automatikus kikapcsolás a fedél levétele esetén,

automatikus kikapcsolás a motor túlmelegedése esetén.

Lassú fordulatszám (60 f/p) a vitaminok és enzimek 

megőrzéséhez

Csúszásmentes és tapadókorongos lábak a biztonságos 

használathoz

A robusztus motor akár 15 perces folyamatos facsarást is 

lehetővé tesz

Hálózati vezeték hossza: 110 cm

Méret (hosszúság × szélesség × magasság) 230 × 210 × 

445 mm

Tömeg: 4,15 kg

Zajszint: <70 dB (A)

Feszültség és frekvencia: 220-240 V, 50/60Hz

Gyümölcscentrifuga

❙ 2 sebesség fokozat ( 1./15000 ford   2./18000 ford )

❙Könnyen szétszedhető és tisztítható

❙ kivezető cső a gyümölcslének

❙ Rozsdamentes acél burkolat

❙ 1500 ml-es külön tartály a gyümölcshúsnak

❙ Rozsdamentes acél vágókés és szűrő

❙ Biztonsági kapcsoló

❙ csúszásmentes talpak

❙ teljesítmény 700 W                                                                     

Gyümölcscentrifuga
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40030196 8590669115297 SRM 0600WH

Speciális rizsfőző edény

A párolásos főzés elvén működik

Térfogat 0,6 l (450 g rizs készítéséhez)

Teljesen önműködő üzemelés

Mindenfajta rizs készítésére alkalmas, sushihoz való rizst is 

beleértve

Önműködő kikapcsolás felforralás után és a Melegen tartó 

funkcióra átkapcsolás (ami a rizst egészen 6 órát melegen 

tartja) Üvegfedő gőzkieresztő nyílással

Praktikus fogantyú mindkét oldalon

Könnyű tisztítás (kivehető belső edény tapadásmentes 

felülettel) Működésjelző és hőfok-tartás kontrollfény

Csúszásmentes talpak

Háromszoros biztonsági védelem:

• túlmelegedés elleni védelem • víztúlforrás elleni védelem

• önműködő kikapcsolás felforralás után 

Könnyű tárolás (lecsatlakoztatható tápkábel)

Tartozékok: speciális rizses kanál, rizsa- és víz-mérőkanál

Teljesítmény 300 W Méret (szélesség x mélység x 

magasság): 235 x 208 x 210 mm Tömeg: 1,2 kg

5 030 Ft

40030198 8590669115303 SRM 1500WH

Speciális rizsfőző edény

A párolásos főzés elvén működik

Térfogat 1,5 l (1200 g rizs készítéséhez)

Teljesen önműködő üzemelés

Mindenfajta rizs készítésére alkalmas, sushihoz való rizst is 

beleértve

Önműködő kikapcsolás felforralás után és a Melegen tartó 

funkcióra átkapcsolás (ami a rizst egészen 6 órát melegen 

tartja) Üvegfedő gőzkieresztő nyílással

Praktikus fogantyú mindkét oldalon

Könnyű tisztítás (kivehető belső edény tapadásmentes 

felülettel) Működésjelző és hőfok-tartás kontrollfény

Csúszásmentes talpak

Háromszoros biztonsági védelem:

• túlmelegedés elleni védelem • víztúlforrás elleni védelem

• önműködő kikapcsolás felforralás után 

Könnyű tárolás (lecsatlakoztatható tápkábel)

Tartozékok: speciális rizses kanál, rizsa- és víz-mérőkanál

Teljesítmény 500 W Méret (szélesség x mélység x 

magasság): 302 x 260 x 245 mm Tömeg: 1,75kg

6 085 Ft

40028399 8590669112067 SRM 1800SS

Speciális rizsfőző edény

A párolásos főzés elvén működik

Külső nemesacél burkolat

Térfogat 1,8 l (1500 g rizs készítéséhez)

Teljesen önműködő üzemelés

Mindenfajta rizs készítésére alkalmas, sushihoz való rizst is 

beleértve Önműködő kikapcsolás felforralás után és a 

Melegen tartó funkcióra átkapcsolás (ami a rizst egészen 6 

órát melegen tartja) Üvegfedő gőzkieresztő nyílással

Praktikus fogantyú mindkét oldalon

Könnyű tisztítás (kivehető belső edény tapadásmentes 

felülettel) Működésjelző és hőfok-tartás kontrollfény

Csúszásmentes talpak

Háromszoros biztonsági védelem:

• túlmelegedés elleni védelem • víztúlforrás elleni védelem

• önműködő kikapcsolás felforralás után 

Könnyű tárolás (lecsatlakoztatható tápkábel)

Tartozékok: speciális rizses kanál, rizsa- és víz-mérőkanál

Teljesítmény 700 W Méret (szélesség x mélység x 

magasság): 310 x 268 x 265 mm Tömeg: 2,3kg

6 680 Ft
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40028305 8590669109807 SMH 330

Multifunkciós halogén sütő

Az ételek elkészítése 3-szor gyorsabb, mint rendes sütőben

60%-kal kisebb energiafogyasztás mellett

6 funkció egyben:

• sütés (hús, pizza, hasábburgonya, kalács, sütemény)

• főzés (virsli, tojás, tenger gyümölcsei) • grillezés (hús, 

zöldség) • párolás • pirítás • kiolvasztás

Self-clean funkció a könnyű és gyors tisztításhoz

12 liter térfogat

0 – 250 °C között szünetmentesen beállítható termosztát

Kivehető üvegedény a könnyű karbantartáshoz

Az útmutató népszerű recepteket tartalmaz

Lehajtható fogantyú biztonsági biztosítékkal

Két oldalsó fogantyú a könnyű áthelyezéshez

60-perces időzítő Bekapcsolásjelző kontrollfény

Fűtőtest bekapcsolás kontrollfény

Tartozékok: alacsony rost, magas rost, fogó a forró serpenyő 

kivételéhez Maximum fogyasztás 1400 W

Méretek: 405 x 335 x 340 mm Tömeg: 6,0 kg

11 305 Ft

41000771 8590669133338 SMH 331

Multi funkciós halogén sütő

Az ételek elkészítése 3-szor gyorsabb, mint rendes sütőben

60%-kal kisebb energiafogyasztás mellett

6 funkció egyben:

• sütés (hús, pizza, hasábburgonya, kalács, sütemény)

• főzés (virsli, tojás, tenger gyümölcsei) • grillezés (hús, 

zöldség) • párolás • pirítás • kiolvasztás

Self-clean funkció a könnyű és gyors tisztításhoz

12 liter térfogat , bővítő toldalékkal  17 Liter

0 – 250 °C között szünetmentesen beállítható termosztát

Kivehető üvegedény a könnyű karbantartáshoz

Az útmutató népszerű recepteket tartalmaz

Lehajtható fogantyú biztonsági biztosítékkal

Két oldalsó fogantyú a könnyű áthelyezéshez

60-perces időzítő Bekapcsolásjelző kontrollfény

Fűtőtest bekapcsolás kontrollfény

Tartozékok: Bővítő toldalék alacsony rost, magas rost, fogó a 

forró serpenyő kivételéhez Maximum fogyasztás 1400 W

Méretek: 405 x 335 x 340 mm Tömeg: 6,0 kg

12 165 Ft

41003560 8590669173891 SPG 3100WH

Panini Sütő

A grillező lap méretei (szélesség × mélység): 26 × 17,6 cm 

Könnyű és hordozható 

Megfelel az egészséges grillezés feltételeinek (olaj és zsír 

hozzáadása nélkül is használható) 

A grillező bordák elvezetik a zsiradékot és a vizet 

Tapadásmentes grillező felület 

Kivehető zsírfogó tálca 

 Egyenletes nyomást biztosító paralelogramma mechanizmus 

Automatikus hőmérséklet szabályozás, kijelző lámpával 

Papír törlőkendővel egyszerűen tisztítható 

Külön működés és grill hőmérséklet visszajelző lámpa 

Hőszigetelt fogantyú, összenyomható a meleg szendvicsek 

készítéséhez 

Rögzíthető zárt állapotban, így, kényelmesen szállítható 

Függőleges helyzetben is tárolható 

Csúszásgátló lábak  Hálózati vezeték tárolása a talpban 

Túlfűtés elleni védelem (hőbiztosíték) 

Teljesítményfelvétel 1000 W

5 820 Ft

41003561 8590669173907 SPG 4100WH

Panini Sütő

A grillező lap méretei (szélesség × mélység): 31 × 21 cm 

Könnyű és hordozható 

Megfelel az egészséges grillezés feltételeinek (olaj és zsír 

hozzáadása nélkül is használható) 

A grillező bordák elvezetik a zsiradékot és a vizet 

Tapadásmentes grillező felület 

Kivehető zsírfogó tálca 

Egyenletes nyomást biztosító paralelogramma mechanizmus 

Automatikus hőmérséklet szabályozás, kijelző lámpával 

Papír törlőkendővel egyszerűen tisztítható 

Külön működés és grill hőmérséklet visszajelző lámpa 

Hőszigetelt fogantyú, összenyomható a meleg szendvicsek 

készítéséhez 

Rögzíthető zárt állapotban, így kényelmesen szállítható 

Függőleges helyzetben is tárolható 

Csúszásgátló talpak  Hálózati vezeték tárolása a talpban 

Túlfűtés elleni védelem (hőbiztosíték) 

Teljesítményfelvétel 1280 W

6 950 Ft

41003562 8590669173914 SBG 3701SL

Kontakt Grill   

A grillező lap méretei (szélesség × mélység): 37,5 × 25,7cm 

Könnyű és hordozható 

Megfelel az egészséges grillezés feltételeinek (olaj és zsír 

hozzáadása nélkül is süt) 

A grillező bordák elvezetik a zsiradékot és a vizet 

Automatikus hőmérséklet szabályozás, jelzőfénnyel(100 és 

220°C között) , Tapadásmentes grillező felület 

Egyenletes nyomást biztosító paralelogramma mechanizmus, 

Kihúzható zsírfogó tálca 

Papír törlőkendővel egyszerűen tisztítható 

Külön fűtés- és sütési hőmérséklet kijelző 

Hőszigetelt fogantyú, összenyomható a melegszendvicsek 

készítéséhez 

Rögzíthető zárt állapotban, kényelmesen szállítható 

Függőleges helyzetben is tárolható 

Csúszásgátló talpak  Hálózati vezeték tárolása a talpban 

Túlfűtés elleni védelem (hőbiztosíték) 

Teljesítményfelvétel 1750 W

10 415 Ft

41000070 8590669123438 SBG 106BK 11 725 Ft

41001581 8590669139057 SBG 107WH 13 030 Ft

Multifunkciós halogén sütő

Elektromos asztali grill

Könnyű és könnyen hordozható

Teljesíti az egészséges grillezés feltételeit (grillezés 

lehetősége olaj hozzáadása nélkül) 2 különböző grillező 

felület kombinációja: - egyenes (zöldség, tojás, szalonna, 

pirított kenyér, burgonya, dolka stb. grillezéséhez.)

- bordázott (steak, hal, füstöltáru stb. grillezéséhez)

Grillező felület nagy méret (47 x 31 cm)

Tapadásmentes felületi kivitel a grill-lapokon

Könnyű tisztítás konyharuhával vagy nedves ronggyal

Kivehető olajlecsöpögtető tál (350 ml kapacitás)

Tekerőgombos szünetmentesen szabályozható termosztát

Automatikus hőfok-szabályzás fénykijelzéssel (100 – 220 °C)

Keep Warm hőfoktartás funkció (60 °C)

Hőszigetelt fogantyú mindkét oldalon a könnyű áthelyezéshez

Csúszásmentes talpak Könnyű tárolás (lecsatlakoztatható 

termosztátos tápkábel), Túlmelegedés elleni védelem 

(hőbiztosíték), Teljesítmény 2300 W Tápkábel hossz: 1,0 m

Méret termosztát nélkül (szél x mély x mag): 596 x 344 x 74 

Méret termosztáttal (szél x mély x mag): 654 x 344 x 83 mm

Tömeg: 3,1 kg

Elektromos Asztali grill , Kontaktgrill
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41000067 8590669124138 SBG 7001BL 28 690 Ft

41000068 8590669124145 SBG 7002GD 28 690 Ft

41000069 8590669124152 SBG 7003SL 28 690 Ft

40023063 8590669092666 SBG 400

 Multi-funkciós kontaktgrill

• Elegáns rozsdamentes acél kivitelben

• Kétféle sütőlap:sík alsólap, bordázott felsőlap

• 3 pozíció (zárva / 90 °, nyitva /180 ° , teljes nyitott)

• tapadásmentes bevonat

• grill lap méretei (szélesség x mélység): 38 x 29 cm

• 2 független termosztát (egy-egy grill laponként) 

• Automatikus hőmérséklet szabályozás

• Kivehető csepegtető tálca

• Könnyen tisztítható

• időzítő (15 perc.)

• Hőszigetelt fogantyú

• Záró horog

• Tárolási függőleges helyzetben

• Csúszásmentes lábak

• Tápkábelnek tárhely

• Teljesítmény 2000 W

• Méretek (szélesség x mélység x magasság): 480 x 391 x 

165 mm, Tömeg: 6,5 kg

30 415 Ft

Álló és asztali villanygrill 2 az 1-ben

  • Álló grill (állványon)

  • Asztali grill (állvány nélkül)

2 különböző grillező felület kombinációja:

  • egyenes (zöldség, tojás, szalonna, pirított kenyér, 

burgonya, dolka stb. grillezéséhez.)

  • bordázott (steak, hal, füstöltáru stb. grillezéséhez)

Levehető grillező lap tapadásmentes felülettel

Nagyméretű grillező felület (44 x 33 cm)

Speciálisan tervezett grillező felület a fölös lé és zsír 

elvezetéséhez

Levehető lehajtható fedő az ételek elkészítésének 

felgyorsításához 

Hőszigetelt fedő fogantyú

Beépített rakodótálca a grillező eszközökhöz, fűszerekhez, 

mártásokhoz, olajhoz stb.

A rakodótálca két magassági beállítással rendelkezik a 

különböző méretű étolaj üvegekhez stb.

Kivehető olaj- és zsírlecsöpögtető tál (400 ml kapacitás)

Tekerőgombos szünetmentesen szabályozható termosztát

Automatikus hőfok-szabályzás fénykijelzéssel (70 – 200 °C)

Hőszigetelt fogantyú mindkét oldalon a könnyű áthelyezéshez

Könnyű tárolás (lecsatlakoztatható termosztátos tápkábel)

Stabil konstrukció csillag alakban álló öt lábú alapegységgel

Túlmelegedés elleni védelem 

Teljesítmény 2400 W

Tápkábel hossz: 2,9 m

A grillező felület üzemmagassága: 78 cm

Az állványt használó változat mérete (szél x mély x mag): 

620 x 620 x 895 mm

Az asztali változat mérete (szél x mély x mag): 545 x 385 x 

175 mm

16. oldal

mailto:gilux@gilux.hu


GILUX HUNGARY KFT

Tel./Fax: 06-1/215-1803

Tel.: 06-1/215-1803

gilux@gilux.hu

SAP EAN Cikkszám Kép Leírás Nettó egységár

Háztartási kisgépek

Mikrohullámú sütő

Árlista. Érvényes: 2016. Február 1-től

40024703 8590669100323 SWK 7001

Kerámia vízforraló

0,7 l űrtartalom

Tradicionális kínai porcelán

Különösen halk működés

Tápkábel-tartó a talpba építve

Speciális zárral ellátott fedél

Nemesacél fűtőtalp fedett fűtőegységgel

Kettős biztonsági rendszer

Túlhevülés elleni védelem víz nélküli bekapcsolás esetére

Automatikus kikapcsolás az alapról történő eltávolítás esetén

Központi, 360°-os csatlakozás

Tömeg: 1,1 kg

1200 W teljesítmény

8 255 Ft

40030904 8590669116607 SWK 1571BL 19 115 Ft

40030905 8590669116614 SWK 1572RD 19 115 Ft

40030906 8590669116621 SWK 1573CO 19 115 Ft

40030907 8590669116638 SWK 1574BR 19 115 Ft

40031743 8590669116577 SWK 1272GR 12 700 Ft

40031744 8590669116584 SWK 1273OR 12 700 Ft

Vízforraló

Gyorsforraló kanna hőfok-szabályzással

űrtartalom 1,5 l

Rozsdamentes acél kialakítás fémes  belsővel

Elektronikus hőfok-szabályzás 50/60/70/85/100 °C-ra állítás 

lehetőségével

LED kijelző folyamatjelző hőfok-kijelzéssel 1 °C-onként a 

fogantyúba építve

Az aktuális vízhőfok kijelzése a forralás befejezése után is (30 

percig)

Speciális 3 perces intenzív forralás mód a mikroorganizmusok 

és baktériumok megsemmisítéséhez

Öt egyedi üzemmód: • Víz felmelegítése 100 °C-ra

   • Víz felmelegítése 100 °C-ra a forralási idő 3 percre 

növelésével (mikroorganizmusok és baktériumok 

megsemmisítése mód)

   • Víz felmelegítése a kívánt hőfokra (50/60/70/85 °C) és 

ezen hőfokon tartása

   • Víz felmelegítése 100 °C-ra, lehűtése az előre beállított 

hőfokra (50/60/70/85 °C) és ezen hőfokon tartása 

(megfelelő a víz rövid felforralására a beállított hőfok elérése 

előtt)

   • Víz felmelegítése 100 °C-ra hosszabb forralási idővel (3 

perc), lehűtése az előre beállított hőfokra és ezen hőfokon 

tartása (megfelelő a víz intenzív felforralására a beállított 

hőfok elérése előtt)

30-perces hőfok-tartás funkció

Automatikus átmenet a hőfok-tartásra a beállított hőfok 

elérése után

Elindítás hangjelzés

Beállítotthőfok-elérés hangjelzés

Kivilágított vízjelzés

Fogantyúba épített három kivilágított elektronikus gomb:

   • bekapcsolva/kikapcsolva

   • hőfok-beállítás

   • hőfok-tartás / intenzív forralás

Kivehető és mosható szűrő a szennyeződések és lerakódások 

felfogására

Tápkábel tároló a talpban

Fűtőtest alj nemesacélból rejtett fűtőspirállal

A fedő könnyű nyitása a gomb lenyomásával

Fedő biztonságos rögzítése zárt helyzetben

Háromszoros biztonsági védelem:

   • Túlmelegedés elleni védelem víz nélküli bekapcsolás 

esetén

   • Önműködő kikapcsolás talpról levétel esetén
Gyorsforraló kanna hőfok-szabályzással

űrtartalom 1,2 l

Rozsdamentes acél kialakítás fémes  belsővel 

Elektronikus hőfok-szabályzás 50/60/70/85/100 °C-ra állítás 

lehetőségével LED kijelző folyamatjelző hőfok-kijelzéssel 1 °C-

onként a fogantyúba építve

Az aktuális vízhőfok kijelzése a forralás befejezése után is (30 

percig) Speciális 3 perces intenzív forralás mód a 

mikroorganizmusok és baktériumok megsemmisítéséhez

Öt egyedi üzemmód: Víz felmelegítése 100 °C-ra, Víz 

felmelegítése 100 °C-ra a forralási idő 3 percre növelésével 

(mikroorganizmusok és baktériumok megsemmisítése mód), 

Víz felmelegítése a kívánt hőfokra (50/60/70/85 °C) és ezen 

hőfokon tartása, Víz felmelegítése 100 °C-ra, lehűtése az 

előre beállított hőfokra (50/60/70/85 °C) és ezen hőfokon 

tartása (megfelelő a víz rövid felforralására a beállított hőfok 

elérése előtt), Víz felmelegítése 100 °C-ra hosszabb forralási 

idővel (3 perc), lehűtése az előre beállított hőfokra és ezen 

hőfokon tartása (megfelelő a víz intenzív felforralására a 

beállított hőfok elérése előtt) 30-perces hőfok-tartás funkció

Automatikus átmenet a hőfok-tartásra a beállított hőfok 

elérése után Elindítás hangjelzés

Beállítotthőfok-elérés hangjelzés

Kivilágított vízjelzés

Fogantyúba épített három kivilágított elektronikus gomb:

   • bekapcsolva/kikapcsolva

   • hőfok-beállítás

   • hőfok-tartás / intenzív forralás

Kivehető és mosható szűrő a szennyeződések és lerakódások 

felfogására

Tápkábel tároló a talpban

Fűtőtest alj nemesacélból rejtett fűtőspirállal

A fedő könnyű nyitása a gomb lenyomásával

Fedő biztonságos rögzítése zárt helyzetben

Háromszoros biztonsági védelem:

   • Túlmelegedés elleni védelem víz nélküli bekapcsolás 

esetén

   • Önműködő kikapcsolás talpról levétel esetén

   • Önműködő kikapcsolás a beállított hőfok elérése után

Középső 360° Otter csatlakozás
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41001132 8590669135141 SWK 1792BK 14 430 Ft

40030902 8590669116645 SWK 1791WH 14 430 Ft

41000631 8590669131617 SWK 1756RD

Vízforraló

Térfogat 1,7 l

Vízszintjelzés

Kivehető és mosható szűrő a szennyeződések és lerakódások 

felfogására

Tápkábel tároló a talpban

Fűtőtest alj nemesacélból rejtett fűtőspirállal

A fedő könnyű nyitása a fogantyú felső részén levő gombbal

Fedő biztonságos rögzítése zárt helyzetben

Háromszoros biztonsági védelem:

            Túlmelegedés elleni védelem víz nélküli bekapcsolás 

esetén

            Önműködő kikapcsolás talpról levétel esetén

            Önműködő kikapcsolás a forráspont elérése után

Középső 360° csatlakozás

Bekapcsolás/kikapcsolás gomb háttérvilágítással

Megfelelő halláskárosult ügyfeleknek is (működésjelző 

kontrollfény)

Fogyasztás: 1850 - 2200 W

Tömeg állvány nélkül: 955 g

12 165 Ft

40020107 8590669086245 SWK 1755

Vízforraló

❙ űrtartalom 1,7 l

❙ vízszintjelző ablak

❙ könnyen nyitható fedél az edény fülén található gombbal

❙ kivehető és tisztítható szűrő

❙ túlmelegedés elleni védelem víz nélküli bekapcsoláskor

❙ STRIX csatlakozó

❙ nemesacél belső fűtő felület

❙ teljesítmény 2000 W

❙ rozsdamentes fényes acél külső

10 860 Ft

40025173 8590669103294 SWK 1780

Vízforraló

❙ űrtartalom 1,7 l

❙ Retro tervezés

❙ vízszintjelző ablak

❙ kivehető és tisztítható szűrő

❙ túlmelegedés elleni védelem víz nélküli bekapcsoláskor

❙ STRIX csatlakozó

❙ Rozsdamentes acél belső fűtő felület

❙ teljesítmény 2000 W

❙Rozsdamentes acél ház

9 565 Ft

40027335 8590669105519 SWK 1746BK 8 690 Ft

40027790 8590669109838 SWK 1746WH 8 690 Ft

40030876 8590669116942 SWK 1730BK 6 950 Ft

40030877 8590669116935 SWK 1731WH 6 950 Ft

Vízforraló

űrtartalom 1,8 l 

Nemesacél kivitel

Kétoldali vízszint-jelzés

Belső kék LED háttérvilágítás

Kivehető és mosható szűrő a szennyeződések és lerakódások 

felfogására

Tápkábel tároló a talpban

Fűtőtest alj nemesacélból rejtett fűtőspirállal

Speciálisan tervezett csöpögésmentes kiöntőnyílás (Anti-Drip)

Praktikus fedőnyitó gomb

Fedő rögzítése zárt helyzetben

Kétszeres biztonsági védelem:

Túlmelegedés elleni védelem víz nélküli bekapcsolás esetén

Önműködő kikapcsolás talpról levétel esetén

Középső 360° csatlakozás

Fogyasztás 2000 W

Tömeg 1,3 kg 

Vízforraló hőfokszabályzóval

Térfogat: 1,7 l

Elektronikus hőfok-szabályzás 50/60/70/85/100 °C-ra állítás 

lehetőségével

LED kijelző folyamatjelző hőfok-kijelzéssel 1 °C-onként a 

fogantyúba építve

Az aktuális vízhőfok kijelzése a forralás befejezése után is (30 

percig)

Három üzemmód:

    • Víz felmelegítése 100 °C-ra

    • Víz felmelegítése a kívánt hőfokra (50/60/70/85 °C) és 

ezen hőfokon tartása

    • Víz felmelegítése 100 °C-ra, lehűtése az előre beállított 

hőfokra (50/60/70/85 °C) és ezen hőfokon tartása 

(megfelelő a víz rövid felforralására a beállított hőfok elérése 

előtt)

30-perces hőfok-tartás funkció

Automatikus átmenet a hőfok-tartásra a beállított hőfok 

elérése után Elindítás hangjelzés

Beállítotthőfok-elérés hangjelzés

Kétoldali vízjelzés variabilis színes háttérvilágítással a forralás 

folyamatától függően (zöld – türkisz – kék – lila – rózsaszín – 

narancsszín – piros)

Fogantyúba épített három háttérvilágosított elektronikus 

gomb:

    • bekapcsolva/kikapcsolva

    • hőfok-beállítás

    • hőfok-tartás

Kivehető és mosható szűrő a szennyeződések és lerakódások 

felfogására

Tápkábel tároló a talpban

Fűtőtest alj nemesacélból rejtett fűtőspirállal

A fedő könnyű nyitása a gomb lenyomásával

Fedő biztonságos rögzítése zárt helyzetben

Háromszoros biztonsági védelem:

    • Túlmelegedés elleni védelem víz nélküli bekapcsolás 

esetén

    • Önműködő kikapcsolás talpról levétel esetén

    • Önműködő kikapcsolás a beállított hőfok elérése után

Középső 360° Otter csatlakozás

Vízforraló

Térfogat 1,7 l

Nemesacél kivitel

Vízszint-jelzés

Kivehető és mosható szűrő a szennyeződések és lerakódások 

felfogására

Tápkábel tároló a talpban

Fűtőtest alj nemesacélból rejtett fűtőspirállal

Speciálisan tervezett csöpögésmentes kiöntőnyílás (Anti-Drip)

Praktikus fedőnyitó gomb

Fedő rögzítése zárt helyzetben

Háromszoros biztonsági védelem:

•    Túlmelegedés elleni védelem víz nélküli bekapcsolás 

esetén

•    Önműködő kikapcsolás talpról levétel esetén

•    Önműködő kikapcsolás a forráspont elérése után

Középső 360° Jiatai csatlakozás

Be-/kikapcsoló kék LED háttérvilágítással

Teljesítmény 2000 W
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Háztartási kisgépek

Mikrohullámú sütő

Árlista. Érvényes: 2016. Február 1-től

40028214 8590669111367 SWK 1741RD 6 950 Ft

40025064 8590669103287 SWK 1740 5 655 Ft

40032624 8590669121588 SWK 1710SS

Vízforraló

Űrtartalom: 1,7 l

Vízszintjelzés

Kivehető és mosható szűrő a szennyeződések és lerakódások 

felfogására

Tápkábel tároló a talpban

Fűtőtest alj nemesacélból rejtett fűtőspirállal

A fedő könnyű nyitása a fogantyú felső részén levő gombbal

Fedő biztonságos rögzítése zárt helyzetben

Háromszoros biztonsági védelem:

•  Túlmelegedés elleni védelem víz nélküli bekapcsolás esetén

•  Önműködő kikapcsolás talpról levétel esetén

•  Önműködő kikapcsolás a forráspont elérése után

Középső 360° csatlakozás

Bekapcsolás/kikapcsolás gomb háttérvilágítással

Megfelelő halláskárosult ügyfeleknek is (működésjelző 

kontrollfény)

Fogyasztás: 1850 - 2150 W

6 605 Ft

40032623 8590669121571 SWK 1210SS

Vízforraló

Űrtartalom: 1,2 l

Vízszintjelzés

Kivehető és mosható szűrő a szennyeződések és lerakódások 

felfogására

Tápkábel tároló a talpban

Fűtőtest alj nemesacélból rejtett fűtőspirállal

A fedő könnyű nyitása a fogantyú felső részén levő gombbal

Fedő biztonságos rögzítése zárt helyzetben

Háromszoros biztonsági védelem:

•  Túlmelegedés elleni védelem víz nélküli bekapcsolás esetén

•  Önműködő kikapcsolás talpról levétel esetén

•  Önműködő kikapcsolás a forráspont elérése után

Középső 360° csatlakozás

Bekapcsolás/kikapcsolás gomb háttérvilágítással

Megfelelő halláskárosult ügyfeleknek is (működésjelző 

kontrollfény)

6 085 Ft

40026305 8590669105762 SWK 1052RD

Vízforraló

1 l űrtartalom

Vízszint-ellenőrző indikátor

Tápkábel-tartó a talpba építve

Biztonsági zárral ellátott fedél

Kivehető, így könnyedén tisztán tartható vízkőmentesítő és 

tisztító szűrő

Nemesacél fűtőtalp fedett fűtőegységgel

Kettős biztonsági rendszer

Túlhevülés elleni védelem víz nélküli bekapcsolás esetére

Automatikus kikapcsolás az alapról történő eltávolítás esetén

Központi, 360°-os csatlakozás

Fogantyúba épített ki/bekapcsoló gomb

Bekapcsolást jelző fény

2000 W teljesítmény

5 730 Ft

40018352 8590669084326 SWK 1050

Vízforraló

❙ űrtartalom 1,0 l

❙ vízszintjelző ablak

❙ biztonsági fedélzár

❙ kivehető és tisztítható szűrő

❙ túlmelegedés elleni védelem víz nélküli bekapcsoláskor

❙ középcsatlakozó

❙rozsdamentes fényes acél külső

❙ teljesítmény 2000 W

5 030 Ft

41003848 8590669176694 SWK 2080BK

Üveg Vízforraló

Térfogat 2,0 l

Szűrő a szennyeződések és lerakódások szűréséhez

Vízszint kijelző mindkét oldalon

Hálózati vezeték tárolása a talpban

Belső LED világítás

Hallássérültek is használhatják (működésjelző lámpa)

Rozsdamentes acél fűtőlap, rejtett fűtőspirállal

Gombnyomásra nyíló fedél

Kétszeres biztonság:

- túlmelegedése elleni védelem, víz nélküli bekapcsolás 

esetén

- automatikus kikapcsolás a forráspont elérése után

360°-os középcsatlakozó

Teljesítményfelvétel 2200 W

Tömeg (talp nélkül): 900 g

Feszültség és frekvencia: 220 – 240 V~ 50/60 Hz

6 950 Ft

41000408 8590669128914 SWK 1580BK

Üveg Vízforraló

Térfogat: 1,5 l

Minőségi német Schott üveg és rozsdamentes acél

Kivehető és mosható szűrő a szennyeződések és lerakódások 

felfogására Kétoldali vízszint-jelzés

Tápkábel tároló a talpban

Be-/kikapcsoló LED háttérvilágítással

Megfelelő halláskorlátozott ügyfelek számára is (üzemmód 

fényjelzés) Kivehető és mosható szűrő a szennyeződések és 

lerakódások felfogására

Nemesacél fűtőtalp rejtett fűtőspirállal

Speciálisan formatervezett csöpögésmentes kiöntőnyílás (Anti-

Drip)

Háromszoros biztonsági védelem:

Túlmelegedés elleni védelem víz nélküli bekapcsolás esetén

Önműködő kikapcsolás, ha leveszi a talpról

Önműködő kikapcsolás a forráspont elérése után

A fogantyú felső részén lévő gombbal a fedél könnyen 

kinyitható A fedél biztonságos rögzítése zárt helyzetben

Középső 360° csatlakozás Fogyasztás: 2200 W

12 155 Ft

Vízforraló

❙ Űrtartalom 1,7 l

❙ Vízszintjelző ablak

❙Rozsdamentes acél és Füstös Polikarbonát kivitel

❙ kivehető és mosható szűrő

❙ Túlmelegedés elleni védelem víz nélküli bekapcsoláskor

❙ Középcsatlakozó

❙Rozsdamentes acél fűtőfelület

❙ Teljesítmény 2000 W
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Mikrohullámú sütő

Árlista. Érvényes: 2016. Február 1-től

40032483 8590669121175 SWK 1810WH 4 345 Ft

40031675 8590669118519 SWK 1811GR 4 345 Ft

40031676 8590669118526 SWK 1812BL 4 345 Ft

40031677 8590669118533 SWK 1813OR 4 345 Ft

40031678 8590669118540 SWK 1814RD 4 345 Ft

40031679 8590669118557 SWK 1815VT 4 345 Ft

40031680 8590669118564 SWK 1816YL 4 345 Ft

40031691 8590669118571 SWK 1817TQ 4 345 Ft

41000374 8590669128150 SWK 1800WH

Vízforraló

Térfogat 1,8 l

Kétoldalú vízszintjelzés

Kivehető és mosható szűrő a szennyeződések és lerakódások 

felfogására

Tápkábel tároló a talpban

Fűtőtest alj nemesacélból rejtett fűtőspirállal

A fedő könnyű nyitása a fogantyú felső részén levő gombbal

Fedő biztonságos rögzítése zárt helyzetben

Háromszoros biztonsági védelem:

Túlmelegedés elleni védelem víz nélküli bekapcsolás esetén

Önműködő kikapcsolás talpról levétel esetén

Önműködő kikapcsolás a forráspont elérése után

Középső 360° csatlakozás

Bekapcsolás/kikapcsolás gomb háttérvilágítással

Megfelelő halláskárosult ügyfeleknek is (működésjelző 

kontrollfény)

Fogyasztás 2000 W

4 080 Ft

40017081 8590669083442 SWK 1501GR 3 990 Ft

40028521 8590669111312 SWK 1502BL 3 990 Ft

40028522 8590669111329 SWK 1503OR 3 990 Ft

Vízforraló

Űrtartalom: 1,8 l

Kétoldalú vízszintjelzés

Kivehető és mosható szűrő a szennyeződések és lerakódások 

felfogására

Tápkábel tároló a talpban

Fűtőtest alj nemesacélból rejtett fűtőspirállal

A fedő könnyű nyitása a fogantyú felső részén levő gombbal

Fedő biztonságos rögzítése zárt helyzetben

Háromszoros biztonsági védelem:

   • Túlmelegedés elleni védelem víz nélküli bekapcsolás 

esetén

   • Önműködő kikapcsolás talpról levétel esetén

   • Önműködő kikapcsolás a forráspont elérése után

Középső 360° csatlakozás

Bekapcsolás/kikapcsolás gomb háttérvilágítással

Megfelelő halláskárosult ügyfeleknek is (működésjelző 

kontrollfény)

Fogyasztás 2000 W

Tömeg állvány nélkül: 650 g

Feszültség és frekvencia: 220-240 V, 50 Hz

Vízforraló

Űrtartalom: 1,8 l

Kétoldalú vízszintjelzés

Kivehető és mosható szűrő a szennyeződések és lerakódások 

felfogására

Tápkábel tároló a talpban

Fűtőtest alj nemesacélból rejtett fűtőspirállal

A fedő könnyű nyitása a fogantyú felső részén levő gombbal

Fedő biztonságos rögzítése zárt helyzetben

Háromszoros biztonsági védelem:

   • Túlmelegedés elleni védelem víz nélküli bekapcsolás 

esetén

   • Önműködő kikapcsolás talpról levétel esetén

   • Önműködő kikapcsolás a forráspont elérése után

Középső 360° csatlakozás

Bekapcsolás/kikapcsolás gomb háttérvilágítással

Megfelelő halláskárosult ügyfeleknek is (működésjelző 

kontrollfény)

Fogyasztás 2000 W

Tömeg állvány nélkül: 650 g

Feszültség és frekvencia: 220-240 V, 50 Hz

Vízforraló

Űrtartalom:1,5L

 Kétoldalas vízszint-ellenőrző indikátor

 Tápkábel-tartó a talpba építve

 Biztonsági zárral ellátott fedél

 Kivehető, így könnyedén tisztán tartható vízkőmentesítő és 

tisztító szűrő

 Nemesacél fűtőtalp fedett fűtőegységgel

 Kettős biztonsági rendszer

 Túlhevülés elleni védelem víz nélküli bekapcsolás esetére

 Automatikus kikapcsolás az alapról történő eltávolítás esetén

 Központi, 360°-os csatlakozás

 Fogantyúba épített ki/bekapcsoló gomb

 Bekapcsolást jelző fény

 Ergonomikus tervezésű fogantyú

 2000 W teljesítmény
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Árlista. Érvényes: 2016. Február 1-től

40028523 8590669111336 SWK 1504RD 3 990 Ft

40028524 8590669111343 SWK 1505VT 3 990 Ft

40028525 8590669111350 SWK 1506YL 3 990 Ft

40030537 8590669115822 SWK 1507TQ 3 990 Ft

40010287 8590669059522 SWK 1500

Vízforraló

❙ űrtartalom 1,5 l

❙ kétoldali vízszintjelző ablak

❙ biztonsági fedélzár

❙ kivehető és tisztítható szűrő

❙ túlmelegedés elleni védelem víz nélküli bekapcsoláskor

❙ középcsatlakozó

❙ nemesacél belső fűtőfelület

❙ teljesítmény 2000 W

3 635 Ft

40023191 8590669091584 SWK 1001OR

Vízforraló

❙ űrtartalom 1,0 l

❙ vízszintjelző ablak

❙ rejtett fűtőelem

❙ biztonsági fedélzár

❙ kivehető és tisztítható szűrő

❙ túlmelegedés elleni védelem víz nélküli bekapcsoláskor

❙ középcsatlakozó

❙ teljesítmény 2000 W

3 470 Ft

41001912 8590669149667 SWK 102BL

Vízforraló

Térfogat 1,0 l

Vízszintjelző 

Kivehető és mosható szűrő a szennyeződések és lerakódások 

felfogására

Tápkábel tároló a talpban

Fedő biztonságos rögzítése zárt helyzetben

Háromszoros biztonsági védelem:

Túlmelegedés elleni védelem víz nélküli bekapcsolás esetén

Önműködő kikapcsolás talpról levétel esetén

Önműködő kikapcsolás a forráspont elérése után

Strix oldalcsatlakozás

Be-/kikapcsoló gomb

Megfelelő halláskárosult ügyfeleknek is (működésjelző 

kontrollfény)

Fogyasztás 900 W

A tápkábel hossza: 0,7 m

Méret (szélesség x mélység x magasság): 212 x 110 x 205 

mm 

Tömeg állvány nélkül: 410 g

2 605 Ft

40030505 8590669115563 STS 3050BK 5 120 Ft

40030506 8590669115570 STS 3051WH 5 120 Ft

41000551 8590669129874 STS 2700WH 6 950 Ft

Vízforraló

Űrtartalom:1,5L

 Kétoldalas vízszint-ellenőrző indikátor

 Tápkábel-tartó a talpba építve

 Biztonsági zárral ellátott fedél

 Kivehető, így könnyedén tisztán tartható vízkőmentesítő és 

tisztító szűrő

 Nemesacél fűtőtalp fedett fűtőegységgel

 Kettős biztonsági rendszer

 Túlhevülés elleni védelem víz nélküli bekapcsolás esetére

 Automatikus kikapcsolás az alapról történő eltávolítás esetén

 Központi, 360°-os csatlakozás

 Fogantyúba épített ki/bekapcsoló gomb

 Bekapcsolást jelző fény

 Ergonomikus tervezésű fogantyú

 2000 W teljesítmény

Kenyérpirító

Kenyérpirító

1 hosszú nyílás egész kenyérszelet vagy két fél szelet (250 

mm) pirításához

Három funkció egyben:

•  ismételt melegítés/felmelegítés (fényjelzéssel)

•  azonnali kikapcsolás a beállítás idő előtt (fényjelzéssel)

•  fagyasztott pékáru sütése/kiolvasztása (fényjelzéssel)

Alkalmas vastag és vékony pirítós készítéséhez is

Elektronikus időzítő - 7 sütésfokozat beállítás

A pékáru automatikus kiadása és kikapcsolás a 

sütés/kiolvasztás befejezése után

Automatikus középre-állítás funkció a vastag és vékony 

szeletek egyenletes pirításához

High Lift funkció a kisebb pirítós könnyű kivételéhez

Könnyű tisztítás ( morzsa-tálca)

Hőszigetelt külső burkolat (működésnél érintésre hideg)

Csúszásmentes talpak

Tápkábel tároló Tápkábel hossz: 80 cm

Fogyasztás: 850 – 1000 W

Méret (hosszúság x mélység x magasság): 411 x 133 x 192 

mm

Kenyérpirító

két szelet kenyér pirításához (129 mm hosszú)

Három funkció egyben:

 - ismételt melegítés/felmelegítés (fényjelzéssel)

 - azonnali kikapcsolás a beállítás idő előtt

 - fagyasztott pékáru sütése/kiolvasztása (fényjelzéssel)

Alkalmas vastag és vékony pirítós készítéséhez is

Elektronikus időzítő - 6 sütésfokozat beállítás

A pékáru automatikus kiadása és kikapcsolás a 

sütés/kiolvasztás befejezése után

Automatikus középre-állítás funkció a vastag és vékony 

szeletek egyenletes pirításához

High Lift funkció a kisebb pirítós könnyű kivételéhez

Könnyű tisztítás (kitolódó morzsa-tálca)

Hőszigetelt külső burkolat (működésnél érintésre hideg)

Csúszásmentes talpak

Tápkábel tároló

Tápkábel hossz: 1 m

Fogyasztás: 800 W

Méret (hosszúság x mélység x magasság): 289 x 179 x 175 

mm

Tömeg: 1,05 kg

Feszültség és frekvencia: 220-240 V, 50/60 Hz
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41000552 8590669129881 STS 2701GR 6 950 Ft

41000553 8590669129898 STS 2702BL 6 950 Ft

Kenyérpirító

két szelet kenyér pirításához (129 mm hosszú)

Három funkció egyben:

 - ismételt melegítés/felmelegítés (fényjelzéssel)

 - azonnali kikapcsolás a beállítás idő előtt

 - fagyasztott pékáru sütése/kiolvasztása (fényjelzéssel)

Alkalmas vastag és vékony pirítós készítéséhez is

Elektronikus időzítő - 6 sütésfokozat beállítás

A pékáru automatikus kiadása és kikapcsolás a 

sütés/kiolvasztás befejezése után

Automatikus középre-állítás funkció a vastag és vékony 

szeletek egyenletes pirításához

High Lift funkció a kisebb pirítós könnyű kivételéhez

Könnyű tisztítás (kitolódó morzsa-tálca)

Hőszigetelt külső burkolat (működésnél érintésre hideg)

Csúszásmentes talpak

Tápkábel tároló

Tápkábel hossz: 1 m

Fogyasztás: 800 W

Méret (hosszúság x mélység x magasság): 289 x 179 x 175 

mm

Tömeg: 1,05 kg

Feszültség és frekvencia: 220-240 V, 50/60 Hz
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41000554 8590669129904 STS 2703OR 6 950 Ft

41000555 8590669129911 STS 2704RD 6 950 Ft

41000556 8590669129928 STS 2705VT 6 950 Ft

41000557 8590669129935 STS 2706YL 6 950 Ft

41000558 8590669129942 STS 2707TQ 6 950 Ft

41000559 8590669129959 STS 2708RS 6 950 Ft

40027886 8590669109920 STS 2652RD

Kenyérpirító

❙ 2 sütőnyílás 2 kenyérszelet pirítására

❙ elektronikus időkapcsoló – 7 sütési fokozat

❙ stop gomb az azonnali kikapcsoláshoz

❙ gomb a pirítás megismétléséhez

❙ gomb a fagyasztott kenyér felolvasztásához

❙ kivehető morzsatálca

❙ kábeltároló hely

❙ teljesítményfelvétel 850 W

❙ nemesacél kivitel

6 250 Ft

40006807 8590669047116 STS 2651

Kenyérpirító

❙ 2 sütőnyílás 2 kenyérszelet pirítására

❙ elektronikus időkapcsoló – 7 sütési fokozat

❙ stop gomb az azonnali kikapcsoláshoz

❙ gomb a pirítás megismétléséhez

❙ gomb a fagyasztott kenyér felolvasztásához

❙ kivehető morzsatálca

❙ kábeltároló hely

❙ teljesítményfelvétel 850 W

❙ nemesacél kivitel

5 820 Ft

40009422 8590669056071 STS 2604

Kenyérpirító

❙ 2 sütőnyílás 2 kenyérszelet pirítására

❙ elektronikus időkapcsoló – 6 sütési fokozat

❙ stop gomb az azonnali kikapcsoláshoz

❙ gomb a pirítás megismétléséhez

❙ gomb a fagyasztott kenyér felolvasztásához

❙ kivehető morzsatálca

❙ kábeltároló hely

❙ teljesítményfelvétel 800 W                                                                                    

4 165 Ft

40009421 8590669056064 STS 2603

Kenyérpirító

❙ 2 sütőnyílás 2 kenyérszelet pirítására

❙ elektronikus időkapcsoló – 6 sütési fokozat

❙ stop gomb az azonnali kikapcsoláshoz

❙ kivehető morzsatálca

❙ kábeltároló hely

❙ teljesítményfelvétel 800 W

3 735 Ft

40006236 8590669041985 STS 2602

Kenyérpirító

❙ 2 sütőnyílás 2 kenyérszelet pirítására

❙ elektronikus időkapcsoló – 7 sütési fokozat

❙ stop gomb az azonnali kikapcsoláshoz

❙ gomb a pirítás megismétléséhez

❙ gomb a fagyasztott kenyér felolvasztásához

❙ kivehető morzsatálca

❙ kábeltároló hely

❙ teljesítményfelvétel 800 W

4 165 Ft

Kenyérpirító

két szelet kenyér pirításához (129 mm hosszú)

Három funkció egyben:

 - ismételt melegítés/felmelegítés (fényjelzéssel)

 - azonnali kikapcsolás a beállítás idő előtt

 - fagyasztott pékáru sütése/kiolvasztása (fényjelzéssel)

Alkalmas vastag és vékony pirítós készítéséhez is

Elektronikus időzítő - 6 sütésfokozat beállítás

A pékáru automatikus kiadása és kikapcsolás a 

sütés/kiolvasztás befejezése után

Automatikus középre-állítás funkció a vastag és vékony 

szeletek egyenletes pirításához

High Lift funkció a kisebb pirítós könnyű kivételéhez

Könnyű tisztítás (kitolódó morzsa-tálca)

Hőszigetelt külső burkolat (működésnél érintésre hideg)

Csúszásmentes talpak

Tápkábel tároló

Tápkábel hossz: 1 m

Fogyasztás: 800 W

Méret (hosszúság x mélység x magasság): 289 x 179 x 175 

mm

Tömeg: 1,05 kg

Feszültség és frekvencia: 220-240 V, 50/60 Hz

Kenyérpirító

két szelet kenyér pirításához (129 mm hosszú)

Három funkció egyben:

 - ismételt melegítés/felmelegítés (fényjelzéssel)

 - azonnali kikapcsolás a beállítás idő előtt

 - fagyasztott pékáru sütése/kiolvasztása (fényjelzéssel)

Alkalmas vastag és vékony pirítós készítéséhez is

Elektronikus időzítő - 6 sütésfokozat beállítás

A pékáru automatikus kiadása és kikapcsolás a 

sütés/kiolvasztás befejezése után

Automatikus középre-állítás funkció a vastag és vékony 

szeletek egyenletes pirításához

High Lift funkció a kisebb pirítós könnyű kivételéhez

Könnyű tisztítás (kitolódó morzsa-tálca)

Hőszigetelt külső burkolat (működésnél érintésre hideg)

Csúszásmentes talpak

Tápkábel tároló

Tápkábel hossz: 1 m

Fogyasztás: 800 W

Méret (hosszúság x mélység x magasság): 289 x 179 x 175 

mm

Tömeg: 1,05 kg

Feszültség és frekvencia: 220-240 V, 50/60 Hz
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41000840 8590669134472 SSM 9400SS

Szendvicssütő, grillező és gofrisütő 3 az 1-ben

4 háromszögalakú szendvics készítéséhez, hús grillezéséhez 

és gofri készítéséhez

3 cserélhető sütőlap (szendvicssütő, grillező, gofrisütő)

Automatikus hőfok-szabályzás

Könnyen tisztítható sütőlapok

Tapadásmentes felületi kivitel a sütőlapokon

Hőszigetelt fogantyú és burkolat

Működésjelző - piros kontrollfény

Melegítésjelző (sütéshez előkészítés) - zöld kontrollfény

Függőleges helyzetben tárolás lehetősége

Hőbiztosíték

Tápkábel hossz 85 cm

Fogyasztás 700 W

Méretek (h x sz x m): 225 x 224 x 86 mm

Tömeg: 1,16 kg

7 645 Ft

41001563 8590669138722 SSM 9404RD

Szendvicssütő, grillező és gofrisütő 3 az 1-ben

4 háromszögalakú szendvics készítéséhez, hús grillezéséhez 

és gofri készítéséhez

3 cserélhető sütőlap (szendvicssütő, grillező, gofrisütő)

Automatikus hőfok-szabályzás

Könnyen tisztítható sütőlapok

Tapadásmentes felületi kivitel a sütőlapokon

Hőszigetelt fogantyú és burkolat

Működésjelző - piros kontrollfény

Melegítésjelző (sütéshez előkészítés) - zöld kontrollfény

Függőleges helyzetben tárolás lehetősége

Hőbiztosíték

Tápkábel hossz 85 cm

Fogyasztás 700 W

Méretek (h x sz x m): 225 x 224 x 86 mm

Tömeg: 1,16 kg

7 645 Ft

40027273 8590669107827 SSM 9300

Szendvicssütő, grillező és gofrisütő 3 az 1-ben

4 háromszögalakú szendvics készítéséhez, hús grillezéséhez 

és gofri készítéséhez

3 cserélhető sütőlap (szendvicssütő, grillező, gofrisütő)

Automatikus hőfok-szabályzás

Könnyen tisztítható sütőlapok

Tapadásmentes felületi kivitel a sütőlapokon

Hőszigetelt fogantyú és burkolat

Működésjelző - piros kontrollfény

Melegítésjelző (sütéshez előkészítés) - zöld kontrollfény

Függőleges helyzetben tárolás lehetősége

Hőbiztosíték

Tápkábel hossz 85 cm

Fogyasztás 700 W

Méretek (h x sz x m): 225 x 224 x 86 mm

Tömeg: 1,16 kg

7 645 Ft

40031378 8590669117796 SSM 8700WH

Szendvicssütő

8 háromszögalakú szendvics készítéséhez

Automatikus hőfok-szabályzás

Könnyen tisztítható sütőlapok

Tapadásmentes felületi kivitel a sütőlapokon

Hőszigetelt fogantyú és burkolat

Működésjelző - piros kontrollfény

Melegítésjelző (sütéshez előkészítés) - zöld kontrollfény

Függőleges helyzetben tárolás lehetősége

Csúszásmentes talpak

Hőbiztosíték

Tápkábel hossz 75 cm

Fogyasztás 1100 W

Méret (hosszúság x mélység x magasság): 268 x 319 x 106 

mm

6 950 Ft

41000357 8590669128792 SSM 4200SS

Szendvicssütő

Rozsdamentes kivitel

4 háromszög alakú szendvics készítéséhez

Automatikus hőfok-szabályzás

Könnyen tisztítható sütőlapok

Tapadásmentes felületi kivitel a sütőlapokon

Hőszigetelt fogantyú és burkolat

Működésjelző - piros kontrollfény

Melegítés jelző (sütéshez előkészítés) - zöld kontrollfény

Függőleges helyzetben tárolás lehetősége

Csúszásmentes talpak

Hő biztosíték

Tápkábel hossz 75 cm

Fogyasztás 700 W

Méret (hosszúság x mélység x magasság): 235 x 222 x 90 

mm

4 510 Ft

41000358 8590669128808 SSM 4204RD

Szendvicssütő

Rozsdamentes kivitel piros metál felülettel

4 háromszög alakú szendvics készítéséhez

Automatikus hőfok-szabályzás

Könnyen tisztítható sütőlapok

Tapadásmentes felületi kivitel a sütőlapokon

Hőszigetelt fogantyú és burkolat

Működésjelző - piros kontrollfény

Melegítés jelző (sütéshez előkészítés) - zöld kontrollfény

Függőleges helyzetben tárolás lehetősége

Csúszásmentes talpak

Hő biztosíték

Tápkábel hossz 75 cm

Fogyasztás 700 W

Méret (hosszúság x mélység x magasság): 235 x 222 x 90 

mm

4 510 Ft

41001525 8590669138043 SSM 4210WH

Szendvicssütő

Rozsdamentes kivitel

4 háromszög alakú szendvics készítéséhez

Automatikus hőfok-szabályzás

Könnyen tisztítható sütőlapok

Tapadásmentes felületi kivitel a sütőlapokon

Hőszigetelt fogantyú és burkolat

Működésjelző - piros kontrollfény

Melegítés jelző (sütéshez előkészítés) - zöld kontrollfény

Függőleges helyzetben tárolás lehetősége

Csúszásmentes talpak

Hő biztosíték

Tápkábel hossz 75 cm

Fogyasztás 700 W

Méret (hosszúság x mélység x magasság): 235 x 222 x 90 

mm

4 510 Ft

41000359 8590669128815 SSM 4300SS

Szendvicssütő

Rozsdamentes kivitel

4 háromszög alakú szendvics készítéséhez

Automatikus hőfok-szabályzás

Könnyen tisztítható sütőlapok

Tapadásmentes felületi kivitel a sütőlapokon

Hőszigetelt fogantyú és burkolat

Működésjelző - piros kontrollfény

Melegítés jelző (sütéshez előkészítés) - zöld kontrollfény

Függőleges helyzetben tárolás lehetősége

Csúszásmentes talpak

Hő biztosíték

Tápkábel hossz 75 cm

Fogyasztás 700 W

Méret (hosszúság x mélység x magasság): 238 x 234 x 105 

mm

4 510 Ft

Szendvicssütő
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41000360 8590669128822 SSM 4304RD

Szendvicssütő

Rozsdamentes kivitel piros metál felülettel 

4 háromszög alakú szendvics készítéséhez

Automatikus hőfok-szabályzás

Könnyen tisztítható sütőlapok

Tapadásmentes felületi kivitel a sütőlapokon

Hőszigetelt fogantyú és burkolat

Működésjelző - piros kontrollfény

Melegítés jelző (sütéshez előkészítés) - zöld kontrollfény

Függőleges helyzetben tárolás lehetősége

Csúszásmentes talpak

Hő biztosíték

Tápkábel hossz 75 cm

Fogyasztás 700 W

Méret (hosszúság x mélység x magasság): 238 x 234 x 105 

mm

Tömeg: 1,2 kg

4 510 Ft

41001526 8590669138050 SSM 4310WH

Szendvicssütő

Rozsdamentes kivitel piros metál felülettel 

4 háromszög alakú szendvics készítéséhez

Automatikus hőfok-szabályzás

Könnyen tisztítható sütőlapok

Tapadásmentes felületi kivitel a sütőlapokon

Hőszigetelt fogantyú és burkolat

Működésjelző - piros kontrollfény

Melegítés jelző (sütéshez előkészítés) - zöld kontrollfény

Függőleges helyzetben tárolás lehetősége

Csúszásmentes talpak

Hő biztosíték

Tápkábel hossz 75 cm

Fogyasztás 700 W

Méret (hosszúság x mélység x magasság): 238 x 234 x 105 

mm

Tömeg: 1,2 kg

4 510 Ft

40027272 8590669107810 SSM 3100

Szendvicssütő

❙ 4 db háromszög alakú meleg szendvics készítéséhez

❙ könnyen tisztítható sütőfelület

❙ tapadásmentes bevonattal ellátott sütőfelület

❙ hőszigetelt külső és fogantyú

❙ bekapcsolás jelző /sütési hőmérséklet elérését jelző fény

❙ függőleges helyzetben is tárolható

❙ teljesítményfelvétel 700 W

4 075 Ft

40027260 8590669107803 SSM 1100

Szendvicssütő

❙ 2 db háromszög alakú meleg szendvics készítéséhez

❙ könnyen tisztítható sütőfelület

❙ tapadásmentes bevonattal ellátott sütőfelület

❙ hőszigetelt külső és fogantyú

❙ bekapcsolás jelző /sütési hőmérséklet elérését jelző fény

❙ függőleges helyzetben is tárolható

❙ teljesítményfelvétel 460 W

3 215 Ft

40029281 8590669114825 SEG 710BP

Tojásfőző

Kapacitás: max. 7 tojás

3 főzési fokozat: lágy - reggelire kiváló, közepesen kemény - 

halakhoz alkalmas

vagy kemény - salátákba a legjobb

Kivehető tojástartó a tojások kényelmes tálalásához 

A készülék az ergonomikus formának és a kivehető tartónak 

köszönhetően könnyen tisztítható

Beépített elektronikus időzítő hangjelzéssel

Teljesen automatikus működés

Túlmelegedés elleni védelem

Fényjelzéssel ellátott kapcsoló

Levehető fedél – a könnyű tisztítás érdekében 

Mérőedény beépített csúccsal 

Feszültség és frekvencia: 220-240 V ~ 50 Hz

Fogyasztás: 320-380 W

3 900 Ft

40029282 8590669114832 SEG 720BS

Tojásfőző

Kapacitás: max. 7 tojás

3 főzési fokozat: lágy - reggelire kiváló, közepesen kemény - 

halakhoz alkalmas

vagy kemény - salátákba a legjobb

Kivehető tojástartó a tojások kényelmes tálalásához 

A készülék az ergonomikus formának és a kivehető tartónak 

köszönhetően könnyen tisztítható

Beépített elektronikus időzítő hangjelzéssel

Teljesen automatikus működés

Túlmelegedés elleni védelem

Fényjelzéssel ellátott kapcsoló

Levehető fedél – a könnyű tisztítás érdekében 

Mérőedény beépített csúccsal 

Feszültség és frekvencia: 220-240 V ~ 50 Hz

Fogyasztás: 320-380 W

4 330 Ft

40030621 8590669116539 SBR 1031WH 14 770 Ft

41000466 8590669129508 SBR 1032SS 16 510 Ft

Tojásfőző

Kenyérsütő

Kenyérsütő

Teljes mértékben automata működésű házi kenyérsütő

12 előre beállított sütőprogram

Egyedi program dzsem- és lekvár főzéshez

Egyedi program kizárólag tészták készítéséhez (pl. pizzához, 

bagetthez, kiflihez, fánkhoz, stb.)

Program nagyon gyors sütéshez (90 perc)

1 dagasztófej

10 órás időzítő a sütés késleltetett indításához, mely 10 

perces időintervallumonként állítható

A kék háttér világítású LED kijelző mutatja a hátralévő sütési 

időt

Maximális vekni tömeg 900 g

Választható vekni tömeg (450 g, 700 g, 900 g)

20 perces memóriavédelem áramkimaradás esetére (a 

sütőprogram folytatódik)

Ellenőrzőablakkal ellátott fedél

2 vekni pirítottsági fokozat (világos / sötét)

Melegen tartó funkció a sütés befejezését követően akár 60 

percig

A hőszigetelt, dupla burkolat dagasztás és sütés közben 

stabilan tartja a hőt

Könnyű tisztítás 

Csúszásmentes talpak

Mellékelt tartozékok: receptek, mérőpohár, mérőkanál, 

kampó a dagasztófej kenyérből való kiemeléséhez

Névleges fogyasztás 480-580 W

Tápkábel hossz: 1 m

Méret (szélesség x mélység x magasság): 276 x 280 x 320 

mm

Tömeg: 4,2 kg
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40016407 8590669080663 SBR 930SS

Kenyérsütő

❙ 11 előre beállított sütőprogram

❙ 1 dzsemkészítő program

❙ 13 órás időzítő a késleltett sütéshez

❙ nagy megvilágított LCD kijelző a fennmaradó idő kijelzésével

❙ egyszerűen tisztítható nemesacél kivitel

❙ mosogatógépben mosható forma

❙ maximális kenyérsúly 900g

❙ hangjelzés a következő hozzávalók hozzáadásákor

❙ 15 perces memória áramkiesés esetén (a sütő folytatja a 

sütést )

❙ betekintőablak

❙ 3 barnítási fokozat (világos / közepesen barna / barna)

❙ melegentartó funkció a sütés befejezésétől 60 percig

❙ könnyen tisztitható tapadásmentes felület

❙ csúszásgátló lábak

❙ tartozékok: mérőcsésze és mérőkanál

19 115 Ft

40032661 8590669122851 SBX 002 1 darab dagasztófej az SBR 930SS  Kenyérsütőhöz 765 Ft

41000465 8590669129492 SBX 003 1 darab dagasztófej az SBR 103X  Kenyérsütőhöz 765 Ft

40016475 8590669081882 SHM 4220

Hot-dog készítő

❙ 1-16 db virsli elkészítéséhez

❙ tartály 1-5 db tojás főzéséhez

❙ zöldségpároló (kukorica, brokkoli, torma, stb.)

❙ 2 kiflisütő rúd

❙ a pároló főzőtartályt külön is lehet használni

❙ csúszásgátló lábak

❙ egyszerű tisztítás

❙ teljesítmény 380 W

7 125 Ft

40016476 8590669081899 SHM 4210

Hot-dog készítő

❙ 1-16 db virsli elkészítéséhez

❙ tartály 1-3 db tojás főzéséhez

❙ zöldségpároló (kukorica, brokkoli, torma, stb.)

❙ kiflisütő rúd

❙ a pároló főzőtartályt és a kiflisütőt külön is lehet használni

❙ csúszásgátló lábak

❙ egyszerű tisztítás

❙ teljesítmény 350 W

5 905 Ft

40022241 8590669090280 SBL 4371

Turmix gép

❙Vezérlés Forgókapcsolóval

❙2 sebességfokozat + Pulse funkció 

❙1,5 üvegedény

❙rozsdamentes acél penge

12 155 Ft

40022242 8590669090297 SBL 4370

Turmix gép

❙Vezérlés Forgókapcsolóval

❙2 sebességfokozat + Pulse funkció 

❙1,5 üvegedény

❙rozsdamentes acél penge

10 680 Ft

40028936 8590669113545 SFS 1000WH 8 685 Ft

40029236 8590669114689 SFS 1001GR 8 685 Ft

40028937 8590669113552 SFS 1070WH 9 995 Ft

40029237 8590669114696 SFS 1071GR 9 995 Ft

Elektromos élelmiszer-szeletelő

Elektromos élelmiszer-szeletelő

Nemesacél levehető szeletelő korong (átmérő 170 mm)

Tekerőszabályzó szünetmentesen beállítható 

vágásszélességgel (1-15 mm)

Lehajtható alaplap

Levehető kerekek (167 x 179 mm) ütközővel mindkét oldalon

Adagolócsonk (129 x 84 mm) fogótüskékkel az élelmiszerek 

nemkívánt elmozdulása ellen szeleteléskor

Az adagolócsonk teljes kihúzásának lehetősége méretesebb 

élelmiszerek szeleteléséhez

Kivehető tálca a felszeletelt élelmiszerekhez

Levehető részek a könnyű tisztítás és mosás érdekében 

(élelmiszer tálca, alaplap, kerekek, adagolócsonk, szeletelő 

korong) Beépített ujjvédő

Biztonsági gyerekzár a nemkívánt beindítás megakadályozása 

érdekében Tápkábel tároló

Csúszásmentes lábak

Teljesítmény 100 W

Méret (hossz x mélység x magasság): 339 x 246 x 206

Méret szétszedett állapotban kerekek nélkül (hossz x mélység 

x magasság): 339 x 109 x 206 Tömeg: 1,98 kg

Elektromos élelmiszer-szeletelő

SOLINGEN nemesacél levehető szeletelő korong (átmérő 170 

mm)

Tekerőszabályzó szünetmentesen beállítható 

vágásszélességgel (1-15 mm)Lehajtható alaplap

Levehető kerekek (167 x 179 mm) ütközővel mindkét oldalon

Adagolócsonk (129 x 84 mm) fogótüskékkel az élelmiszerek 

nemkívánt elmozdulása ellen szeleteléskor

Az adagolócsonk teljes kihúzásának lehetősége méretesebb 

élelmiszerek szeleteléséhez

Kivehető tálca a felszeletelt élelmiszerekhez

Levehető részek a könnyű tisztítás és mosás érdekében 

(élelmiszer tálca, alaplap, kerekek, adagolócsonk, szeletelő 

korong)Beépített ujjvédő

Biztonsági gyerekzár a nemkívánt beindítás megakadályozása 

érdekébenTápkábel tároló

Csúszásmentes lábakTeljesítmény 100 W

Méret (hossz x mélység x magasság): 339 x 246 x 206

Méret szétszedett állapotban kerekek nélkül (hossz x mélység 

x magasság): 339 x 109 x 206

Tömeg: 1,98 kg

Hot-dog készítő

Turmix gép
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Mikrohullámú sütő

Árlista. Érvényes: 2016. Február 1-től

41002011 8590669152438 SSG 3500WH     9 550 Ft

41002012 8590669152445 SSG 3501GR     9 550 Ft

41002013 8590669152452 SSG 3502BL     9 550 Ft

41002014 8590669152469 SSG 3503OR     9 550 Ft

41002015 8590669152476 SSG 3504RD 9 550 Ft

41002016 8590669152483 SSG 3505TQ 9 550 Ft

41002017 8590669152490 SSG 3506YL 9 550 Ft

41002018 8590669152506 SSG 3507TQ     9 550 Ft

41002019 8590669152513 SSG 3508RS 9 550 Ft

Speciális zöldség-gyümölcs szeletelő és reszelő

Speciális zöldség-gyümölcs szeletelő és reszelő

Szeletel, vág és reszel

Mellékelt tartozékok: 5 darab cserélhető szeletelő tartozék, a 

tökéletes munkához

• Vékony szeletelő, például vékony burgonyaszeletek, ételek 

díszítéséhez használható zöldség- és gyümölcsszeletek 

készítéséhez

• Hullámos szeletelő, ételek díszítéséhez is használható 

zöldség- és gyümölcs-hullámok készítéséhez

• Durva reszelő, leves zöldségek reszeléséhez, 

burgonyapogácsa készítéséhez, vagy saláta zöldségek és 

gyümölcsök durva reszeléséhez

• Finom reszelő, saláta zöldségek és gyümölcsök finom 

reszeléséhez, sajtos vagy zöldséges krémek készítéséhez

• Nagyon finom reszelő, kókusz, mandula, diófélék 

darálásához, vagy zsemlemorzsa készítéséhez

Modern, ergonomikus és helytakarékos formatervezés

Az 56 mm-es töltőtorokba az alapanyagok előzetes darabolás 

nélkül is behelyezhetők 

Reszelés és szeletelés közvetlenül a tányérba vagy edénybe

A zárt konstrukciónak köszönhetően könnyen tisztítható

Csendes működés

Csúszásmentes lábak a biztonságos munkavégezéshez

Vezeték tároló

Hálózati vezeték hossza: 1,2 m

Teljesítményfelvétel: 150 W

Tápfeszültség és frekvencia 220 - 240 V, 50/60 Hz

Méretek: 24,5 × 22,5 × 19,5 cm

Tömeg: 1,2 kg

Speciális zöldség-gyümölcs szeletelő és reszelő

Szeletel, vág és reszel

Mellékelt tartozékok: 5 darab cserélhető szeletelő tartozék, a 

tökéletes munkához

• Vékony szeletelő, például vékony burgonyaszeletek, ételek 

díszítéséhez használható zöldség- és gyümölcsszeletek 

készítéséhez

• Hullámos szeletelő, ételek díszítéséhez is használható 

zöldség- és gyümölcs-hullámok készítéséhez

• Durva reszelő, leves zöldségek reszeléséhez, 

burgonyapogácsa készítéséhez, vagy saláta zöldségek és 

gyümölcsök durva reszeléséhez

• Finom reszelő, saláta zöldségek és gyümölcsök finom 

reszeléséhez, sajtos vagy zöldséges krémek készítéséhez

• Nagyon finom reszelő, kókusz, mandula, diófélék 

darálásához, vagy zsemlemorzsa készítéséhez

Modern, ergonomikus és helytakarékos formatervezés

Az 56 mm-es töltőtorokba az alapanyagok előzetes darabolás 

nélkül is behelyezhetők 

Reszelés és szeletelés közvetlenül a tányérba vagy edénybe

A zárt konstrukciónak köszönhetően könnyen tisztítható

Csendes működés

Csúszásmentes lábak a biztonságos munkavégezéshez

Vezeték tároló

Hálózati vezeték hossza: 1,2 m

Teljesítményfelvétel: 150 W

Tápfeszültség és frekvencia 220 - 240 V, 50/60 Hz

Méretek: 24,5 × 22,5 × 19,5 cm

Tömeg: 1,2 kg
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41000361 8590669127993 STM 3010WH 24 335 Ft

41000362 8590669128006 STM 3011GR 24 335 Ft

41000560 8590669130092 STM 3012BL 24 335 Ft

41000561 8590669130108 STM 3013OR 24 335 Ft

41000363 8590669128013 STM 3014RD 24 335 Ft

41000562 8590669130115 STM 3015VT 24 335 Ft

41000563 8590669130122 STM 3016YL 24 335 Ft

41000564 8590669130139 STM 3017TQ 24 335 Ft

41000364 8590669128020 STM 3018RS 24 335 Ft

41003563 8590669173921 STM 3620WH 29 555 Ft

41003564 8590669173938 STM 3621GR 29 555 Ft

41003565 8590669173945 STM 3622BL 29 555 Ft

41003566 8590669173952 STM 3623OR 29 555 Ft

Konyhai robotgép

4 literes rozsdamentes acéledény

A robotgéppel akár 1,6 kg tészta is készíthető 

4 cserélhető fej:

•   dagasztó (nehéz és sűrű, élesztős tésztákhoz)

•   A-alakú keverőszár (krémek és könnyű, élesztőt nem 

tartalmazó tészták keveréséhez)

•   balllon alakú habverő (tejszín, tojásfehérje stb. 

habveréséhez)

•   fröccsenésgátló fedél

Bajonett-rendszerű tartozékrögzítés, gyors és egyszerű 

fejcsere 

Bolygóműves keverés, habverés és dagasztás.

•    A keverőszár a saját tengelye és a hajtómű tengelye körül 

is forog

•    Az edény tartalmát 100 %-ban megkeveri

Minden tartozékon speciális bilincs található, amely megvédi 

a hajtóművet a fröccsenő alapanyagoktól

Speciális, ballon alakú habverő, amely levegővel tölti meg a 

tojásfehérjét és a tejszínt (500%-os térfogat növekedés a 

tojás, és 200%-os térfogat növekedés a tejszín felverése 

során) 6 fordulatszám (52, 87, 112, 122, 136 és 172 1/perc)

Az impulzus üzemmóddal rövid ideig, maximális 

fordulatszámmal forgatható a befogott fej

Felhajtható kar a kényelmesebb munkavégzéshez és a 

tartozékok egyszerűbb cseréjéhez

A kar felhajtott helyzetben rögzíthető

Egyszerűen tisztítható (a rozsdamentes edény 

mosogatógépben is elmosható)

Tapadókorongos, csúszásgátló talp

Hálózati vezeték tároló a készülék alján

LED háttérvilágítás a fordulatszám szabályozóban

Túlmelegedés elleni védelem

Teljesítményfelvétel 600 W

Hálózati vezeték hossza: 1 m

Méret edénnyel (szélesség × mélység × magasság): 362 × 

213 × 305 mm Méret edény nélkül (szélesség × mélység × 

magasság): 362 × 187 × 305 mm

Edény mérete (átmérő × magasság): 213 × 154 mm

Tömeg (edénnyel és tartozékokkal együtt): 4,4 kg

Konyhai robotgép

Ideális nagyobb tészták, krémek, tejszínhab, hab, stb, 

készítésére.

4 literes nemesacél tál

Kapacitás: max. 1,6 kg tészta készítéséhez

Max. 8 tojásfehérje felverése

3 cserélhető fej

• dagasztókar (élesztős nehéz és kemény tésztához)

• "A" betű formájú keverőlapát (krémekhez és élesztő nélküli 

könnyű tésztákhoz)

• gömb habverő (tejszín, tojásfehérje stb. felverésére)

A fejek rögzítésének bajonett rendszere könnyű összeállítást 

és cserét tesz lehetővé.

A dagasztás, keverés és habverés planetáris rendszere:

• A fejek mind a saját tengelyük, mind a váltó tengelye körül 

forognak egyszerre

• lehetővé teszi a tál tartalmának 100%-os feldolgozását

• a konkurens rendszerekkel összehasonlítva garantálja az 

összetevők tökéletes összekeverését

Minden fejnek speciális pereme van, ami megóvja a váltót a 

munka közben történő szennyeződéstől.

Speciális formájú és konstrukciójú gömb habverő a könnyű 

tojáshab és a tökéletesen felvert tejszínhab érdekében (a 

térfogat 500%-os növekedése  tojásfehérje és 200%-os 

tejszín esetén)

6 sebesség (52, 87, 112, 122, 136 és 172 fordulat/perc)

Az impulzus üzemmód lehetővé teszi a rövid időtartamú 

működést maximális teljesítményen (172 fordulat/perc)

Kihajtható kar a könnyebb kezelés és a kényelmesebb 

fejcsere érdekében Rögzítő biztosíték a kihajtható kar felső 

oldalán

Könnyű tisztítás (a kivehető nemesacél tál mosogatógépben 

tisztítható) Csúszásmentes lábak tapadókorongokkal

Hely az alapzat alatt a hálózati kábel feltekerésére

Megvilágított sebességszabályozó gomb

Hőbiztosíték túlmelegedés ellen

Teljesítmény 450 W Tápkábel hossz: 1 m

Méret a tállal (szélesség x mélység x magasság): 362 x 213 x 

305 mm

Méret a tál nélkül (szélesség x mélység x magasság): 362 x 

Konyhai robotgép

Ideális nagyobb tészták, krémek, tejszínhab, hab, stb, 

készítésére.

4 literes nemesacél tál

Kapacitás: max. 1,6 kg tészta készítéséhez

Max. 8 tojásfehérje felverése

3 cserélhető fej

• dagasztókar (élesztős nehéz és kemény tésztához)

• "A" betű formájú keverőlapát (krémekhez és élesztő nélküli 

könnyű tésztákhoz)

• gömb habverő (tejszín, tojásfehérje stb. felverésére)

A fejek rögzítésének bajonett rendszere könnyű összeállítást 

és cserét tesz lehetővé.

A dagasztás, keverés és habverés planetáris rendszere:

• A fejek mind a saját tengelyük, mind a váltó tengelye körül 

forognak egyszerre

• lehetővé teszi a tál tartalmának 100%-os feldolgozását

• a konkurens rendszerekkel összehasonlítva garantálja az 

összetevők tökéletes összekeverését

Minden fejnek speciális pereme van, ami megóvja a váltót a 

munka közben történő szennyeződéstől.

Speciális formájú és konstrukciójú gömb habverő a könnyű 

tojáshab és a tökéletesen felvert tejszínhab érdekében (a 

térfogat 500%-os növekedése  tojásfehérje és 200%-os 

tejszín esetén)

6 sebesség (52, 87, 112, 122, 136 és 172 fordulat/perc)

Az impulzus üzemmód lehetővé teszi a rövid időtartamú 

működést maximális teljesítményen (172 fordulat/perc)

Kihajtható kar a könnyebb kezelés és a kényelmesebb 

fejcsere érdekében Rögzítő biztosíték a kihajtható kar felső 

oldalán

Könnyű tisztítás (a kivehető nemesacél tál mosogatógépben 

tisztítható) Csúszásmentes lábak tapadókorongokkal

Hely az alapzat alatt a hálózati kábel feltekerésére

Megvilágított sebességszabályozó gomb

Hőbiztosíték túlmelegedés ellen

Teljesítmény 450 W Tápkábel hossz: 1 m

Méret a tállal (szélesség x mélység x magasság): 362 x 213 x 

305 mm

Méret a tál nélkül (szélesség x mélység x magasság): 362 x 

187 x 305 mm

A tál mérete (átmérő x magasság): 213 x 154 mm

Tömeg (beleértve a tálakat és minden fejet): 4,4 kg

Feszültség és frekvencia: 220-240 V, 50/60 Hz

Kézi robotgép, Botmixer, Aprító
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41003567 8590669173969 STM 3624RD 29 555 Ft

41003568 8590669173976 STM 3625VT 29 555 Ft

41003569 8590669173983 STM 3626YL 29 555 Ft

41003570 8590669173990 STM 3627TQ 29 555 Ft

41003571 8590669174003 STM 3628RS 29 555 Ft

40023040 8590669092710 SHM 5330

Tálas mixer

❙ 5 sebességfokozat

❙ Turbo max fokozat

❙ Forgó tál

❙ 2 habverő keverőszár

❙ 2 db dagasztószár

❙ halk üzemmód

❙ 300 W teljesítményfelvétel

8 510 Ft

41003572 8590669174027 SHM 6203SS

Kézi mixer

5 fordulatszám fokozat minden recepthez

Turbó gomb a maximális fordulatszámhoz

2 tartozék típus:

• keverőszár, tejszín, krémek, burgonyapüré, tojásfehérje, 

tojás sárgája keveréséhez

• dagasztó szár, tészták dagasztásához

Gomb a tartozékok kivételéhez

Csendes futás

Ergonomikus formatervezés

Egyszerűen tisztítható (a keverőszárak mosogatógépben is 

elmoshatók)

Túlmelegedés elleni védelem

Teljesítményfelvétel 300 W

Hálózati vezeték hossza: 1,2 m

Méret tartozékok nélkül (mélység × szélesség × magasság): 

152 × 100 × 205 mm

Méret tartozékokkal (mélység × szélesség × magasság): 295 

× 100 × 205 mm

Tömeg: 0,96 kg

7 810 Ft

40024810 8590669100408 SHM 5270

Kézi mixer

❙ 5 sebességfokozat

❙ Turbo max fokozat

❙ Botmixer feltét

❙ 2 habverő keverőszár

❙ 2 db dagasztószár

❙ halk üzemmód

❙ 300 W teljesítményfelvétel

6 950 Ft

40008286 8590669053254 SHM 5203

Kézi mixer

❙ 5 sebességfokozat

❙ Turbo max fokozat

❙ 2 habverő keverőszár

❙ 2 db dagasztószár

❙ halk üzemmód

❙ 300 W teljesítményfelvétel

5 650 Ft

40023488 8590669092291 SHM 5205

Kézi mixer

❙ 5 sebességfokozat

❙ TURBO fokozat

❙ 2 habverő keverőszár

❙ 2 db dagasztószár

❙ halk üzemmód

❙ 250 W teljesítményfelvétel

6 085 Ft

Konyhai robotgép

4 literes rozsdamentes acéledény

A robotgéppel akár 1,6 kg tészta is készíthető 

4 cserélhető fej:

•   dagasztó (nehéz és sűrű, élesztős tésztákhoz)

•   A-alakú keverőszár (krémek és könnyű, élesztőt nem 

tartalmazó tészták keveréséhez)

•   balllon alakú habverő (tejszín, tojásfehérje stb. 

habveréséhez)

•   fröccsenésgátló fedél

Bajonett-rendszerű tartozékrögzítés, gyors és egyszerű 

fejcsere 

Bolygóműves keverés, habverés és dagasztás.

•    A keverőszár a saját tengelye és a hajtómű tengelye körül 

is forog

•    Az edény tartalmát 100 %-ban megkeveri

Minden tartozékon speciális bilincs található, amely megvédi 

a hajtóművet a fröccsenő alapanyagoktól

Speciális, ballon alakú habverő, amely levegővel tölti meg a 

tojásfehérjét és a tejszínt (500%-os térfogat növekedés a 

tojás, és 200%-os térfogat növekedés a tejszín felverése 

során) 6 fordulatszám (52, 87, 112, 122, 136 és 172 1/perc)

Az impulzus üzemmóddal rövid ideig, maximális 

fordulatszámmal forgatható a befogott fej

Felhajtható kar a kényelmesebb munkavégzéshez és a 

tartozékok egyszerűbb cseréjéhez

A kar felhajtott helyzetben rögzíthető

Egyszerűen tisztítható (a rozsdamentes edény 

mosogatógépben is elmosható)

Tapadókorongos, csúszásgátló talp

Hálózati vezeték tároló a készülék alján

LED háttérvilágítás a fordulatszám szabályozóban

Túlmelegedés elleni védelem

Teljesítményfelvétel 600 W

Hálózati vezeték hossza: 1 m

Méret edénnyel (szélesség × mélység × magasság): 362 × 

213 × 305 mm Méret edény nélkül (szélesség × mélység × 

magasság): 362 × 187 × 305 mm

Edény mérete (átmérő × magasság): 213 × 154 mm

Tömeg (edénnyel és tartozékokkal együtt): 4,4 kg

Tápfeszültség és frekvencia 220 - 240 V, 50/60 Hz

29. oldal

mailto:gilux@gilux.hu


GILUX HUNGARY KFT

Tel./Fax: 06-1/215-1803

Tel.: 06-1/215-1803

gilux@gilux.hu

SAP EAN Cikkszám Kép Leírás Nettó egységár

Háztartási kisgépek

Mikrohullámú sütő

Árlista. Érvényes: 2016. Február 1-től

40012381 8590669062102 SHM 5204

Kézi mixer

❙ 5 sebességfokozat

❙ TURBO fokozat

❙ 2 habverő keverőszár

❙ 2 db dagasztószár

❙ halk üzemmód

❙ 200 W teljesítményfelvétel

3 990 Ft

41000760 8590669133192 SHM 5201WH

Kézi mixer

5 sebességfokozat 

Kétféle fej: Habverőfej-készlet, Dagasztókar-készlet 

Nyomógomb a fejek kényelmes levételéhez

Csendes működés

Rendkívül könnyű, a csuklót nem erőltető konstrukció

Ergonomikus kialakítás

Könnyű tisztítás (a fejek mosogatógépben moshatók)

Hő biztosíték túlmelegedés ellen

Teljesítmény 150 W

A tápkábel hossza: 1,2 m

A készülék mérete a fejek nélkül (szélesség x mélység x 

magasság): 168 x 75 x 129 mm

A készülék mérete a fejekkel (szélesség x mélység x 

magasság): 168 x 75 x 259 mm

Tömeg: 0,58 kg

4 075 Ft

40023078 8590669092420 SHB 4360 13 465 Ft

40028945 8590669113637 SHB 4361BL 13 465 Ft

40028946 8590669113644 SHB 4362GR 13 465 Ft

40028947 8590669113651 SHB 4363OR 13 465 Ft

40028948 8590669113668 SHB 4364RD 13 465 Ft

40028949 8590669113675 SHB 4365VT 13 465 Ft

40028950 8590669113682 SHB 4366YL 13 465 Ft

40030572 8590669115839 SHB 4367TQ 13 465 Ft

41000661 8590669131808 SHB 4368RS 13 465 Ft

40017546 8590669083817 SHB 4355

 Botmixer

❙ formatervezett markolat

❙ két sebességfokozat

❙ nemesacél aprítókés

❙ a levehető keverőszár mosogatógépben is mosható

❙ akasztófül

❙ keverőedény, űrtartalma 500 ml                                                                          

❙ Aluminium előlap

❙ teljesítményfelvétel 400 W

7 125 Ft

40014776 8590669077618 SHB 4352

Botmixer

❙ formatervezett markolat

❙ két sebességfokozat

❙ nemesacél aprítókés

❙ a levehető keverőszár mosogatógépben is mosható

❙ akasztófül

❙ keverőedény, űrtartalma 500 ml

❙ teljesítményfelvétel 400 W                                                                                   

5 615 Ft

Botmixer szett

800 W teljesítmény

Alacsony zajszintű DC motor

Változtatható sebesség

Ergonómikus tervezésű fogantyú csúszásgátló bevonattal

Forró ételek készítésére alkalmas nemesacél keverőszár

Nemesacél kések

Tartozékok: 800 ml űrtartalmú, fedeles mérőpohár

500 ml űrtartalmú, fedeles aprító

Nemesacél habverő

LED megvilágítású gombok

Keverőszár kioldó gomb

Akasztófül

Falra szerelhető

1,2 m hosszú kábel

Méretek (Sz x Mé x Ma): 68 x 68 x 400 mm

Tömeg: 930 g

6 év garancia a készülék motorjára

Botmixer szett

800 W teljesítmény

Alacsony zajszintű DC motor

Változtatható sebesség

Ergonómikus tervezésű fogantyú csúszásgátló bevonattal

Forró ételek készítésére alkalmas nemesacél keverőszár

Nemesacél kések

Tartozékok: 800 ml űrtartalmú, fedeles mérőpohár

500 ml űrtartalmú, fedeles aprító

Nemesacél habverő

LED megvilágítású gombok

Keverőszár kioldó gomb

Akasztófül

Falra szerelhető

1,2 m hosszú kábel

Méretek (Sz x Mé x Ma): 68 x 68 x 400 mm

Tömeg: 930 g

6 év garancia a készülék motorjára
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40022926 8590669091690 SHB 4356

Botmixer

❙ formatervezett markolat

❙ két sebességfokozat

❙ rozsdamentes acél aprítókés

❙ a levehető keverőszár mosogatógépben is mosható

❙ akasztófül

❙ keverőedény, űrtartalma 500 ml

❙ teljesítményfelvétel 400 W                                                                                   

4 780 Ft

40029979 8590669110575 SHB 3320WH 5 210 Ft

40029980 8590669110582 SHB 3321BL 5 210 Ft

40030191 8590669110599 SHB 3322GR 5 210 Ft

40030192 8590669110605 SHB 3323OR 5 210 Ft

40030193 8590669110612 SHB 3324RD 5 210 Ft

40030194 8590669110629 SHB 3325VT 5 210 Ft

40030195 8590669110636 SHB 3326YL 5 210 Ft

40032595 8590669121472 SHB 3327TQ 5 210 Ft

41001562 8590669138715 SHB 3328RS 5 210 Ft

40023061 8590669092659 SHB 4110WH

Botmixer

❙ formatervezett markolat

❙ két sebességfokozat

❙ rozsdamentes acél aprítókés

❙ a levehető keverőszár mosogatógépben is mosható

❙ akasztófül

❙ keverőedény, űrtartalma 500 ml

❙ teljesítményfelvétel 400 W                                                                                   

5 210 Ft

40024719 8590669100385 SHB 4310

Aprító

❙ gyümölcs, zöldség, hús és más élelmiszerek aprításához

❙ Műanyag edény, űrtartalma 650 ml

❙ gumi csúszsgátló alátét

❙Rozsdamentes acél vágókés

❙ habverő feltét

❙ biztonsági kapcsoló

❙ teljesítményfelvétel 300 W

5 210 Ft

40016530 8590669081714 SMG 4380

Húsdaráló

Nagyteljesítményű, 600 W motor

Különféle húsok gyors és egyszerű ledarálására

1,35 kg hús/perc kapacitás

Háromféle vágótárcsa: durva (8 mm), közepes (4,8 mm) és 

finom (3 mm)

Feltét húskészítmények (hurka, kolbász, húspogácsa stb.) 

előállításához

Feltét zsemlemorzsa készítéséhez és zöldségek 

lereszeléséhez

Feltét gyömbéres sütemény készítéséhez

Alumínium öntvény csigatengely

Visszafelé működés funkció

Tartozéktároló

Kábeltartó a készülék alsó részén

17 375 Ft

Húsdaráló és tartozéka

Rúd mixer

Teljesítmény 400 W

Csendes DC motor vibrálás-tompítással

2 sebességfokozat TURBO funkcióval az azonnali teljesítmény-

növeléshez

Folyamatos sebességszabályzás a finom indításhoz, ami 

csökkenti a ki fröcskölés kockázatát

Műanyag levehető mixelő toldalék a könnyű mosáshoz

Szuronyos mechanizmus a mixelő toldalék könnyű 

levételéhez

Nemesacél vágóél

500 ml mixelő edény mércével az oldalánl

Vízhatlan sebességkapcsolók

Ergonomikusan kialakított fogantyú

Tápkábel hossz: 1,2 m

Méret (szélesség x mélység x magasság): 63 x 63 x 382 mm

Rúd mixer

Teljesítmény 400 W

Csendes DC motor vibrálás-tompítással

2 sebességfokozat TURBO funkcióval az azonnali teljesítmény-

növeléshez

Folyamatos sebességszabályzás a finom indításhoz, ami 

csökkenti a ki fröcskölés kockázatát

Műanyag levehető mixelő toldalék a könnyű mosáshoz

Szuronyos mechanizmus a mixelő toldalék könnyű 

levételéhez

Nemesacél vágóél

500 ml mixelő edény mércével az oldalánl

Vízhatlan sebességkapcsolók

Ergonomikusan kialakított fogantyú

Tápkábel hossz: 1,2 m

Méret (szélesség x mélység x magasság): 63 x 63 x 382 mm
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40021490 8590669088270 SMG 4381

Húsdaráló

Nagyteljesítményű, 1500 W motor

1,65 kg hús/perc kapacitás

Tartós, acél vágókés

Háromféle vágótárcsa: finom (4,2 mm), közepes (7,4 mm) és 

durva (ovális forma)

Szederfélék, citrusok és más puha gyümölcsök, illetve 

zöldségek préselésére

Kolbásztöltő feltét

Visszafelé működés funkció

Kábeltartó

Csúszásgátló lábak

18 250 Ft

40023186 8590669091669 SMG 4382

Húsdaráló

Nagyteljesítményű, 1500 W motor

1,65 kg hús/perc kapacitás

Tartós, acél vágókés

Háromféle vágótárcsa: finom (4,2 mm), közepes (7,4 mm) és 

durva (ovális forma)

Szederfélék, citrusok és más puha gyümölcsök, illetve 

zöldségek préselésére

Kolbásztöltő feltét

Gyümölcs és zöldség reszelő feltét (zsemlemorzsa 

készítéséhez is)

Visszafelé működés funkció

Kábeltartó

Csúszásgátló lábak

20 865 Ft

40021489 8590669088263 SJA 4380

Gyümölcsprés toldalék

Az SMG 4380 húsdarálóval együtt használható

Szederfélék, citrusok és más puha gyümölcsök, illetve 

zöldségek préselésére

Nemesacél szűrő az optimális gyümölcslé állag eléréséhez és 

a könnyű tisztán tarthatóságért

Mosogatógépben mosható

3 470 Ft

40032682 8590669121793 SMS 2001BK 3 470 Ft

40032683 8590669121809 SMS 2002RD 3 470 Ft

40032684 8590669121816 SMS 2003BL 3 470 Ft

40032687 8590669123520 SMX 001 Borotvafej SMS200X Borotvához 1 070 Ft

41000270 8590669125395 SMS 3011BL 4 780 Ft

41000271 8590669125401 SMS 3012GR 4 780 Ft

41000272 8590669125418 SMS 3013RD 4 780 Ft

41000273 8590669125425 SMS 3014TQ 4 780 Ft

41000672 8590669125432 SMX 002 Borotva penge SMS30XX Borotvához 790 Ft

41000673 8590669125449 SMX 003 Kiegészítő borotvaszitafej SMS30XX Borotvához 790 Ft

40029826 8590669115020 SHP 211SL

Hajnyíró készülék

Tápellátás 230 V

Nemesacél korróziómentes penge

4 fésűtoldalék (3, 6, 9 és 12 mm)

Fésűtoldalék nélküli nyírás lehetősége

Nyíráshossz-beállító kar toldaléknélküli nyírásnál

ON/OFF (be/kikapcsolás) kapcsoló

Ergonomikusan kialakított fogantyú

Akasztó

Mellékelt tartozékok: 4 fésűtoldalék, nyíróegység borítás, 

fésű, pengék, tisztítókefe, olaj a nyíróegységhez

Teljesítmény 7 W

Tápkábel hossz 1,8 m

Méret (szélesség x mélység x magasság): 59 x 54 x 187 mm

Tömeg: 310 g

2 590 Ft

Villanyborotva

A beépített akkumulátorról vezeték nélkül üzemeltethető

Két egymástól független, lengő borotvafej, a felhasználó is 

kicserélheti

Önélező, hosszabb élettartamú borotvakések

Készenléti időtartam: 15 nap

Működési idő: 45 perc

Töltési idő: 8 óra

Tenyérbe illő ergonomikus készülékház

Simára borotválás minimális súrlódással

Spirál töltővezeték, rugalmasan felveszi a kívánt méretet

Rendkívül csendes motor, magas fordulatszámmal

LED töltésjelző

Automatikus feszültségmegválasztás 100 és 240 V között

Indításgátló kapcsoló

Beépített NiMH akkumulátor

Mellékelt tartozékok: töltőkábel, porvédő tok, tisztítókefe

Teljesítményfelvétel: 2 W

Hálózati vezeték hossza: 0,25 – 1,5 m

Méret (szélesség × mélység × magasság): 57 × 35 × 106 

mm

Tömeg: 107 g

Feszültség és frekvencia: 100 – 240 V, 50/60 Hz

Borotva,Hajvágó, hajszárító, hajformázó, hajsütővas, Hajvasaló/ kreppelő

Villanyborotva

Ultrafinom rezgőkéses borotvarendszer

Vezeték nélküli működés az integrált tölthető akkumulátor 

segítségével

Ergonomikus kialakítása tökéletesen fekszik a tenyérben

Az ergonomikus méretnek, az USB-ről való töltési 

lehetőségnek és az automatikus feszültségválasztásnak 

köszönhetően utazáshoz is alkalmas

Borotválkozási idő: 15 nap

Üzemidő: 45 perc

Töltési idő: 8 óra

A töltés LED kijelzése

USB-töltő - tölthető a számítógép USB 2.0, 3.0 portjáról

Sima borotválás minimális rázkódással

Ultracsendes motor magas fordulatszámmal

Automatikus feszültségválasztás 100–240 V között

Zár az akaratlan beindítás megelőzésére

Integrált NiMH akkumulátor

Mellékelt tartozékok: útitok, USB-töltő és tisztítókefe

A tápkábel hossza: 58 cm

Méretek (szélesség x mélység x magasság): 61 x 91 x 28 mm

Tömeg: 110 g

Feszültség és frekvencia: 100-240 V, 50/60 Hz
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40029823 8590669111275 SHP 320SL

Hajnyíró készülék

Tápellátás 230 V

Nemesacél korróziómentes penge

4 fésűtoldalék (3, 6, 9 és 12 mm)

Fésűtoldalék nélküli nyírás lehetősége

Nyíráshossz-beállító kar toldaléknélküli nyírásnál

ON/OFF (be/kikapcsolás) kapcsoló

Ergonomikusan kialakított fogantyú

Akasztó

Mellékelt tartozékok: 4 fésűtoldalék, nyíróegység borítás, 

fésű, pengék, tisztítókefe, olaj a nyíróegységhez

Teljesítmény 7 W

Tápkábel hossz 1,8 m

Méret (szélesség x mélység x magasság): 59 x 54 x 187 mm

Tömeg: 310 g

2 590 Ft

40029824 8590669115044 SHP 431BL

Hajnyíró készülék

Tápellátás 230 V

Nemesacél korróziómentes penge

4 fésűtoldalék (3, 6, 9 és 12 mm)

Fésűtoldalék nélküli nyírás lehetősége

Nyíráshossz-beállító kar toldaléknélküli nyírásnál

ON/OFF (be/kikapcsolás) kapcsoló

Ergonomikusan kialakított fogantyú

Akasztó

Mellékelt tartozékok: 4 fésűtoldalék, nyíróegység borítás, 

fésű, pengék, tisztítókefe, olaj a nyíróegységhez

Teljesítmény 7 W

Tápkábel hossz 1,8 m

Méret (szélesség x mélység x magasság): 59 x 54 x 187 mm

Tömeg: 310 g

2 590 Ft

40017197 8590669083824 SHP 90

Hajnyíró

❙Hálózati vagy elem üzemmód( 45 perc vezeték nélküli 

használat)

❙ Acél vágóél mely a könnyű tisztítás érdekében eltávolítható

❙  Csúszásgátló markolat                                                                   

❙ 4 vezetőfésű

❙ Töltés jelző LED

❙Elem kapacitás(600mAh)

❙Tartozékok:töltő adapter,tisztító kefe,tisztító olaj

4 255 Ft

40017195 8590669082360 SHP 100

Hajnyíró kerámia vágó élekkel

Áramellátás hálózatról, illetve akkumulátorról

Mosható

Korróziómentes kerámia pengék - az acél pengéknél 

hosszabb élettartam

Levehető vágófej a könnyű tisztán tarthatóságért

Ritkító funkció a frizura hosszának változtatása nélkül

Csúszásmentes, gumírozott oldalsó betétek

60 perc üzemidő akkumulátor használata esetén

2 fésű-adapter egyedi zárrendszerrel

Rövid adapter: 4, 8, 12, 16 és 20 mm hajhossz

Hosszú adapter: 24, 28, 32, 36 és 40 mm hajhossz

Hajhossz kijelzés grafikus kijelzőn

LED töltésjelző Akkumulátor kapacitás: 600 mAh

Tartozékok: töltőállvány kiegészítő-tartóval, töltő-adapter, 2 

fésű-adapter, fésű, olló, tisztítókefe, Vágóél-olaj

Méretek (Sz x Mé x Ma): 45 x 37 x 168 mm Tömeg: 148 g

5 210 Ft

41000373 8590669128143 SNC 101BL

Orr és fülszőrzet nyíró

❙Beépített világítás

❙ Mosható fejek

❙ Acél vágóél mely a könnyű tisztítás érdekében eltávolítható

❙  2 cserélhetőfej

❙Tartozékok:tartozék tartó,tisztító kefe,1 x AA  elem

❙  Csúszásgátló markolat

1 730 Ft

40028857 8590669113408 SHD 7220VT 5 460 Ft

40028858 8590669113415 SHD 7221GR 5 460 Ft

40030573 8590669115891 SHD 7170WH

Hajszárító

Teljesítmény 2000 W

Behajtható fogantyú a könnyebb tárolásért és szállításért

Az ionizálás funkció negatív ionokat generál (az eső utáni 

levegőhöz hasonlót):

2 sebesség (lágy és erős légfújás)

3 teljesítmény-fokozat (alacsony, közepes és magas hőfok)

Hideglevegő gomb a gyors fixálásért és hajformázásért

Ultrakönnyű konstrukció, Csendes DC motor

Antibakteriális felületi kivitel

Levehető hátsó rács a könnyebb tisztításért

Ergonomikusan kialakított fogantyú a kezelőelemek optimális 

elosztásával a jobb- és balkezesek részére

A hullám alakú fűtőspirál , Akasztó

Ezüstözött kapcsoló érintkezők ami hosszabb élettartamot 

biztosít

Hő biztosíték a motor túlmelegedése ellen

Tartozékok: légfúvóka, hajtérfogat-növelő diffúzor (12 cm 

átmérő)

4 955 Ft

40030574 8590669115884 SHD 7120WH

Hajszárító

Teljesítmény 2000 W

Behajtható fogantyú a könnyebb tárolásért és szállításért

2 sebesség (lágy és erős légfújás)

3 teljesítmény-fokozat (alacsony, közepes és magas hőfok)

Hideglevegő gomb a gyors fixálásért és hajformázásért

Ultrakönnyű konstrukció , Csendes DC motor

Antibakteriális felületi kivitel

Levehető hátsó rács a könnyebb tisztításért

Ergonomikusan kialakított fogantyú a kezelőelemek optimális 

elosztásával a jobb- és balkezesek részére

A hullám alakú fűtőspirál, Akasztó

Ezüstözött kapcsoló érintkezők ami hosszabb élettartamot 

biztosít

Hő biztosíték a motor túlmelegedése ellen

Tápkábel hossz: 1,7 m

3 990 Ft

Utazó hajszárító 

Teljesítmény 1500 W

Behajtható fogantyú a könnyebb tárolásért és szállításért

Az ionizálás funkció negatív ionokat generál (az eső utáni 

levegőhöz hasonlót): 

Az ionizációs funkció kikapcsolható

2 sebesség (lágy és erős légfújás)

3 teljesítmény-fokozat (alacsony, közepes és magas hőfok)

Hideglevegő gomb a gyors fixálásért és hajformázásért

A szabadalmazott levehető kettős sugarú légfúvóka akár 

30% időmegtakarítást is lehetővé tesz:

A hideg levegő és az ionizáció fénykijelzése

Rendkívül könnyű konstrukció

Csendes DC motor

Antibakteriális felületi kivitel

Levehető hátsó rács a könnyebb tisztításért

Ergonomikusan kialakított fogantyú a kezelőelemek optimális 

elosztásával a jobb- és balkezesek részére

A hullám alakú fűtőspirál

Akasztó

Ezüstözött kapcsoló érintkezők ami hosszabb élettartamot 

biztosít Hő biztosíték a motor túlmelegedése ellen

Tartozékok: légfúvóka Tápkábel hossz: 1,7 m

Méretek összecsukott állapotban a felhelyezett fúvóka nélkül 

(hosszúság x mélység x magasság): 222 x 81 x 128 mm
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40028855 8590669113385 SHD 7030TQ 3 470 Ft

40028856 8590669113392 SHD 7031RS 3 470 Ft

40030534 8590669115662 SHD 108VT

Hajszárító

Teljesítmény 2000 W

Az ionizálás funkció mely negatív ionokat generál 

2 sebesség (lágy és erős légfújás)

3 teljesítmény-fokozat (alacsony, közepes és magas hőfok)

Hideglevegő gomb a gyors fixálásért és hajformázásért

DC motor

Levehető hátsó rács a könnyebb tisztításért

Ergonomikusan kialakított fogantyú a kezelőelemek optimális 

elosztásával a jobb- és balkezesek részére

A hullám alakú fűtőspirál

Akasztó

A bemeneti rács méhsejt alakú a levegő optimális áramlása 

érdekében

Hő biztosíték a motor túlmelegedése ellen

Tartozékok: légfúvóka, hajtérfogat-növelő diffúzor (12,8 cm 

átmérő)

4 345 Ft

40020114 8590669087532 SHD 6600 3 990 Ft

40023162 8590669092451 SHD 6600V 3 990 Ft

40017815 8590669090839 SHD 6600W 3 990 Ft

40028215 8590669111381 SHD 6505VT 3 990 Ft

40017501 8590669084807 SHD 6504W 3 990 Ft

40017921 8590669085941 SHD 6400V 2 515 Ft

40017821 8590669085866 SHD 6400B 2 515 Ft

40023352 8590669093243 SHD 40B 2 770 Ft

40023353 8590669093250 SHD 40G 2 770 Ft

Utazó Hajszárító (összehajtható fogantyúval)

❙ 2 sebességfokozat (szelíd levegőáram / alacsony 

hőmérsékletű 

erős levegőáram / magas hőmérséklet)

❙ teljesítmény 850 W

Hajszárító

❙ 2 sebességfokozat

❙ enyhe légáramlat / alacsony hőmérséklet

❙ erős légáramlat / magas hőmérséklet

❙ alacsony zajszint

❙ akasztófül

❙ termosztát

❙ teljesítmény 1200 W

Hajszárító

❙ 2 sebességfokozat

❙ enyhe és gyors hajszárítás

❙ levegőszűkítő fújóka

❙ hideg levegő gomb

❙ hajdúsító diffúzor

❙ akasztófül

❙ gumírozott felület

❙ teljesítmény 1400 W

Utazó hajszárító összecsukható fogantyúval

Teljesítmény 1400 W

Behajtható fogantyú a könnyebb tárolásért és szállításért

3 teljesítményszint (kis, közepes és nagy)

Ultrakönnyű konstrukció

Csendes DC motor

Antibakteriális felületi kivitel

Ergonomikusan kialakított fogantyú a kezelőelemek optimális 

elosztásával a jobb- és balkezesek részére

A hullám alakú fűtőspirál

•  garantálja az állandó hő tartást a szárítás egész idejére

•  védi a hajat a forró levegő károsító hatásától

Akasztó

Hő biztosíték a motor túlmelegedése ellen

Tartozékok: légfúvóka

Tápkábel hossz: 1,7 m

Méret fúvóka nélkül (hosszúság x mélység x magasság): 144 

x 73 x 250 mm

Méret fúvókával (hosszúság x mélység x magasság): 184 x 

73 x 250 mm

Hajszárító

❙ 2 sebességfokozat

❙ 3 hőmérséklet fokozat

❙ levegőszűkítő 

❙ hideg levegő gomb

❙ akasztófül

❙ gumírozott fogantyú

❙ Hálózati kábel hossza: 2,6m

❙ teljesítmény 2000 W
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40028180 8590669115037 SHS 7780WH

Hajsütővas

Egyedülálló, két spirál hajsütővasból álló rendszer a tökéletes 

hajmegfogáshoz és feltekeréshez

Speciális kerámia felület ionizációval a szilárd és mozgó 

spiráloknál ionizációval a statikus elektromosság 

megsemmisítéséhez és a csillogóbb hajért

Egyenletes hőfok az egész sütővas hosszán

Sütővas átmérő 20 mm

Csúszásmentes fogantyú

PTC fűtőtest a gyors felmelegítéshez és állandó hőfok 

tartásához

Akasztó

360°-ban elfordítható tápkábel, így megakadályozza az 

összegabalyodást

Üzemjelző

Fogyasztás 35 W

Tápkábel hossz 1.8 m

Méret (hosszúság x mélység x magasság): 355 x 39 x 66 mm

4 955 Ft

40028221 8590669111251 SHS 7619WH

Hajsütővas

Speciális kerámiafelület ionizációval a statikus elektromosság 

semlegesítése és a csillogóbb haj érdekében

Digitális kijelző

Mikroprocesszorral vezérelt hőszabályzás (120 – 200 °C) 20 

°C fokonként Egyenletes hőfok az egész sütővas hosszán

Sütővas átmérő 19 mm 

Hőszigetelt végződés a hajtövek biztonságos megfogásához 

és feltekeréséhez Praktikus integrált behajtható tartó

Csúszásmentes fogantyú Önműködő kikapcsolás 60 perc 

tétlenség után

PTC fűtőtest a gyors felmelegítéshez és állandó hőfok 

tartásához

Akasztó 360°-ban elfordítható tápkábel, így megakadályozza 

az összegabalyodást Fogyasztás 50 W

Tápkábel hossz 1.8 m

Méret (hosszúság x mélység x magasság): 365 x 45 x 66 mm

Tömeg: 245 g

4 955 Ft

40028222 8590669111268 SHS 7625WH

Hajsütővas

Speciális kerámiafelület ionizációval a statikus elektromosság 

semlegesítése és a csillogóbb haj érdekében

Digitális kijelző

Mikroprocesszorral vezérelt hőszabályzás (120 – 200 °C) 20 

°C fokonként Egyenletes hőfok az egész sütővas hosszán

Sütővas átmérő 25 mm 

Hőszigetelt végződés a hajtövek biztonságos megfogásához 

és feltekeréséhez Praktikus integrált behajtható tartó

Csúszásmentes fogantyú Önműködő kikapcsolás 60 perc 

tétlenség után

PTC fűtőtest a gyors felmelegítéshez és állandó hőfok 

tartásához

Akasztó 360°-ban elfordítható tápkábel, így megakadályozza 

az összegabalyodást Fogyasztás 50 W

Tápkábel hossz 1.8 m

Méret (hosszúság x mélység x magasság): 365 x 45 x 66 mm

Tömeg: 245 g

4 955 Ft

40026794 8590669107513 SHS 7551RD 7 560 Ft

40026795 8590669107520 SHS 7551VT 7 560 Ft

40026793 8590669091638 SHS 7401WH

Meleg levegős hajformázó

• 2 beállítható hőmérséklet

• Hideg levegő gomb

• Bekapcsolt állapotot jelző fény

• 3 cserélhető kiegészítő fej

• Hajsütővas (átmérő 18 mm, hosszúság 115 mm működik)

• Kör kefe (átmérő 20 mm, munkahossz 95 mm)

• Nagy kerek kefe (átmérő 31 mm, munkahossz 110 mm)

• Akasztógyűrű

• 360 °-ban forgó tápkábel 

• Túlmelegedés elleni védelem

• Teljesítmény 1000 W

4 955 Ft

40022263 8590669090334 SHS 7603

Hajsütővas

2  hőmérsékletfokozat

Átmérő 19 mm 

360 °-ban forgatható kábel

Teljesítmény 13 W

2 950 Ft

40030536 8590669115655 SHS 2001VT 2 515 Ft

41000371 8590669128129 SHS 108SL 2 515 Ft

40030310 8590669115549 SHI 782GR 7 380 Ft

40027909 8590669107285 SHI 781VT 7 380 Ft

Forrólevegős hajformázó

2 hőfok és sebesség fokozat

Levehető kerek kefe (átmérő 21 mm)

Forgatható kefe zárolással

Hőszigetelt végződés a hajtövek biztonságos megfogásához 

és feltekeréséhez

A kefe levehető a könnyebb tisztítás érdekében

Csúszásmentes fogantyú

Akasztó

360°-ban elfordítható tápkábel, így megakadályozza az 

összegabalyodást

Hő biztosíték túlmelegedés ellen

Fogyasztás 400 W

Tápkábel hossz 1,7 m

Méret (hosszúság x mélység x magasság): 336 x 48 x 50

Tömeg: 0,2 kg

Hajvasaló

Tourmaline technológia kerámiával kombinálva, így

a haj könnyen csúszik a vasalófelületen

Fokozatosan állítható hőmérséklet minden hajtípusra (120 - 

230° C)

Slim Design ideális hajfürtök formázására

Ultrakönnyű konstrukció

Pirosan kivilágított hőszabályzó

360°-ban elfordítható hálózati kábel, így megakadályozza az 

összegabalyodást Hajvasaló felületek mérete: 90 x 21 mm

Fogyasztás: 35 W

Méret (hosszúság x mélység x magasság): 318 x 30 x 35 mm

Tömeg: 230 g

  

Meleg levegős hajformázó

• 2 beállítható hőmérséklet

• Hideg levegő gomb

• Ionizációs antisztatikus funkció

• Ionizációs jelzőfény

• 7 cserélhető kiegészítő fej

• Koncentrátor

• Hajsütővas (átmérő 18 mm, hosszúság 115 mm működik)

• Kör kefe (átmérő 20 mm, munkahossz 95 mm)

• Fél kefe (szélesség 39 mm, munkahossz 90 mm)

• Kerek kefe visszahúzható tüske (átmérő 28 mm, 

munkahossz 100 mm)

• Nagy kerek kefe (átmérő 31 mm, munkahossz 110 mm)

• Hajkiegyenesítő kefe (szélesség 38 mm, munkahossz 90 

mm)

• Akasztógyűrű

• 360 °-ban forgó tápkábel 

• Túlmelegedés elleni védelem

• Teljesítmény 1000 W
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40023534 8590669092468 SHI 780

Hajvasaló

❙Kombinált turmalin kerámia technológia, így a haj könnyen 

csúszik a vasalófelületen

❙ Állítható hőmérséklet minden hajtípusra (120 ° C - 230 ° C )

❙ SLIM design és ultrakönnyű építés 

❙Hőmérséklet szabályozó kék háttérvilágítással

❙Teljesítmény: 35 W

❙ 360°-ban elfordítható hálózati kábel

❙Méretek (szélesség x mélység x magasság): 318 x 30 x 35 

mm

❙Tömeg: 0,23 kg

6 250 Ft

40016417 8590669081455 SHI 530

Hajvasaló

Kombinált kerámia-turmalin technológia a maximális 

hajsimító hatásért a simítófelület teljes hosszában

Hőfokbeállítás a különböző hajtípusok igényeinek 

megfelelően (60 -190° C)

LED kijelző az aktuális hőmérséklet kijelzésére

Biztonsági zár a hajvasaló kényelmes tárolásához

Praktikus oldalsó működtetés

Vékony gombok

360° forgó kábel az összegabalyodás, illetve megtörés ellen

Simítófelületek mérete: 90 x 25 mm

Méretek (Sz x Mé x Ma): 282 x 32 x 40 mm

Tömeg: 0,42 kg

4 345 Ft

41000160 8590669128112 SHI 131GD 1 905 Ft

40030140 8590669115327 SHI 110BK 1 905 Ft

40023168 8590669092925 SSI 8440GR 6 250 Ft

40023169 8590669092932 SSI 8441VT 6 250 Ft

41003169 8590669170555 SSI 5420RD 4 330 Ft

41003170 8590669170562 SSI 5421TQ 4 330 Ft

40023170 8590669092949 SSI 2027BL 3 470 Ft

40023171 8590669092956 SSI 2028YL 3 470 Ft

40029184 8590669114399 SEO 2028BK

Elektromos sütő főzőlapokkal

Álló sütő főzőlapokkal és grillezővel, forgó tűvel

űrtartalom 28 l

Három funkció egyben:

• sütés a sütőben    • főzés a főzőlapokon

• grillezés a sütőben a grillezőtűn

2 öntvény főzőlap (átmérő 152 és 187 mm)

• 300/400/700 W (kisebb főzőlap)

• 400/800/1200 W (nagyobb főzőlap)

Két sütő üzemmód:

• Felső+alsó melegítés (700 + 800 W) folyamatos hőfok-

szabályozással 130-250 °C között                                             

• Csak felső melegítés (700 W)

A sütő és főzőlapok egyidejű használatának lehetősége

Grillezés a grillezőtűn a forgás kikapcsolásának lehetőségével

Ajtó kettős üveg megfigyelőablakkal  Felső nemesacél lap

Tartozékok: sütőlap, grillezőrost, grillezőtű, fogantyú a 

lap/rost kivételéhez Grillezőtű maximum terhelés: 2,0 kg

Fogyasztás: 3400 W

Méret (szélesség x mélység x magasság): 529 x 380 x 347 

30 430 Ft

41000716 8590669132652 SEO 001 Tepsi a Sencor SEO 2028BK készülékhez 1 550 Ft

Gőzölő vasaló

Teljesítmény: 2200W 

Kerámia vasalófelület

Átlátszó víztartály, egyszerűen tölthető (űrtartalom:260 ml)

Fokozatmentes hőmérséklet szabályozás

Self-cleaning funkció: automatikusan eltávolítja az ásványi 

lerakódásokat

Drip-Stop funkció: cseppenés-gátló, megelőzi a cseppek 

okozta foltosodást

Gőzölés függőleges helyzetben is

Turbógőz

Fokozatmentes gőzszabályozás

Spriccolás gomb 

Termosztát

Működésjelző lámpa, jelzi a fűtés bekapcsolását 

360°-ban körbeforduló kábelcsatlakozás, a vezeték nem 

tekeredik össze

A töltőpohár tartozék

Hálózati vezeték hossza: 1,9 m

Méret (hosszúság × szélesség × magasság): 298 x 128 x 152 
Gőzölő vasaló

Teljesítmény 1600 W

Nemesacél gőzölő felület

Könnyen tölthető átlátszó víztartály (200 ml)

Szünetmentes hőfok-szabályzás

Öntisztító Self-cleaning rendszer, ami eltávolítja a 

lerakódásokat

Függőleges gőzölés lehetősége

Gőzlöket

Szünetmentes gőzszabályzó

Permetezés gomb

Termosztát

Kontrollfény, ami a beállított hőfok tartását jelzi

360°-ban elfordítható tápkábel, így megakadályozza az 

összegabalyodást

Tartozék töltőedény

A tápkábel hossza: 165 cm

Méretek (h x sz x m): 260 x 99 x 125 mm

Tömeg: 0,65 kg

Főzőlap

Vasaló
Gőzölő vasaló

Teljesítmény 2200 W

Kerámia gőzölő felület

Könnyen tölthető átlátszó víztartály (380 ml)

Szünetmentes hőfok-szabályzás

Öntisztító Self-cleaning rendszer, ami eltávolítja a 

lerakódásokat

Anti-Calc rendszer, ami megakadályozza vízkő lerakódását a 

gőzölőlap nyílásain

Drip-Stop funkci, ami megakadályozza vízfoltok kialakulását a 

szöveten Függőleges gőzölés lehetősége

Gőzlöket Szünetmentes gőzszabályzó

Permetezés gomb Termosztát

Automatikus kikapcsolás tétlenség esetén (8 perc 

függőlegesen, 30 mp vízszintesen) Kontrollfény, ami a 

beállított hőfok tartását jelzi

360°-ban elfordítható tápkábel, így megakadályozza az 

összegabalyodást Csúszásmentes felületű fogantyú

Tartozék töltőedény A tápkábel hossza: 165 cm

Méretek (h x sz x m): 295 x 115 x 140 mm

Hajvasaló

40 W teljesítmény

Kombinált kerámia-turmalin technológia a maximális 

hajsimító hatásért a simítófelület teljes hosszában

200° C hőmérséklet

PTC technológia a simítófelületek gyors felmelegítéséhez

Speciális lebegő simítófelület a haj meghúzásának 

elkerülésére - miközben nem igényel erős nyomást, mint a 

hagyományos, rögzített simítófelülettel ellátott hajvasalók

360° forgó kábel az összegabalyodás, illetve megtörés ellen

Simítófelületek mérete: 90 x 24 mm

Méretek (Sz x Mé x Ma): 260 x 30 x 35 mm

Tömeg: 0,4 kg
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41000717 8590669132669 SEO 002 Grill rács a Sencor SEO 2028BK készülékhez 765 Ft
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41000063 8590669124015 SCP 3201GY

Indukciós főzőlap (egyzónás)

Speciális üvegkerámia felület a könnyű és higiénikus 

karbantartáshoz Valamennyi folyamat mikroprocesszoros 

vezérlése Főzőzóna (átmérő 167 mm) 

12 - 19 cm átmérőjű edényekhez alkalmas

Az edények automatikus érzékelése Nagyméretű, könnyen 

olvasható LCD-kijelzőHőfokszabályzás 60 - 240 °C között, 20 

°C-os lépésekben10 előre beállított főzőfokozat 200 - 1800 W 

között Időzítő a késleltetett kikapcsolás aktiválásához 1 - 180 

perc között, percenkénti lépésekben állítható be

Érzékelős érintőfelület a kezeléshez

Forgatható szabályozógomb a melegítés, a hőmérséklet és az 

időzítő fokozatainak gyorsabb beállítása érdekében ... 

ON/OFF gomb a készülék bekapcsolásához vagy készenléti 

módba kapcsolásához Csúszásmentes talpak

Magas biztonsági szint: Mikroprocesszorral vezérelt 

hűtőventilátor (automatikusan kapcsol be és ki a főzőlap 

hőmérsékletétől függően) Teljesítményfelvétel 1800 W  A 

tápkábel hossza: 1,4 m   

12 165 Ft

41000064 8590669124022 SCP 4202GY

Indukciós főzőlap (kétzónás) 

Speciális üvegkerámia felület a könnyű és higiénikus 

karbantartáshoz Valamennyi folyamat mikroprocesszoros 

vezérlése Két független indukciós főzőzóna (átmérő 145 és 

167 mm)  12 - 19 cm átmérőjű edényekhez alkalmas

Az edények automatikus érzékelése

Nagyméretű, könnyen olvasható LCD-kijelző

Hőfokszabályzás 60 - 240 °C között, 20 °C-os lépésekben

10 előre beállított főzőfokozat:  kis főzőzóna 200 - 1300 W 

között   nagy főzőzóna 200 - 1600 W között  

Időzítő a késleltetett kikapcsolás aktiválásához 1 - 180 perc 

között, percenkénti lépésekben állítható be

Érzékelős érintőfelület a kezeléshez

Forgatható szabályozógombok a melegítés, a hőmérséklet és 

az időzítő fokozatainak gyorsabb beállítása érdekében 

ON/OFF gomb a készülék bekapcsolásához vagy készenléti 

módba kapcsolásához Csúszásmentes talpak

Magas biztonsági szint: Mikroprocesszorral vezérelt 

hűtőventilátor (automatikusan kapcsol be és ki a főzőlap 

hőmérsékletétől függően) Teljesítményfelvétel 2900 W  

29 555 Ft

41000065 8590669124039 SCP 5303GY

Indukciós főzőlap (kétzónás) 

Speciális üvegkerámia felület a könnyű és higiénikus 

karbantartáshoz Valamennyi folyamat mikroprocesszoros 

vezérlése Két független indukciós főzőzóna (átmérő 145 és 

167 mm)  12 - 19 cm átmérőjű edényekhez alkalmas

Az edények automatikus érzékelése

Nagyméretű, könnyen olvasható LCD-kijelző

Hőfokszabályzás 60 - 240 °C között, 20 °C-os lépésekben

10 előre beállított főzőfokozat:  kis főzőzóna 200 - 1300 W 

között   nagy főzőzóna 200 - 1600 W között  

Időzítő a késleltetett kikapcsolás aktiválásához 1 - 180 perc 

között, percenkénti lépésekben állítható be

Érzékelős érintőfelület a kezeléshez

Forgatható szabályozógombok a melegítés, a hőmérséklet és 

az időzítő fokozatainak gyorsabb beállítása érdekében 

ON/OFF gomb a készülék bekapcsolásához vagy készenléti 

módba kapcsolásához Csúszásmentes talpak

Magas biztonsági szint: Mikroprocesszorral vezérelt 

hűtőventilátor (automatikusan kapcsol be és ki a főzőlap 

hőmérsékletétől függően) Teljesítményfelvétel 2900 W  

29 555 Ft

41000066 8590669124046 SCP 5404GY

Indukciós főzőlap (kétzónás) 

Speciális üvegkerámia felület a könnyű és higiénikus 

karbantartáshoz Valamennyi folyamat mikroprocesszoros 

vezérlése Két független indukciós főzőzóna (átmérő 145 és 

167 mm)  12 - 19 cm átmérőjű edényekhez alkalmas

Az edények automatikus érzékelése

Nagyméretű, könnyen olvasható LCD-kijelző

Hőfokszabályzás 60 - 240 °C között, 20 °C-os lépésekben

10 előre beállított főzőfokozat:  kis főzőzóna 200 - 1300 W 

között   nagy főzőzóna 200 - 1600 W között  

Időzítő a késleltetett kikapcsolás aktiválásához 1 - 180 perc 

között, percenkénti lépésekben állítható be

Érzékelős érintőfelület a kezeléshez

Forgatható szabályozógombok a melegítés, a hőmérséklet és 

az időzítő fokozatainak gyorsabb beállítása érdekében 

ON/OFF gomb a készülék bekapcsolásához vagy készenléti 

módba kapcsolásához Csúszásmentes talpak

Magas biztonsági szint: Mikroprocesszorral vezérelt 

hűtőventilátor (automatikusan kapcsol be és ki a főzőlap 

hőmérsékletétől függően) Teljesítményfelvétel 2900 W  

29 555 Ft

41001971 8590669152117 SCP 3202WH 

Indukciós főzőlap (egyzónás)

Speciális üvegkerámia felület a könnyű és higiénikus 

karbantartáshoz Valamennyi folyamat mikroprocesszoros 

vezérlése Főzőzóna (átmérő 167 mm) 

12 - 19 cm átmérőjű edényekhez alkalmas

Az edények automatikus érzékelése Nagyméretű, könnyen 

olvasható LCD-kijelzőHőfokszabályzás 60 - 240 °C között, 20 

°C-os lépésekben10 előre beállított főzőfokozat 200 - 1800 W 

között Időzítő a késleltetett kikapcsolás aktiválásához 1 - 180 

perc között, percenkénti lépésekben állítható be

Érzékelős érintőfelület a kezeléshez

Forgatható szabályozógomb a melegítés, a hőmérséklet és az 

időzítő fokozatainak gyorsabb beállítása érdekében ... 

ON/OFF gomb a készülék bekapcsolásához vagy készenléti 

módba kapcsolásához Csúszásmentes talpak

Magas biztonsági szint: Mikroprocesszorral vezérelt 

hűtőventilátor (automatikusan kapcsol be és ki a főzőlap 

hőmérsékletétől függően) Teljesítményfelvétel 1800 W  A 

tápkábel hossza: 1,4 m   

12 165 Ft

41001972 8590669152124 SCP 4203WH

Indukciós főzőlap (kétzónás) 

Speciális üvegkerámia felület a könnyű és higiénikus 

karbantartáshoz Valamennyi folyamat mikroprocesszoros 

vezérlése Két független indukciós főzőzóna (átmérő 145 és 

167 mm)  12 - 19 cm átmérőjű edényekhez alkalmas

Az edények automatikus érzékelése

Nagyméretű, könnyen olvasható LCD-kijelző

Hőfokszabályzás 60 - 240 °C között, 20 °C-os lépésekben

10 előre beállított főzőfokozat:  kis főzőzóna 200 - 1300 W 

között   nagy főzőzóna 200 - 1600 W között  

Időzítő a késleltetett kikapcsolás aktiválásához 1 - 180 perc 

között, percenkénti lépésekben állítható be

Érzékelős érintőfelület a kezeléshez

Forgatható szabályozógombok a melegítés, a hőmérséklet és 

az időzítő fokozatainak gyorsabb beállítása érdekében 

ON/OFF gomb a készülék bekapcsolásához vagy készenléti 

módba kapcsolásához Csúszásmentes talpak

Magas biztonsági szint: Mikroprocesszorral vezérelt 

hűtőventilátor (automatikusan kapcsol be és ki a főzőlap 

hőmérsékletétől függően) Teljesítményfelvétel 2900 W  

29 555 Ft

Főzőlap
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41001973 8590669152131 SCP 5304WH 

Indukciós főzőlap (kétzónás) 

Speciális üvegkerámia felület a könnyű és higiénikus 

karbantartáshoz Valamennyi folyamat mikroprocesszoros 

vezérlése Két független indukciós főzőzóna (átmérő 145 és 

167 mm)  12 - 19 cm átmérőjű edényekhez alkalmas

Az edények automatikus érzékelése

Nagyméretű, könnyen olvasható LCD-kijelző

Hőfokszabályzás 60 - 240 °C között, 20 °C-os lépésekben

10 előre beállított főzőfokozat:  kis főzőzóna 200 - 1300 W 

között   nagy főzőzóna 200 - 1600 W között  

Időzítő a késleltetett kikapcsolás aktiválásához 1 - 180 perc 

között, percenkénti lépésekben állítható be

Érzékelős érintőfelület a kezeléshez

Forgatható szabályozógombok a melegítés, a hőmérséklet és 

az időzítő fokozatainak gyorsabb beállítása érdekében 

ON/OFF gomb a készülék bekapcsolásához vagy készenléti 

módba kapcsolásához Csúszásmentes talpak

Magas biztonsági szint: Mikroprocesszorral vezérelt 

hűtőventilátor (automatikusan kapcsol be és ki a főzőlap 

hőmérsékletétől függően) Teljesítményfelvétel 2900 W  

29 555 Ft

41001974 8590669152148 SCP 5405WH

Indukciós főzőlap (kétzónás) 

Speciális üvegkerámia felület a könnyű és higiénikus 

karbantartáshoz Valamennyi folyamat mikroprocesszoros 

vezérlése Két független indukciós főzőzóna (átmérő 145 és 

167 mm)  12 - 19 cm átmérőjű edényekhez alkalmas

Az edények automatikus érzékelése

Nagyméretű, könnyen olvasható LCD-kijelző

Hőfokszabályzás 60 - 240 °C között, 20 °C-os lépésekben

10 előre beállított főzőfokozat:  kis főzőzóna 200 - 1300 W 

között   nagy főzőzóna 200 - 1600 W között  

Időzítő a késleltetett kikapcsolás aktiválásához 1 - 180 perc 

között, percenkénti lépésekben állítható be

Érzékelős érintőfelület a kezeléshez

Forgatható szabályozógombok a melegítés, a hőmérséklet és 

az időzítő fokozatainak gyorsabb beállítása érdekében 

ON/OFF gomb a készülék bekapcsolásához vagy készenléti 

módba kapcsolásához Csúszásmentes talpak

Magas biztonsági szint: Mikroprocesszorral vezérelt 

hűtőventilátor (automatikusan kapcsol be és ki a főzőlap 

hőmérsékletétől függően) Teljesítményfelvétel 2900 W  

29 555 Ft

40020111 8590669086382 SCP 2252

Elektromos főzőlap

❙ 2 főzőlap

❙ fokozatmentesen állítható termosztát

❙ működésjelző lámpa

❙ túlmelegedés elleni védelem

❙ teljesítményfelvétel 2250 W

7 810 Ft

40006584 8590669045112 SCP 2251

Elektromos főzőlap

❙ 2 főzőlap

❙ fokozatmentesen állítható termosztát

❙ működésjelző lámpa

❙ túlmelegedés elleni védelem

❙ krómozott felület

❙ teljesítményfelvétel 2250 W

8 690 Ft

41000159 8590669128105 SCP 2250WH

Elektromos főzőlap

❙ 2 főzőlap

❙ fokozatmentesen állítható termosztát

❙ működésjelző lámpa

❙ túlmelegedés elleni védelem

❙ teljesítményfelvétel 2250 W

8 080 Ft

41000158 8590669128099 SCP 1501BK

Elektromos főzőlap

❙ 1 főzőlap

❙ fokozatmentesen állítható termosztát

❙ működésjelző lámpa

❙ túlmelegedés elleni védelem

❙ teljesítményfelvétel 1500 W

4 955 Ft

800021009482 5998777335850 HAUSER HP-131S

Elektromos főzőlap

❙ rizsdamentes acél burkolat

❙ fokozatmentesen állítható termosztát

❙ működésjelző lámpa

❙ túlmelegedés elleni védelem

❙ teljesítményfelvétel 1500 W

7 495 Ft

800021009483 5998777335867 HAUSER HP-231S

Elektromos főzőlap

❙ rozsdamentes acél burkolat

❙ fokozatmentesen állítható termosztát

❙ működésjelző lámpa

❙ túlmelegedés elleni védelem

❙ teljesítményfelvétel 2500 W

9 145 Ft

40006428 8590669045099 SCP 1500

Elektromos főzőlap

❙ 1 főzőlap

❙ fokozatmentesen állítható termosztát

❙ működésjelző lámpa

❙ túlmelegedés elleni védelem

❙ teljesítményfelvétel 1500 W

5 210 Ft
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41000451 8590669129010 SOH 3007BE 11 990 Ft

41000452 8590669129027 SOH 3107BK 11 990 Ft

41000453 8590669129034 SOH 3009BE 13 640 Ft

41000454 8590669129041 SOH 3109BK 13 640 Ft

41000456 8590669129065 SOH 3111BK

Olajradiátor

Fehér vagy Fekete színben

Bordák száma: 11

Névleges teljesítmény: 2300 W

3 teljesítmény szint: 1000 W, 1300 W, 2300 W

Speciális konstrukció lekerekített élekkel

Hőmérséklet szabályozás termosztáttal

Praktikus rekesz az elektromos vezeték feltekeréséhez 

Kétfokozatú túlmelegedés elleni védelem

Praktikus rekesz az elektromos vezeték feltekeréséhez

Zajtalan és karbantartás nélküli működés

4 gurulókerék és fogantyú a könnyű mozgatás érdekében

Ajánlott helyiség méret: 35 m2

Méretek: 600 x 142 x 615 mm

Súly: 9,8 kg

15 215 Ft

41000449 8590669128990 SOH 4007BE

Olajradiátor

Fehér színű

Bordák száma: 7

Névleges teljesítmény: 1500 W

3 teljesítmény szint: 600 W, 900 W, 1500 W

Speciális konstrukció lekerekített élekkel

Hőmérséklet szabályozás termosztáttal

Praktikus rekesz az elektromos vezeték feltekeréséhez 

Kétfokozatú túlmelegedés elleni védelem

Praktikus rekesz az elektromos vezeték feltekeréséhez

Zajtalan és karbantartás nélküli működés

4 gurulókerék és fogantyú a könnyű mozgatás érdekében

Ajánlott helyiség méret: 20 m2

Méretek: 450 x 150 x 580 mm

Súly: 7,8 kg

12 600 Ft

41000450 8590669129003 SOH 4009BE

Olajradiátor

Fehér színű

Bordák száma: 9

Névleges teljesítmény: 2000 W

3 teljesítmény szint: 800 W, 1200 W, 2000 W

Speciális konstrukció lekerekített élekkel

Hőmérséklet szabályozás termosztáttal

Praktikus rekesz az elektromos vezeték feltekeréséhez 

Kétfokozatú túlmelegedés elleni védelem

Praktikus rekesz az elektromos vezeték feltekeréséhez

Zajtalan és karbantartás nélküli működés

4 gurulókerék és fogantyú a könnyű mozgatás érdekében

Ajánlott helyiség méret: 30 m2

Méretek: 530 x 150 x 580 mm

Súly: 9,1 kg

14 340 Ft

40016474 8590669082407 SCF 2003

Hősugárzó

❙ max. teljesítmény 2000 W

❙ 3 teljesítményfokozat 750-1250-2000 W

❙ fokozatmentesen állítható hőfokszabályzó

❙ úlhevülésgátló

❙ álló/falra szerelhető változat

❙ szín: fekete-fehér

7 290 Ft

Hősugárzó és konvektor

Elektromos olajradiátor

Olajradiátor

Fehér vagy Fekete színben

Bordák száma: 7

Névleges teljesítmény: 1500 W

3 teljesítmény szint: 600 W, 900 W, 1500 W

Speciális konstrukció lekerekített élekkel

Hőmérséklet szabályozás termosztáttal

Praktikus rekesz az elektromos vezeték feltekeréséhez 

Kétfokozatú túlmelegedés elleni védelem

Praktikus rekesz az elektromos vezeték feltekeréséhez

Zajtalan és karbantartás nélküli működés

4 gurulókerék és fogantyú a könnyű mozgatás érdekében

Ajánlott helyiség méret: 20 m2

Méretek: 440 x 142 x 615 mm

Súly: 7,2 kg

Olajradiátor

Fehér vagy Fekete színben

Bordák száma: 9

Névleges teljesítmény: 2000 W

3 teljesítmény szint: 800 W, 1200 W, 2000 W

Speciális konstrukció lekerekített élekkel

Hőmérséklet szabályozás termosztáttal

Praktikus rekesz az elektromos vezeték feltekeréséhez 

Kétfokozatú túlmelegedés elleni védelem

Praktikus rekesz az elektromos vezeték feltekeréséhez

Zajtalan és karbantartás nélküli működés

4 gurulókerék és fogantyú a könnyű mozgatás érdekében

Ajánlott helyiség méret: 30 m2

Méretek: 520 x 142 x 615 mm

Súly: 8,5 kg
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40008932 8590669055883 SFH 8010

Hősugárzó ventillátor

❙ 3 teljesítményfokozat

❙ hideg-meleg levegő funkció (1000/2000 W)

❙ fokozatmentesen állítható hőfokszabályzó

❙ túlmelegedés elleni védelem

❙ bekapcsolásjelző lámpa

4 165 Ft

40008931 8590669055876 SFH 7010

Hősugárzó ventillátor

❙ 3 teljesítményfokozat

❙ hideg-meleg levegő funkció (1000/2000 W)

❙ fokozatmentesen állítható hőfokszabályzó

❙ túlmelegedés elleni védelem

❙ bekapcsolásjelző lámpa

4 165 Ft

40020347 8590669086665 SFH 8011

Kerámia Hősugárzó(PTC)

1500 W teljesítmény

PTC fűtőelem a hatékony fűtéshez

2 fűtő teljesítményszint -900/1500 W

Termosztát vezérlés

Hideg levegő funkció

Bekapcsolás jelző fény

Túlhevülés elleni védelem

Fogantyú az egyszerű áthelyezéshez

6 340 Ft

40020442 8590669086672 SFH 8012

Kerámia Hősugárzó(PTC)

1800 W teljesítmény

PTC fűtőelem a hatékony fűtéshez

2 fűtő teljesítményszint -900/1800 W

Termosztát vezérlés

Hideg levegő funkció

Oszcillálás 90°-ban

Bekapcsolás jelző fény

Felborulás esetén automatikusan kioldó biztonsági kapcsoló

Túlhevülés elleni védelem

Fogantyú az egyszerű áthelyezéshez

11 990 Ft

40020446 8590669086481 SFH 9012

Kerámia Hősugárzó(PTC)

2000 W teljesítmény

PTC fűtőelem a hatékony fűtéshez

Érintésérzékelős vezérlőpanel LED kijelzővel

2 fűtő teljesítményszint - 1200/2000 W

80° oszcillációs szög

7,5 órás időzítő automatikusan kikapcsolással

Távirányító

Levegő bemeneti szűrő

Állítható légbeömlő rács

Felborulás esetén automatikusan kioldó biztonsági kapcsoló

Túlhevülés elleni védelem

Beépített fogantyú az egyszerű áthelyezéshez

20 165 Ft

40020447 8590669086498 SFH 9013

Kerámia Hősugárzó(PTC)

2000 W teljesítmény

PTC fűtőelem a hatékony fűtéshez

Érintésérzékelős vezérlőpanel LED kijelzővel

2 fűtő teljesítményszint - 1200/2000 W

80° oszcillációs szög

7,5 órás időzítő automatikusan kikapcsolással

Távirányító

Levegő bemeneti szűrő

Állítható légbeömlő rács

Felborulás esetén automatikusan kioldó biztonsági kapcsoló

Túlhevülés elleni védelem

Beépített fogantyú az egyszerű áthelyezéshez

28 080 Ft

40020448 8590669086504 SFH 9014

Kerámia Hősugárzó(PTC)

2500 W teljesítmény

PTC fűtőelem a hatékony fűtéshez

Érintésérzékelős vezérlőpanel LED kijelzővel

2 fűtő teljesítményszint - 1300/2500 W

15-35°C hőmérséklet tartomány

80° oszcillációs szög

12 órás időzítő automatikusan kikapcsolással

Távirányító

Levegő bemeneti szűrő

Állítható légbeömlő rács

Felborulás esetén automatikusan kioldó biztonsági kapcsoló

Túlhevülés elleni védelem

Beépített fogantyú az egyszerű áthelyezéshez

30 340 Ft

ORION OPC-1000

Fürdőszobai panel konvektor

Szín: fehér

Aluminium fűtőelem

Mechanikus termosztát

Működést jelző fény

Túlmelegedés elleni védelem

Fröccsenés elleni védelem IPX4

Álló, vagy falra szerelhető kivitel< >Kerekeken áll vagy falra 

szerelhető

Teljesítmény: 500W/1000W

Méret: 570x480mm

Súly: 6kg

10 990 Ft

ORION OPC-1900

Fürdőszobai panel konvektor

Szín: fehér

Aluminium fűtőelem

Mechanikus termosztát

Álló, vagy falra szerelhető kivitel

Működést jelző fény

Túlmelegedés elleni védelem

Fröccsenés elleni védelem IPX4

Kerekeken áll vagy falra szerelhető

Energia

Teljesítmény: 950W/1900W

14 990 Ft

ORION OPH-05A

Exkluzív megjelenésű panel fűtőtest

Szín: fekete

Kíváló minőségű alumínium fűtőszál

Két teljesítmény mód: 1000W/2000W

Konvekciós szerkezeti kialakítás

Gyors felmelegedés és hővezetés

Nagy hőkibocsátás 

Magas termikus hatásfok

Gyors hőáramoltatás

Biztonsági termosztát

Védelmi eszköz a korlátozott hőmérséklet megtartására 

LCD kijelző

Üveg panel érintő képernyővel

Távirányító

18 990 Ft

HOME FK 15

 szabályozható teljesítmény 

• masszív fém ház

• automatikus kikapcsolás felbillenés esetén

• kábeltartóval

• opció: FK 15/T fűtőbetét

• tápellátás: 230 V~ / 50 Hz

• mérete: 36 x 33 x 16 cm 4 690 Ft
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HOME FK 24

 Üzembe helyezés előtt olvassa végig a használati utasítást!

• 2 fűtési fokozat: 600 W / max. 1200 W

• IPX4 védelem a freccsenő víz ellen

• zsinórkapcsolóval

• falra szerelhető

• masszív fém ház

• állítható dőlésszög

• tápellátás: 230 V / 50 Hz

• 53,5 x 13 x 11 cm

5 350 Ft

41001951 8590669151943 SHH 760BK 

Hordozható elektromos teraszfűtő

Teljesítmény: 600-700 W

Magasság: 60 cm

Szabadalmaztatott, hosszú élettartamú, nagy teljesítményű, 

szénszálas hősugárzó

Kis súlyának köszönhetően könnyen hordozható

Mind kültéri, mind beltéri használatra alkalmas

Masszív keret extrudált és eloxált alumíniumötvözetből

Ellenálló az időjárás hatásaival szemben

Zajtalan működés

A hősugárzás szöge 360°

Automatikus kikapcsolás a készülék felborulása esetén

Beépített fogantyú a készülék könnyű mozgatásához

A tápkábel hossza 180 cm

Védelmi szint: IP24 eső és permetező víz ellen

22 605 Ft

41001952 8590669151950 SHH 1090BK 

Hordozható elektromos teraszfűtő

Teljesítmény: 850-1000 W

Magasság: 90 cm

Szabadalmaztatott, hosszú élettartamú, nagy teljesítményű, 

szénszálas hősugárzó

Kis súlyának köszönhetően könnyen hordozható

Mind kültéri, mind beltéri használatra alkalmas

Masszív keret extrudált és eloxált alumíniumötvözetből

Ellenálló az időjárás hatásaival szemben

Zajtalan működés

A hősugárzás szöge 360°

Automatikus kikapcsolás a készülék felborulása esetén

Beépített fogantyú a készülék könnyű mozgatásához

A tápkábel hossza 180 cm

Védelmi szint: IP24 eső és permetező víz ellen

29 390 Ft

40033583 8590669135257 SAC MT7011C

Mobil klímaberendezés

3 üzemmód: hűtés; párátlanítás (0,6 l/óra); ventillátor

Hűtőteljesítmény: 7000 Btu/óra  EER:2,62 „A” energiaosztály

Zajszint: 53 dB(A) A helyiség javasolt alapterülete: 10 – 18 

m2

Hőmérséklet-beállítási tartomány: 18 – 35 °C között

4 beállítható ventillátorsebesség (alacsony, közepes, magas 

és automatikus)

24 órás időzítés a LED kijelzős vezérlőpanelen.

4 kerék illetve integrált fogantyú 

Függőleges lamellák automatikus mozgatása

Kézzel beállítható vízszintes lamellák

Beépített kondenzátum-tartály (1 literes térfogat) vízelvezető 

kimenettel és optikai kijelzéssel töltéskor (a helyiség extrém 

magas, az önelpárologtató rendszer kapacitását meghaladó 

páratartalma esetére)

Automatikus kikapcsolás biztonsági funkció a kondenzátum-

tartály megtelése esetére

Befagyás elleni kompresszorvédő funkció

86 945 Ft

40033584 8590669135264 SAC MT9011C 

Mobil klímaberendezés

3 üzemmód: hűtés; párátlanítás (0,7 l/óra); ventillátor

Hűtőteljesítmény: 9000 Btu/óra  EER:2,61 „A” energiaosztály

Zajszint: 54 dB(A) A helyiség javasolt alapterülete: 14 – 21 

m2

Hőmérséklet-beállítási tartomány: 18 – 35 °C között

4 beállítható ventillátorsebesség (alacsony, közepes, magas 

és automatikus)

24 órás időzítés a LED kijelzős vezérlőpanelen.

4 kerék illetve integrált fogantyú 

Függőleges lamellák automatikus mozgatása

Kézzel beállítható vízszintes lamellák

Beépített kondenzátum-tartály (1 literes térfogat) vízelvezető 

kimenettel és optikai kijelzéssel töltéskor (a helyiség extrém 

magas, az önelpárologtató rendszer kapacitását meghaladó 

páratartalma esetére)

Automatikus kikapcsolás biztonsági funkció a kondenzátum-

tartály megtelése esetére

Befagyás elleni kompresszorvédő funkció

95 645 Ft

40033585 8590669135271 SAC MT9012CH 

Mobil klímaberendezés

5 üzemmód: hűtés; párátlanítás (0,7 l/óra); ventilátor, fűtés, 

automatikus üzemmód

Hűtőteljesítmény: 9000 Btu/óra  EER:2,61 COP:2,40 „A” 

energiaosztály

Zajszint: 54 dB(A) A helyiség javasolt alapterülete: 14 – 21 

m2

Hőmérséklet-beállítási tartomány: Hűtés: 18 – 35 °C  Fűtés: 

10 – 25 °C  

4 beállítható ventillátorsebesség (alacsony, közepes, magas 

és automatikus)

24 órás időzítés a LED kijelzős vezérlőpanelen.

4 kerék illetve integrált fogantyú 

Függőleges lamellák automatikus mozgatása

Kézzel beállítható vízszintes lamellák

Beépített kondenzátum-tartály (1 literes térfogat) vízelvezető 

kimenettel és optikai kijelzéssel töltéskor (a helyiség extrém 

magas, az önelpárologtató rendszer kapacitását meghaladó 

páratartalma esetére)

Automatikus kikapcsolás biztonsági funkció a kondenzátum-

104 345 Ft

98018605 SAC 0911CH

Fali klímaberendezés

Ajánlott helyiség méret: 12 – 16  m2

Hűtés deklarált teljesítmény:  2,6 kW

Fűtés deklarált teljesítmény:  2,9 kW

Páramentesítő kapacitás:0,8l/h

Zajszint:Beltéri ( 46 dB(A) ) Kültéri ( 58 dB(A) )

4 üzemmód: hűtés, fűtés, párátlanítás, kizárólag a beltéri 

egység ventillátora

Hőmérséklet beállítási tartomány 16 – 31 °C (lépésköz 1 °C) 

Mosható légszűrő

4 beállítható ventillátor sebesség (lassú, közepes, gyors, 

automatikus)

LED kijelző a beltéri egységen 

A beltéri egység LED kijelzője teljes kikapcsolásának 

lehetősége a zavartalan alvás érdekében Távvezérlés

24-órás be-/kikapcsolás időzítő 1 óránkénti léptetéssel 

automatikus kikapcsolás vagy bekapcsolás (halasztott start) 

beállításának lehetősége

Motorral beállítható redő-dőlésszög (fel/le) öt különböző 

állással Kézileg beállítható redő-irány (balra/jobbra)

146 050 Ft

Hordozható elektromos teraszfűtő

Split klíma; Mobil klíma; Léghűtő
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98018606 SAC 1211CH

 Fali klímaberendezés

Ajánlott helyiség méret: 14 – 21  m2

Hűtés deklarált teljesítmény:  3,55 kW

Fűtés deklarált teljesítmény:  3,8 kW

Páramentesítő kapacitás:1,2l/h

Zajszint:Beltéri ( 47 dB(A) ) Kültéri ( 59 dB(A) )

4 üzemmód: hűtés, fűtés, párátlanítás, kizárólag a beltéri 

egység ventillátora

Hőmérséklet beállítási tartomány 16 – 31 °C (lépésköz 1 

°C)Mosható légszűrő

4 beállítható ventillátor sebesség (lassú, közepes, gyors, 

automatikus)

LED kijelző a beltéri egységen 

A beltéri egység LED kijelzője teljes kikapcsolásának 

lehetősége a zavartalan alvás érdekében Távvezérlés

24-órás be-/kikapcsolás időzítő 1 óránkénti léptetéssel 

automatikus kikapcsolás vagy bekapcsolás (halasztott start) 

beállításának lehetősége

Motorral beállítható redő-dőlésszög (fel/le) öt különböző 

állással

152 145 Ft

98020881 SAC 1811CH

Fali klímaberendezés

Ajánlott helyiség méret: 15 – 30  m2

Hűtés deklarált teljesítmény:  4,8 kW

Fűtés deklarált teljesítmény:  5,2 kW

Páramentesítő kapacitás:2,2l/h

Zajszint:Beltéri ( 55 dB(A) ) Kültéri ( 64 dB(A) )

4 üzemmód: hűtés, fűtés, párátlanítás, kizárólag a beltéri 

egység ventillátora

Hőmérséklet beállítási tartomány 16 – 31 °C (lépésköz 1 °C) 

Mosható légszűrő

4 beállítható ventillátor sebesség (lassú, közepes, gyors, 

automatikus)

LED kijelző a beltéri egységen 

A beltéri egység LED kijelzője teljes kikapcsolásának 

lehetősége a zavartalan alvás érdekében Távvezérlés

24-órás be-/kikapcsolás időzítő 1 óránkénti léptetéssel 

automatikus kikapcsolás vagy bekapcsolás (halasztott start) 

beállításának lehetősége

Motorral beállítható redő-dőlésszög (fel/le) öt különböző 

állással Kézileg beállítható redő-irány (balra/jobbra)

217 300 Ft

98020882 SAC 2411CH

Fali klímaberendezés

Ajánlott helyiség méret: 21 – 41  m2

Hűtés deklarált teljesítmény:  6,8 kW

Fűtés deklarált teljesítmény:  7,2 kW

Páramentesítő kapacitás: 3 l/h

Zajszint:Beltéri ( 63 dB(A) ) Kültéri ( 68 dB(A) )

4 üzemmód: hűtés, fűtés, párátlanítás, kizárólag a beltéri 

egység ventillátora

Hőmérséklet beállítási tartomány 16 – 31 °C (lépésköz 1 °C) 

Mosható légszűrő

4 beállítható ventillátor sebesség (lassú, közepes, gyors, 

automatikus)

LED kijelző a beltéri egységen 

A beltéri egység LED kijelzője teljes kikapcsolásának 

lehetősége a zavartalan alvás érdekében Távvezérlés

24-órás be-/kikapcsolás időzítő 1 óránkénti léptetéssel 

automatikus kikapcsolás vagy bekapcsolás (halasztott start) 

beállításának lehetősége

Motorral beállítható redő-dőlésszög (fel/le) öt különböző 

állással Kézileg beállítható redő-irány (balra/jobbra)

282 575 Ft

ORION OACH-18

Hűtés - Fútés - Párásítás - Levegő tisztítás 2000W

Szín: fehér

PTC fűtés

Elektronikus vezérlés 

3 ventilátor sebesség

Vízpermetes párásítás, porlekötés és kellemetlen szagok 

lekötése

90º automata légterelés

Kerekeken gördül 

Távirányító

7,5 órás időzítő funkció / levegőszűrő 

Légáram: 600m3/h 

10 literes víztartály

Jégtartály a hatékonyabb hűtéshez

Halk működés

Ajánlott m2: 10-15 Energia

Fűtés: 2000W, Hűtés: 60W

Méret: 430x325x685mm

Súly: 8kg

25 990 Ft

ORION OAC-02

Hűtés - Párásítás - Levegő tisztítás 60 W

Szín: fehér

Jégtartály a hatékonyabb hűtéshez

Nagy légszállítási kapacitás

Vízpermetes párásítás, porlekötés és kellemetlen szagok 

lekötése

7,5 órás időzítő funkció/levegőszűrő

90 automata légterelés

3 ventilátor sebesség

Távirányító

Kerekeken gördül

10 literes víztartályEnergia

Feszültség: 220-240V - 50 Hz

Teljesítmény: 60W

Méret

Méret: 430x325x685mm

Súly: 6,2kg

21 990 Ft

40031961 8590669118694 SFE 2320WH

Asztali ventilátor 23 cm átmérővel

2 sebesség fokozat

Lapátok átmérője 23 cm

Automatikus vízszintes forgás 90°-ban kikapcsolási 

lehetőséggel

Beállítható dőlésszög

Elülső és hátsó fém védőrács

Csúszásmentes talpak

Túlmelegedés elleni védelem

Fogyasztás: 30 W

Zajszint: 50 dB(A)

Tápkábel hossz: 1,6 m

Méret (szélesség x mélység x magasság): 275 x 215 x 384 

mm

Tömeg: 1,2 kg

4 345 Ft

40031962 8590669118700 SFE 3020WH

Asztali ventilátor 30 cm átmérővel

3 sebesség fokozat

Lapátok átmérője 30 cm

Automatikus vízszintes forgás 90°-ban kikapcsolási 

lehetőséggel

Beállítható dőlésszög

Elülső és hátsó fém védőrács

Csúszásmentes talpak

Túlmelegedés elleni védelem

Fogyasztás: 40 W

Zajszint: 42 dB(A)

Tápkábel hossz: 1,6 m

Méret (szélesség x mélység x magasság): 350 x 225 x 464 

mm

Tömeg: 1,7 kg

Feszültség és frekvencia: 220-240 V, 50 Hz

5 210 Ft

Ventilátor
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40031963 8590669118717 SFE 4030WH

Asztali ventilátor 40 cm átmérővel

3 sebesség fokozat

Lapátok átmérője 40 cm

Automatikus vízszintes forgás 90°-ban kikapcsolási 

lehetőséggel

Beállítható dőlésszög

Elülső és hátsó fém védőrács

Csúszásmentes talpak

Túlmelegedés elleni védelem

Fogyasztás: 50 W

Zajszint: 50 dB(A)

Tápkábel hossz: 1,6 m

Méret (szélesség x mélység x magasság): 420 x 271 x 574 

mm

Tömeg: 2,0 kg

Feszültség és frekvencia: 220-240 V, 50 Hz

6 780 Ft

40031964 8590669118724 SFN 4044WH

Álló ventillátor 40 cm átmérővel

3 sebesség

A ventillátor lapátok átmérője 40 cm

Automatikus vízszintes forgás 90°-ban kikapcsolási 

lehetőséggel

Beállítható dőlésszög

Beállítható magasság 103 – 126 cm között

Elülső és hátsó fém védőrács

Stabil X-alakú talp

Csúszásmentes talpak

Túlmelegedés elleni védelem

Fogyasztás: 45 W

Zajszint: 50 dB(A)

Tápkábel hossz: 1,6 m

Méret (szélesség × mélység × magasság): 625 × 625 × 

1260 mm

Tömeg: 2,7 kg

6 085 Ft

HOME SFP 40

Álló ventillátor 40 cm átmérővel, távirányítóval

3 sebesség

A ventillátor lapátok átmérője 40 cm

Automatikus vízszintes forgás 90°-ban kikapcsolási 

lehetőséggel

Beállítható dőlésszög

Beállítható magasság 110 – 130 cm között

Elülső és hátsó fém védőrács

Csúszásmentes talpak

Túlmelegedés elleni védelem

Fogyasztás: 45 W

Zajszint: 76 dB(A)

Tápkábel hossz: 1,5 m

Méret (szélesség × mélység × magasság): 625 × 625 × 

1260 mm

Tömeg: 3,2 kg

Feszültség és frekvencia: 220-240 V, 50 Hz

9 770 Ft

SYMBIO SPF-66W3R

66cm-es párásító ventilátor, 260W, 90°os oszcillálás, 3 

sebességi fokozat, 41 literes víztartály, állítható magasság, 

távirányító, ideális környezet: 30-50m2

61 215 Ft

40032390 8590669121052 SFG 4055WH

Fali ventillátor

A ventillátor lapátok átmérője 40 cm

3 sebesség

Az időzítő szünetmentesen állítható 120 percig

Két vezérlőzsinór (sebesség és vízszintes forgás)

Beállítható hosszú vezérlőzsinórok (0 - 67 cm)

Automatikus vízszintes forgás 90°-ban kikapcsolási 

lehetőséggel

Beállítható dőlésszög

Elülső és hátsó fém védőrács

Falra szerelési készlet a csomagolásban

Túlmelegedés elleni védelem

Fogyasztás: 40 W

Zajszint: 50 dB(A)

Tápkábel hossz: 1,5 m

Méret (szélesség x mélység x magasság): 440 x 329 x 600 

mm

Tömeg: 2,7 kg

8 685 Ft

40023038 8590669092635 SFN 5040BL

Álló ventilátor

90 mm-es ultra vékony formatervezés

helytakarékos kialakítás

Ultra csendes működés

Érintő szenzoros vezérlő panel

Távirányító

3 beépített ventilátor

3 sebesség fokozat

7 különböző kombináció a ventilátorok működtetésére

3 működési mód(Normál,Természetes, Alvó)

Időzítő ( 0,5 – 7,5 óra között)

Teljesítmény 90 W

Zajszint <50 dB

Méretek (szélesség x mélység x magasság): 295 x 295 x 

1110 mm

Súly 4,4 kg

30 430 Ft

41001516 8590669138197 SFN 9011SL

Álló ventilátor párásítóval

A ventillátor lapátok átmérője 40 cm

4 funkció egyben: nyári ventilátor, légnedvesítő, léghűsítő, 

Ionizálás funkció („eső utáni levegő" effektus)

A légnedvesítő funkció kikapcsolásának lehetősége

Nedvesítő/hűsítő ciklus vízszivattyúval

3 sebesség-fokozat (kis, közepes és nagy)

3 üzemmód: Normal, Natural, , Sleep 

Távirányító Időzítő az  automatikus kikapcsoláshoz a 

hátralevő idő mutatásával (0,5 óra - 7,5 óra 0,5 órás 

lépésekben). LED kijelző kék háttérvilágítással

Elülső rács automatikus forgás aktiválásnak lehetőségével az 

egyenletes levegő-elosztáshoz, Mosható porszűrő, Speciális 

vízszűrő Kivehető 5,5 literes víztartály, Vízszint-mutató Két 

hűtőtöltelék használatának lehetősége (tartozék) A 

légnedvesítés/hűtés automatikus kikapcsolása üres tartály 

esetén Beépített oldalsó fogantyú és 4 görgőkerék a könnyű 

kezeléshez Praktikus tartók a fölösleges tápkábel 

feltekeréséhez a készülék hátoldalába rejtve, Távirányító 

tárhely a készülék hátsó részében Teljesítmény 110 W 

39 130 Ft
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ORION OFS10-S2Y

Toronyventilátor 29"

Lapátátmérő: 74cm

Szín: fehér

3 sebesség fokozat

2 órás időzítő funkció

Kapcsolható automata vízszintes forgás

Kis helyigényű

Időzítő funkció

Halk működés

Könnyen összeilleszthő

Teljesítmény: max. 55W

Méret:

Magasság: 73,7cm

7 990 Ft

ORION OF1-SM616R

Párásító ventilátor távirányítóval 16"

Lapátátmérő: 40cm

Szín: fekete

Vizet permetez és hűt, párásít és megköti a port

Állítható páramennyiség

3 sebességfokozat (alacsony - közepes - gyors)

Energiatakarékos és biztonságos

Távirányító 5 méteres hatótávolság

Vízpermetezés

Hűtés 

Párásítás

Portalanítás

7,5 órás programozás

Párásító és ventilátor külön külön is használható

Állítható permet mennyiség

Vízjelző biztonsági rendszer

Vörösréz motor

25 990 Ft

40024805 8590669097159 SCM 1025

Termo elektromos Autós Hűtőtáska                                                                             

Otthoni és autós használatra, duál működés, 12/230 V

230 V hálózati csatlakozó(Y50 csatlakozó opcionális)

ABS rendszer mely figyeli az autó akkumulátor kapacitását és 

alacsony

töltöttségi szintnél kikapcsolja a hűtőtáska működését

Űrtartalom 24 l

Lezárt tetővel akár 6 db 1 l-es vagy 4 db 1 L és 2 Db 2 L 

palack fér bele

Akár  20 C fokkal hidegebb hőmérsékleten hűt, mint a 

környezeti hőmérséklet

Biztonsági lezáró rendszer - a tetőt csak akkor lehet felnyitni, 

ha a fogantyú előre van hajtva

Hálózati kábeltartó rész a tetőben

3 praktikus külső zseb

Kiváló minőségű szigetelés

Teljesítmény: 47W 

Méret: sz/m/m: 39x42x28 cm

19 560 Ft

40024806 8590669097166 SCM 2025

Termo elektromos Autós Hűtőtáska                                                                             

Otthoni és autós használatra, duál működés, 12/230 V

230 V hálózati csatlakozó, 12 V adapter

ABS rendszer mely figyeli az autó akkumulátor kapacitását és 

alacsony

töltöttségi szintnél kikapcsolja a hűtőtáska működését

Űrtartalom 24 l

Lezárt tetővel akár 6 db 1 l-es vagy 4 db 1 L és 2 Db 2 L 

palack fér bele

Akár  20 C fokkal hidegebb hőmérsékleten hűt, mint a 

környezeti hőmérséklet

Biztonsági lezáró rendszer - a tetőt csak akkor lehet felnyitni, 

ha a fogantyú előre van hajtva

Hálózati kábeltartó rész a tetőben

3 praktikus külső zseb

Kiváló minőségű szigetelés

Teljesítmény: 47W 

Méret: sz/m/m: 39x42x28 cm

21 300 Ft

40024809 8590669097197 SCM 3125

Termo elektromos Autós Hűtőtáska                                                                             

Otthoni és autós használatra, duál működés, 12/230 V

230 V hálózati csatlakozó (Y50 csatlakozó opcionális)

ABS rendszer mely figyeli az autó akkumulátor kapacitását és 

alacsony

töltöttségi szintnél kikapcsolja a hűtőtáska működését

Űrtartalom 24 l

Lezárt tetővel akár 6 db 1 l-es vagy 4 db 1 L és 2 Db 2 L 

palack fér bele

Akár 16 C fokkal hidegebb hőmérsékleten hűt, mint a 

környezeti hőmérséklet

Biztonsági lezáró rendszer - a tetőt csak akkor lehet felnyitni, 

ha a fogantyú előre van hajtva

Hálózati kábeltartó rész a tetőben

3 praktikus külső zseb

Kiváló minőségű szigetelés

Teljesítmény: 47W 

Méret: sz/m/m: 42x42x30 cm

21 715 Ft

Termoelektromos Hűtőtáska
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40024808 8590669097180 SCM 3033RD 17 385 Ft

40024807 8590669097173 SCM 3033BL 17 385 Ft

40032728 8590669123490 SCM 4700BL

Autós hűtőláda

Hordozható autós hűtőláda hűtés és melegítés funkcióval

Kettős felhasználási terület: autóban (12V),otthon (220 – 240 

V)

220-240  V hálózati csatlakozó nem tartozék (Y50 csatlakozó 

opcionális)

Három funkció egyben: ételek és italok hűtése, hideg ételek 

és italok melegítése, felmelegített ételek és italok 

hőmérsékletének szinten tartása

Praktikus, beállítható hosszúságú vállszíj csúszásgátló 

kengyellel

Térfogat 7 l Lezárt fedél mellett 11 db 0,33 literes vagy 6 db 

0,5 literes italdoboz befogadására alkalmas

Akár 20°C-kal a környezeti hőmérséklet hőfoka alá hűt

Melegítés akár 65°C-ra

Csatlakozókábel tartó tér az autós hűtőláda fedelében

Két üzemmód jelző kontrollámpa (hűtés és melegítés)

Szállított tartozékok: 12 V-os tápkábel, vállszíj

Teljesítményfelvétel hűtés 32 W melegítés 27W

Csatlakozókábel hossza: 2,7 m

16 955 Ft

40032729 8590669123506 SCM 4800BL

Autós hűtőláda

Hordozható autós hűtőláda hűtés és melegítés funkcióval

Kettős felhasználási terület: autóban (12V),otthon (220 – 240 

V)

220-240  V hálózati csatlakozó nem tartozék (Y50 csatlakozó 

opcionális) Három funkció egyben: ételek és italok hűtése, 

hideg ételek és italok melegítése, felmelegített ételek és italok 

hőmérsékletének szinten tartása

Középkonzolként és egyben könyöktámaszként is használható

A hátoldalán található speciális nyílás 3 különböző rögzítési 

módot tesz lehetővé a gépkocsiban:

Praktikus, beállítható hosszúságú vállszíj csúszásgátló 

kengyellel

Térfogat 8 l Lezárt fedél mellett 11 db 0,33 literes vagy 6 db 

0,5 literes italdoboz befogadására alkalmas

2 db praktikus italtartó az autós hűtőláda elülső részében

Akár 20°C-kal a környezeti hőmérséklet hőfoka alá hűt

Melegítés akár 65°C-ra Csatlakozókábel tartó tér az autós 

hűtőláda fedelében Két üzemmód jelző kontrollámpa (hűtés 

és melegítés) Szállított tartozékok: 12 V-os tápkábel, vállszíj

19 380 Ft

40015442 8590669079575 Y50 12 V adapter termoelektromos autós hűtőtáskákhoz 5 460 Ft

ORION EC45

Elektromos hűtő-fűtő láda kerekekkel

Szín: kék

Térfogat: 45 liter

Kiváló hűtési hatékonyság 

Hűtés: A külső hőmérsékletnél 12-15°C-al kevesebb belső 

hőmérséklet

Fűtés: max. 65°C

AC - 220V - 50Hz hálózati csatlakozás

DC - 12V szivargyújtó, autós csatlakozás

Teljesítmény: 42W (hűtás), 35W (fűtés)

24 990 Ft

40017191 8590669083268 SHF 1010

Ultrahangos párásító

Nagyfrekvenciás elven működő ultrahang oszcillátor (2,4 

MHz)

Speciális vízkőmentesítő szűrő (a magnézium- és kalcium-

oxidok kiszűrésére)

Hideg gőz-képzés (nem befolyásolja a helyiség 

hőmérsékletét)

Abszolút csendes működés (így hálószobában használható)

Automatikus és manuális párásítás-vezérlés

3 gőzképzés-intenzitás szint

Működési idő beállítás időzítő segítségével (1-12 óra 12 

lépésben)

LCD kijelző kék színű háttérvilágítással

Ionizátor, Átlátszó víztartály

6,0 l űrtartalmú víztartály

20 óra működési idő víz utántöltés nélkül

Automatikus kikapcsolás a víztartály kiürülése esetén + 

figyelmeztetés, Kék színű éjszakai LED világítás

Tartozék: tisztító kefe

19 990 Ft

40030424 8590669115501 SHF 2000BL 12 165 Ft

40030425 8590669115518 SHF 2001GR 12 165 Ft

Termo elektromos Autós Hűtőtáska                                                                             

Otthoni és autós használatra, duál működés, 12/230 V

230 V hálózati csatlakozó (Y50 csatlakozó opcionális)

Űrtartalom 32 l

Lezárt tetővel akár 6 db 1,5 l-es + 2 db 1 l-es palack fér bele

Akár 15 C fokkal hidegebb hőmérsékleten hűt, mint a 

környezeti hőmérséklet

Levehető tető

3 praktikus külső zseb

Tárolás alkalmával összecsukható

Teljesítmény: 35W 

Méret: sz/m/m: 40x38x28 cm

Párásító

Nagyfrekvenciás elven működő ultrahang oszcillátor (2,4 

MHz)

Speciális vízkőmentesítő szűrő (a magnézium- és kalcium-

oxidok kiszűrésére)

Hideg gőz-képzés (nem befolyásolja a helyiség 

hőmérsékletét)

Abszolút csendes működés (<30 dB - így hálószobában 

használható)

Automatikus és manuális párásítás-vezérlés

Gőzkibocsájtás irányának beállítása (360°-ban elforgatható 

fedél)

Ionizátor

3,0 l űrtartalmú víztartály

Párásítási teljesítmény: óránként 250 ml

Akár 12 óra működési idő víz utántöltés nélkül

Legfeljebb 40 m2 helyiségek párásítására

 Automatikus kikapcsolás a víztartály kiürülése esetén

LED világítással ellátott vízszintjelző

Tartozék: tisztító kefe

30 W teljesítmény

Méretek (Sz x Mé x Ma): 260 x 250 x 260 mm

1,3 m hosszú tápkábel

Párásító
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40017190 8590669083251 SHF 1005

Természetes Párásító                                                                                

❙ ultra csendes mükődés

❙ Szabályozható párakibocsátás

❙ 3 liter űrtartalmú tartály

❙ mükődési idő egy feltöltéssel 18-20 óra

❙ automatikus kikapcsolás száraz mükődés ellen

❙ kék megvilágitású led kijelző

10 425 Ft

41001529 8590669132133 SHF 910BL 7 810 Ft

41001528 8590669132140 SHF 911GR 7 810 Ft

40020734 8590669088447 SHF 900

Ultrahangos Párásító                                                                        

❙ ultra csendes működés

❙ Aromaterápiával is használható

❙ Zöld éjszakai fény

❙ 0,8 liter űrtartalmú tartály

❙ működési idő egy feltöltéssel akár 10 óra

❙ automatikus kikapcsolás száraz működés ellen

❙ Teljesítmény: 14 Watt

6 340 Ft

40017192 8590669083732 SHX 001 Szűrő  SHF 1010 Természetes Párásítóhoz 775 Ft

41000721 8590669132713 SHX 002 Szűrő  SHF 200X Természetes Párásítóhoz 775 Ft

50000081 8590669089215 SIK 50B 2 860 Ft

50000082 8590669089345 SIK 50G 2 860 Ft

40023015 8590669090075 SLR 33

Elemes textilborotva

Eltávolítja a ruhákról a bolyhokat

Hármas késrendszer 

levehető hulladéktartály, automatikus biztonsági megszakító. 

2 db 1,5V AA  elemmel működik.

850 Ft

40017916 8590669085927 SKS 6000

Konyhai mérleg                                                                        

❙Megjeleníti a teljes kalória-, nátrium-, fehérje-, zsír-, 

szénhidrát-, koleszterin-és rosttartalmat a 999 előre 

programozható élelmiszer-kód alapján 

Memóriája maximum 99 mérlegelt élelmiszer összetevőt 

tárol, amely segítségével megjeleníthető a teljes bevitel az 

egyes táplálkozási összetevők alapján

❙Ultra Slim Design (magassága csak 17 mm)

❙ könnyen tisztítható üveg felület

❙ extra nagy megvilágított LCD kijelző

❙ edzett biztonsági üveg

❙ terhelhetőség 5 kg

❙ érintős irányító szenzorok (nyomógomb nélküli)

❙ hosszú élettartam

❙ 4 szenzor a pontosabb mérésért

❙ mérési pontosság 1 g

❙ választható mértékegységek (g/ml)

❙ elemlemerülés kijelzése

❙ automatikus kikapcsolás

❙ tartozékok: 1x 3V lítium elem (CR 2032)

6 950 Ft

40024648 8590669095827 SKS 5400

Konyhai mérleg 

Ultra vékony kivitel (magasság csak 14 mm)

Ujjlenyomat mentes bevonattal ellátott rozsdamentes acél 

felület (könnyű és higiénikus)

Nagy LCD-kijelző (57 x 27 mm)kék háttérvilágítással

Mérés tartomány: max. 5 kg

1 g-os pontosság

Egység választható (g / ml)

Alacsony akkumulátor illetve túlterhelés jelzése.

Automatikus kikapcsolás (60 másodperc után)

Mellékelt tartozékok: 2x 3V lítium elem (CR 2032)

Méretek (szélesség x mélység x magasság): 201 x 201 x 14 

mm

5 905 Ft

Párásító

Kialakításával illeszkedik a szobanövények közé

Működése a nagyfrekvenciás, 2,4 MHz-es ultrahangos 

oszcillátor elvén alapszik

Hideg párát termel (nem befolyásolja a helyiség 

hőmérsékletét)

Üzemidő egy feltöltéssel: max. teljesítmény mellett akár 7 óra

NOISELESS technológiájú, rendkívül halk működés

Ideális hálóba, gyerekszobába, nappaliba vagy irodába

Automatikus kikapcsolás a víztartály kiürülése esetén

A párásító teljesítmény fokozatmentesen szabályozható

Ergonomikus, helytakarékos kivitel

Átlátszó víztartály

Alkalmas max. 20 m2 alapterületű helyiségbe

A vízszint LED-es kijelzése

Párásító teljesítmény: 350±35 ml/h

Méretek (szélesség x mélység x magasság): 23 x 17,5 x 24,5 

cm

Tömeg: 950 g

A tápkábel hossza: 185 cm

A víztartály térfogata: 2,2 l

Feszültség és frekvencia: 220-240V, 50-60 Hz

Fogyasztás: 30 W

Zajszint: ≤35 dB

Védelmi osztály (áramütés elleni védelemre vonatkozóan): II

Elektromos szúnyogirtó

Hatékonyan elpusztítja a repülő rovarokat

Alkalmas nyaralók, hétvégi házak, kertek, stb.

2 x 4 W UV (hullám hossza: 365 mm)

Működési tartomány: 30 m2

Külső biztonsági rács

Könnyű tisztítás 

Akasztó gyűrű

Ki / Be kapcsoló gomb

Elektródák feszültsége: 1600 V

Élettartam: 5000 h

Hálózati kábel hossza: 2,7 m

Méretek (szélesség x mélység x magasság): 147 x 93 x 221 

mm

Súly: 0,38 kg

Egyéb termékek

Konyhai mérleg
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40016220 8590669081479 SKS 5300

Konyhai mérleg

❙ Ultra Slim Design (magassága csak 17 mm)

❙ könnyen tisztítható üveg felület

❙ extra nagy megvilágított LCD kijelző

❙ edzett biztonsági üveg

❙ terhelhetőség 5 kg

❙ érintős irányító szenzorok (nyomógomb nélküli)

❙ hosszú élettartam

❙ mérőlap

❙ 4 szenzor a pontosabb mérésért

❙ mérési pontosság 1 g

❙ választható mértékegységek (g/ml)

❙ elemlemerülés kijelzése

4 685 Ft

40016221 8590669081486 SKS 5305

Konyhai mérleg

❙ Ultra Slim Design (magassága csak 16 mm)

❙ könnyen tisztítható nemesacél felület

❙ megvilágított extra nagy LCD kijelző

❙ terhelhetőség 5 kg

❙ mérőlap

❙ 4 szenzor a pontosabb mérésért

❙ mérési pontosság 1 g

❙ választható mértékegységek (g/ml)

❙ elemlemerülés kijelzése

❙ automatikus kikapcsolás

❙ tartozékok: 1x CR2032 elem

4 685 Ft

40016222 8590669081462 SKS 5700

Konyhai mérleg

❙ lehajtható falra szerelhető mérleg

❙ Lehajtás után a mélysége 7 cm

❙ plusz funkciók : óra, időzítő hangjelzéssel

❙ extra nagy LCD kijelző ( 72 x 35 mm)

❙ edzett biztonsági üveg (4 mm)

❙ terhelhetőség 3 kg

❙ mérőlap

❙ mérési pontosság 1 g

❙ választható mértékegységek (g/ml)

❙ elemlemerülés kijelzése

❙ automatikus kikapcsolás

❙ tartozékok: 2x AAA elem

4 330 Ft

41000751 8590669132942 SKS 5020WH 3 470 Ft

41000752 8590669132959 SKS 5021GR 3 470 Ft

41000753 8590669132966 SKS 5022BL 3 470 Ft

41000754 8590669132973 SKS 5023OR 3 470 Ft

41000755 8590669132980 SKS 5024RD 3 470 Ft

41000756 8590669132997 SKS 5025VT 3 470 Ft

41000757 8590669133000 SKS 5026YL 3 470 Ft

41000758 8590669133017 SKS 5027TQ 3 470 Ft

41000759 8590669133024 SKS 5028RS 3 470 Ft

40026614 8590669104338 SKS 4030BK 4 690 Ft

40026627 8590669106301 SKS 4030WH 4 690 Ft

Tálas konyhai mérleg

Kivehető nemesacél tál a könnyű és higiénikus 

tisztántartáshoz (térfogat 1000 ml)

Nagy LCD kijelző (40 x 18 mm) kontrasztos háttérvilágítással

Számok magassága a kijelzőn: 13 mm

Méréshatár: 5 kg (1 g pontosság)

Érintős vezérlő érzékelők (magas élettartamú gombnélküli 

működtetés)

Edénytömeg kinullázás funkció (Tara)

Fokozatos után mérlegelés funkció

Víz és tej térfogat mérésének lehetősége (ml/fl:oz)

Mérőegység kiválasztásának lehetősége (g/lb:oz)

4 érzékelő a pontosabb mérés érdekében

Gyenge elem és túlterhelés kijelzés

Automatikus kikapcsolás tétlenség esetén (2 perc után)

Mellékelt tartozékok: 2x 1,5V(AAA) elem

Méret (szélesség x mélység x magasság): 188 x 225 x 73 mm

Tál belső méret (átmérő x magasság): 170 x 50 mm

Tömeg: 0,39 kg

Konyhai mérleg

4 precíziós érzékelő a még pontosabb mérés érdekében

Üvegfelület a könnyű és higiénikus tisztán tarthatóság 

érdekében

Nagyméretű LCD kijelző (55 x 25 mm)

Hőkezelt biztonsági üveg (4 mm)

Méréshatár: 5 kg

Érintésérzékelővel ellátott vezérlőpanel (hosszú elem-

élettartam a gomb nélküli vezérlésnek köszönhetően)

Tára funkció 

Különösen vékony kivitel (16 mm)

Egymást követő mérés funkció

Mértékegység 1g

Választható mértékegység (g/ml)

Gyenge elem és méréshatár túllépés figyelmeztetés

Automatikus kikapcsolás a mérés után (60mp elteltével)

Tartozék: 1 x CR2032 lítium elem

Méretek (Sz x Mé x Ma): 201 x 184 x 16 mm

Tömeg: 0,49 kg

Konyhai mérleg

4 precíziós érzékelő a még pontosabb mérés érdekében

Üvegfelület a könnyű és higiénikus tisztán tarthatóság 

érdekében

Nagyméretű LCD kijelző (55 x 25 mm)

Hőkezelt biztonsági üveg (4 mm)

Méréshatár: 5 kg

Érintésérzékelővel ellátott vezérlőpanel (hosszú elem-

élettartam a gomb nélküli vezérlésnek köszönhetően)

Tára funkció 

Különösen vékony kivitel (16 mm)

Egymást követő mérés funkció

Mértékegység 1g

Választható mértékegység (g/ml)

Gyenge elem és méréshatár túllépés figyelmeztetés

Automatikus kikapcsolás a mérés után (60mp elteltével)

Tartozék: 1 x CR2032 lítium elem

Méretek (Sz x Mé x Ma): 201 x 184 x 16 mm

Tömeg: 0,49 kgKonyhai mérleg

4 precíziós érzékelő a még pontosabb mérés érdekében

Üvegfelület a könnyű és higiénikus tisztán tarthatóság 

érdekében

Nagyméretű LCD kijelző (55 x 25 mm)

Hőkezelt biztonsági üveg (4 mm)

Méréshatár: 5 kg

Érintésérzékelővel ellátott vezérlőpanel (hosszú elem-

élettartam a gomb nélküli vezérlésnek köszönhetően)

Tára funkció 

Különösen vékony kivitel (16 mm)

Egymást követő mérés funkció

Mértékegység 1g

Választható mértékegység (g/ml)

Gyenge elem és méréshatár túllépés figyelmeztetés

Automatikus kikapcsolás a mérés után (60mp elteltével)

Tartozék: 1 x CR2032 lítium elem

Méretek (Sz x Mé x Ma): 201 x 184 x 16 mm

Tömeg: 0,49 kg
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40026628 8590669104291 SKS 4004GR 4 075 Ft

40026612 8590669104321 SKS 4004YL 4 075 Ft

40026611 8590669104307 SKS 4004OR 4 075 Ft

40026941 8590669104314 SKS 4004VT 4 075 Ft

41000372 8590669128136 SKS 4001WH

Tálas Konyhai mérleg

❙Nagy LCD kijelző

❙ terhelhetőség 5 kg

❙ mérési pontosság 1 g

❙ választható mértékegységek (g/ml/oz)

❙ elemlemerülés kijelzése

❙ automatikus kikapcsolás

❙ tartozékok: 1x 3 V CR2032 elem

2 950 Ft

40022284 8590669085781 SBS 7000

Fitness mérleg

• Maximális kapacitása 180 kg (100 g felbontás)

• zsír Mérési tartomány: 3% - 50% (konfidencia intervallum 

0,1%)

• Víz mérési tartomány: 25% - 75% (konfidencia intervallum 

0,1%)

• Izom-mérési tartomány: 25% - 75% (konfidencia 

intervallum 0,1%)

• Csont mérési tartomány: ≤ 10 kg

• Grafikus kijelző 

• Speciális sportolók üzemmód

• Kék Háttér-világítású kijelző 

• Ultra vékony formatervezés (22mm)

• Az üveg felületet egyszerű higiénikusan tartani

• Edzett biztonsági üveg (6 mm)

• Nagy LCD-kijelző (61 x 59 mm)

• Memória 8 fő

• Automatikus felhasználó azonosítás

• Gyenge akku és túlterhelés jelzés

• Automatikus kikapcsolás funkció

11 305 Ft

40027910 8590669108350 SBS 6015BK 9 905 Ft

40027951 8590669108367 SBS 6015WH 9 905 Ft

41000142 8590669125234 SBS 1974WH 5 205 Ft

41000143 8590669125241 SBS 1980RD 5 205 Ft

40024519 8590669094479 SBS 5021

Fitness mérleg edzett üveg mérőfelület

❙ Ultra vékony kivitel ( 21 mm)

❙ terhelhetőség 150 kg

❙ mérési pontosság 100 g

❙ testzsírtartalom mérés 4%-60%-ig pontossága 0,1 %

❙ víztartalom mérés 27,5%-66%-ig pontossága 0,1 %

❙ izom tömeg mérés 20%-56%-ig pontossága 0,1 %

❙ Grafikus kijelző

❙ 12 személy mérését memorizálja

❙ automatikus nullázás

❙ automatikus kikapcsolás

❙ elemlemerülés –kijelző, túlterhelés kijelzése

❙ tápellátás 2 x CR 2032 gomb elemmel

6 515 Ft

40024518 8590669094462 SBS 5020

Fitness mérleg edzett üveg mérőfelület

❙ Ultra vékony kivitel ( 21 mm)

❙ terhelhetőség 150 kg

❙ mérési pontosság 100 g

❙ testzsírtartalom mérés 4%-60%-ig pontossága 0,1 %

❙ víztartalom mérés 27,5%-66%-ig pontossága 0,1 %

❙ izom tömeg mérés 20%-56%-ig pontossága 0,1 %

❙ Grafikus kijelző

❙ 12 személy mérését memorizálja

❙ automatikus nullázás

❙ automatikus kikapcsolás

❙ elemlemerülés –kijelző, túlterhelés kijelzése

❙ tápellátás 2 x CR 2032 gomb elemmel

6 515 Ft

Személyi fitnessz mérleg

Méri a test zsír-, víz-, izom- és csont-tartalmát százalékos 

arányban

Mint klasszikus mérleg is működik tömegméréshez 

Auto-On funkció (azonnal mér a mérlegre lépéskor)

Érintős vezérlő érzékelők (magas élettartamú gombnélküli 

működtetés) Méréshatár: 180 kg (100 g pontosság)

Ultravékony kivitel (csak 23 mm a magassága)

Speciális mód aktív sportolónak       

Memória 8 személyre automatikus felhasználó-azonosítással

A zsírtartalom 4-szintű grafikus kijelzése

Kéken kivilágított inverz LCD kijelző (62 x 62 mm)

Számok magassága a kijelzőn: 25 mm

Nemesacél felület a könnyű és higiénikus karbantartáshoz

Nem, magasság (80 - 220 cm) és kor (6 - 100 év) 

beállításának lehetősége

Zsírmérés tartomány: 3% - 50% (lépték 0,1%)

Vízmérés tartomány: 25% - 75% (lépték 0,1%)

Izommérés tartomány: 25% - 75% (lépték 0,1%)

Csontmérés tartomány: 10 kg-ig

Gyenge elem és túlterhelés kijelzés

Önműködő kikapcsolás tétlenség esetén

Egységválasztás lehetősége (kg/lb/st:lb)

Mellékelt tartozékok: 2x CR 2032 lítium elem
Digitális és analóg személyi mérleg

Személyi mérleg, a mért tömeget digitális és analóg módon is 

megjeleníti

Az analóg kijelző mutatója a tachométerhez hasonlóan 

működik

Az egyedi riasztás funkció lehetővé teszi a hangjelzéssel 

történő emlékeztetést és a mérést mindig ugyanabban a 

napszakban

Üveg felület a könnyű és higiénikus karbantartáshoz

Erős keményített biztonsági üveg (6 mm)

5 - 180 kg közötti méréstartomány (100 g-os pontosság)

(Megj.: a 161 – 180 kg közti tömeget csak a digitális kijlező 

jeleníti meg)

Auto-On funkció (a mérlegre lépéskor azonnal mér)

Data Lock funkció a pontosabb méréshez (a mért tömeg 

zárolása 10 mp-re)

Nagy LCD-kijelző háttérvilágítással (78 x 30 mm)

Számok magassága a kijelzőn: 26 mm

Választható mértékegység (kg/lb)

Gyenge elem jelzés

Túlterhelés-jelzés

Önműködő kikapcsolás tétlenség esetén

Tápellátás: 3 x 1,5 V AA típusú ceruzaelem (a csomag része)

Méret (szélesség x mélység x magasság): 340 x 340 x 31 

Személymérleg

Tálas konyhai mérleg

Praktikus kivehető tál (térfogat 1000 ml)

Nagy LCD kijelző (40 x 18 mm) kontrasztos háttérvilágítással

Számok magassága a kijelzőn: 13 mm

Méréshatár: 5 kg (1 g pontosság)

Érintős vezérlő érzékelők (magas élettartamú gombnélküli 

működtetés)

Edénytömeg kinullázás funkció (Tara)

Fokozatos után mérlegelés funkció

Víz és tej térfogat mérésének lehetősége (ml/fl:oz)

Mérőegység kiválasztásának lehetősége (g/lb:oz)

4 érzékelő a pontosabb mérés érdekében

Gyenge elem és túlterhelés kijelzés

Automatikus kikapcsolás tétlenség esetén (2 perc után)

Mellékelt tartozékok: 2x 1,5V(AAA)elem

Méret (szélesség x mélység x magasság): 188 x 225 x 73 mm

Tál belső méret (átmérő x magasság): 170 x 50 mm

Tömeg: 0,39 kg
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40017185 8590669083688 SBS 5005

Fitness mérleg edzett üveg mérőfelület

❙ Ultra vékony kivitel ( 21 mm)

❙ terhelhetőség 150 kg

❙ mérési pontosság 100 g

❙ testzsírtartalom mérés 4%-60%-ig pontossága 0,1 %

❙ víztartalom mérés 27,5%-66%-ig pontossága 0,1 %

❙ izom tömeg mérés 20%-56%-ig pontossága 0,1 %

❙ Grafikus kijelző

❙ 12 személy mérését memorizálja

❙ automatikus nullázás

❙ automatikus kikapcsolás

❙ elemlemerülés –kijelző, túlterhelés kijelzése

❙ tápellátás 2 x CR 2032 gomb elemmel

5 905 Ft

40017184 8590669083671 SBS 5000

Fitness mérleg edzett üveg mérőfelület

❙ Ultra vékony kivitel ( 21 mm)

❙ terhelhetőség 150 kg

❙ mérési pontosság 100 g

❙ testzsírtartalom mérés 4%-60%-ig pontossága 0,1 %

❙ víztartalom mérés 27,5%-66%-ig pontossága 0,1 %

❙ izom tömeg mérés 20%-56%-ig pontossága 0,1 %

❙ Grafikus kijelző

❙ 12 személy mérését memorizálja

❙ automatikus nullázás

❙ automatikus kikapcsolás

❙ elemlemerülés –kijelző, túlterhelés kijelzése

❙ tápellátás 2 x CR 2032 gomb elemmel

5 905 Ft

40017194 8590669083848 SBS 2700

Digitális személymérleg

❙ Ultra vékony kivitel (22mm)

❙ terhelhetőség 150 kg

❙ mérési pontosság 100 g

❙ Nagy kék megvilágítású LCD-kijelző

❙ automatikus be- és kikapcsolás

❙ elemlemerülés -kijelző

❙ tápellátás 4 x AAA elem

6 250 Ft

40017193 8590669083831 SBS 2600

Digitális személymérleg

❙ Ultra vékony kivitel (18mm)

❙ terhelhetőség 150 kg

❙ mérési pontosság 100 g

❙ Nagy kék megvilágítású LCD-kijelző

❙ automatikus be- és kikapcsolás

❙ elemlemerülés -kijelző

❙ tápellátás 1 x CR 2032 gomb elemmel

4 255 Ft

40029238 8590669114702 SBS 2800BL 3 035 Ft

40029240 8590669114719 SBS 2801GY 3 035 Ft

40029241 8590669114726 SBS 2802RD 3 035 Ft

40029242 8590669114733 SBS 2803WH 3 035 Ft

40029243 8590669114740 SBS 2810GR 3 035 Ft

40029244 8590669114757 SBS 2811OR 3 035 Ft

40029246 8590669114764 SBS 2812TQ 3 035 Ft

40029247 8590669114771 SBS 2813VT 3 035 Ft

40021395 8590669063307 SBS 2004SL

Digitális személymérleg

❙ Edzett biztonsági üvegből ( 6mm)készült mérőfelület

❙Ultra vékony design (19 mm)

❙Terhelhetőség 150 kg

❙Mérési pontosság 100 g

❙ Extra nagy LCD-kijelző (70 x 33 mm )

❙ automatikus be- és kikapcsolás

❙ alacsony töltöttségi szint jelzése

❙ tápellátás 1 x CR2032 Lítium elem ( tartozék)

3 900 Ft

40021393 8590669088904 SBS 2507BL 3 470 Ft
Személymérleg

• Edzett biztonsági üveg felület(6 mm)

• Ultra vékony design (18 mm)

• Súly 150 kg (100 g felbontás)

• Extra nagy LCD kijelző (70 x 33 mm)

• Egység választás lehetősége (kg / lb / st)

• Alacsony töltöttség jelzése 

• Automatikus ki – be kapcsolás 

• Tartozékok: 1x CR2032 lítium elem

• Méretek (szélesség x mélység x magasság): 300 x 300 x 18 

mm

Személymérleg

Vezeték nélküli infravörös adatátvitel a mérleg és a kijelző 

egység között

A levehető kijelző egység hátoldalán praktikus csat található, 

aminek segítségével pl. a fürdőszobában felakasztható

Üveg felület a könnyű és higiénikus karbantartáshoz

Keményített biztonsági üveg (6 mm)

2 - 150 kg közötti méréstartomány (100 g-os pontosság)

Auto-On funkció (a mérlegre lépéskor azonnal mér)

Data Lock funkció a pontosabb méréshez (a mért tömeg 

zárolása 10 mp-re)

Nagy LCD kijelző (46 x 22 mm)

Számok magassága a kijelzőn: 20 mm

Hosszú élettartamú, nyomógomb nélküli üzemeltetés

Választható mértékegység (kg/lb)

Gyenge elem jelzés a mérlegen

Gyenge elem jelzés a kijelzőegységen

Túlterhelés-jelzés

Önműködő kikapcsolás tétlenség esetén

Tápellátás: 2 x 3 V CR 2032 típusú lítium telep (a csomag 

része)

A készülék mérete a kijelzőegységgel együtt (szélesség x 

mélység x magasság): 300 x 298 x 42 mm

A készülék mérete a kijelzőegység nélkül (szélesség x 

mélység x magasság): 300 x 265 x 30 mm

A kijelzőegység mérete (szélesség x mélység x magasság): 

59 x 90 x 20 mm

Tömeg: 1380 g
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40021394 8590669088911 SBS 2507WH 3 470 Ft

40021392 8590669088898 SBS 2507RD 3 470 Ft

40021614 8590669089451 SBS 111

Személymérleg

Üveg felület a könnyű és higiénikus karbantartáshoz

Keményített biztonsági üveg (6 mm)

Ultravékony kivitel (22 mm)

Méréshatár: 150 kg (100 g pontosság)

Auto-On funkció (azonnal mér a mérlegre lépéskor)

Nagy LCD kijelző (73 x 29 mm)

Gyenge elem és túlterhelés kijelzés

Önműködő kikapcsolás tétlenség esetén

Egységválasztás lehetősége (kg/lb/st:lb)

Tápellátás: 1x CR2032 lítium elem (tartozék)

Méret (szélesség x mélység x magasság): 291 x 280 x 22 

mm

2 605 Ft

40029183 8590669114382 SLS 900WH

Digitális úti bőröndmérleg

Csökkentheti a poggyász túlsúlya miatti illetéket a repülőn 

utazásnál

Alkalmas poggyász, postai küldemény, gyümölcs és zöldség 

vödörben méréséhez stb. 

Méréshatár: 50 kg (100 g pontosság)

Data Lock funkció a pontosabb méréshez (a mért tömeg 

zárolása 30 mp-re)

Rendkívül ellenálló hosszú élettartamú nejlon mérőszalag

Minimum nyílásméret a kapocshoz: 35 x 11 mm

Maximum mérőszalag átmérő: 90 mm

Egygombos intelligens vezérlés

Ergonomikus kialakítás a nehéz poggyász könnyed 

méréséhez

Kis tömeg és kompakt méret a kényelmes utazáshoz

Gyenge elem és túlterhelés kijelzés

Automatikus kikapcsolás 30 másodperc tétlenség után

Egységválasztás lehetősége (kg/lb/st:lb)

Tápellátás: 1x CR 2032 lítium elem (tartozék)

3 125 Ft

40010111 8590669059362 SFM 3868

Lábmasszírozó

❙ a lábfej és a talp jobb vérellátásához és a vérkeringés 

javításához

❙ 3 teljesítményfokozat: vibráló masszázs, meleg 

lábfürdő+buborékeffektus, vibráló masszázs+, meleg 

lábfürdő+buborékeffektus

❙ több mint 400 serkentőpont a láb hatékony 

masszírozásához

❙ beépített fűtőszerkezet a vizet folyamatosan melegen tartja

❙ 3 cserélhető forgóbetét: betét a bőrkeményedések 

kezeléséhez, masszírozó kefe, masszírozó kerék

❙ levehető masszírozó henger

❙ hálózati vezeték tárolóhely

11 645 Ft

Egészségmegőrzés

Személymérleg

• Edzett biztonsági üveg felület(6 mm)

• Ultra vékony design (18 mm)

• Súly 150 kg (100 g felbontás)

• Extra nagy LCD kijelző (70 x 33 mm)

• Egység választás lehetősége (kg / lb / st)

• Alacsony töltöttség jelzése 

• Automatikus ki – be kapcsolás 

• Tartozékok: 1x CR2032 lítium elem

• Méretek (szélesség x mélység x magasság): 300 x 300 x 18 

mm

Úti digitális bőröndmérleg

51. oldal

mailto:gilux@gilux.hu


GILUX HUNGARY KFT

Tel./Fax: 06-1/215-1803

Tel.: 06-1/215-1803

gilux@gilux.hu

SAP EAN Cikkszám Kép Leírás Nettó egységár

Háztartási kisgépek

Mikrohullámú sütő

Árlista. Érvényes: 2016. Február 1-től

40009192 8590669057436 SFM 3838

Lábmasszírozó

❙ a lábfej és a talp jobb vérellátásához és a vérkeringés 

javításához

❙ 3 teljesítményfokozat: vibráló masszázs, meleg 

lábfürdő+buborékeffektus, vibráló masszázs+, meleg 

lábfürdő+buborékeffektus

❙ több, mint 400 serkentőpont a láb hatékony 

masszírozásához

❙ beépített fűtőszerkezet a vizet folyamatosan melegen tartja

❙ levehető masszírozó henger

❙ hálózati vezeték tárolóhely

❙ teljesítményfelvétel 90 W

9 565 Ft

40032611 8590669121458 SFM 3720GR

Lábmasszírozó kád

482 akupresszúrás pont a hatékony talpmasszázs érdekében

20 légfúvóka mindkét talpnál a pihentető pezsgőfürdőhöz

A beépített fűtőtest megakadályozza a víz kihűlését

A belső hossz talpanként: max. 30 cm

Csúszásmentes talpak

Teljesítmény 90 W

Tápkábel hossz: 1,5 m

Méret (szélesség x mélység x magasság): 343 x 423 x 245 

mm

Tömeg: 2,2 kg

Feszültség és frekvencia: 230 V, 50 Hz

7 555 Ft

40032612 8590669121465 SFM 3721VT

Lábmasszírozó kád

482 akupresszúrás pont a hatékony talpmasszázs érdekében

20 légfúvóka mindkét talpnál a pihentető pezsgőfürdőhöz

A beépített fűtőtest megakadályozza a víz kihűlését

A belső hossz talpanként: max. 30 cm

Csúszásmentes talpak

Teljesítmény 90 W

Tápkábel hossz: 1,5 m

Méret (szélesség x mélység x magasság): 343 x 423 x 245 

mm

Tömeg: 2,2 kg

Feszültség és frekvencia: 230 V, 50 Hz

7 555 Ft

40023560 8590669092727 SUB 180BE 5 460 Ft

40023561 8590669092734 SUB 180BL 5 460 Ft

40025980 8590669105465 SUB 190

Ágymelegítő

Egyszemélyes ágyra megfelelő méret (150 x 80 cm)

Hőmérséklet szabályzó

2 hőfok beállítás

30 perc ajánlott előmelegítési idő

Mosható (eltávolítható vezérlő és tápkábel)

Anyag: 100% poliészter (polár)

Bekapcsolást jelző fény

Túlmelegedés-gátló rendszer

2,0 m tápkábel hosszúság

60W teljesítmény

6 085 Ft

40025978 8590669105441 SUB 281BE 9 385 Ft

40025979 8590669105458 SUB 281BL 9 385 Ft

40025981 8590669105472 SUB 291

Ágymelegítő

• 2 hőmérséklet fokozat

• 2 független távirányító

• Ajánlott előre felfűtési idő 30 perc

• Méret: 160 x 140 cm

• Mosható (levehető távirányító és tápkábel)

• Szövet: 100% poliészter (szintetikus juh gyapjú)

• Hálózati vezeték hossza: 2,0 m

• 2 x 60W teljesítmény

11 305 Ft

40023578 8590669091553 SDS 8540

Cipőszárító 

Cipők (beleértve sícipők, korcsolyák) szárítására

A méretnek köszönhetően gyermekcipők esetén is 

használható

Hatékony szárítás a cipő károsodása nélkül

Szárítás kb. 4 - 6 óra alatt

Biztonságos és kivételesen halk működés

Hordozható kivitel - utazáshoz is ideális

8 W teljesítmény

Méretek (H x Sz x M): 110 x 60 x 33 mm

Tömeg: 170 g

2 425 Ft

40024404 8590669094455 SMM 3080

Kozmetikai tükör 

21 cm átmérő

Kétoldalas

3x nagyítás

LED-es megvilágítás

Teljesítmény max. 5 W (energiatakarékos)

Három fényerő (alacsony, közepes, magas)

Vízszintes tengelykörüli forgás

Króm tervezés

Működés: Hálózatról

Méretek (szélesség x mélység x magasság): 270 x 140 x 390 

mm

Súly: 1,4 kg

10 860 Ft

40025205 8590669104352 SCA BA01

Digitális alkoholszonda

Mérési tartomány: 0,1 - 1,5 ‰

Figyelmeztető érték:> 0,2 ‰

Egység: ‰ (% BAC, mg / l)

Digitális LCD kijelző háttérvilágítással

Egyszerű használat

Akusztikus és videó jelzés

Öntisztító

Alacsony fogyasztás

Tartozékok: 3 fúvóka

Méretek: 36 x 98 x 16 mm

Súly: 27g (elemek nélkül)

4 075 Ft

Ágymelegítő

• 2 hőmérséklet fokozat

• 2 független távirányító

• Ajánlott előre felfűtési idő 30 perc

• Méret: 160 x 140 cm

• Mosható (levehető távirányító és tápkábel)

• Szövet: 100% poliészter ( poláris gyapjú) 

• Hálózati vezeték hossza: 2,0 m

• 2 x 60W teljesítmény

• Színek: bézs (BE), kék (BL)

Ágymelegítő

• 2 hőmérséklet fokozat

• távirányító

• Ajánlott előre felfűtési idő 30 perc

• Méret: 150 x 80 cm

• Mosható (levehető távirányító és tápkábel)

• Szövet: 100% poliészter( poláris gyapjú)

• Hálózati vezeték hossza: 2,0 m

• 60W teljesítmény

• Színek:  bézs (BE), kék (BL)
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40025206 8590669104369 SCA BA02

Digitális alkoholszonda

Mérési tartomány: 0,2 - 1,5 ‰

Figyelmeztető érték:> 0,2 ‰

Egység: ‰ (% BAC, mg / l)

Digitális LCD kijelző háttérvilágítással

Egyszerű használat

Óra és hőmérséklet kijelzése

Akusztikus és videó jelzés

Öntisztító

Alacsony fogyasztás

Tartozékok: 3 fúvóka

Méretek: 43 x 105 x 23 mm

Súly: 50g (elemek nélkül)

4 775 Ft

40025976 8590669105809 SCA BA99 Alkohol szondához 3 darab tartalék fúvóka 280 Ft

40023035 8590669092703 SBP 915

Digitális kar vérnyomásmérő 

❙ Egyszerű otthoni használatra

❙ Szisztolés és diasztolés vérnyomás mérése, beleértve 

átlagérték

❙ Vérnyomás grafikus kijelzése(alacsony / normál / magas 

vagy kritikus)

❙Állítható kézi mandzsetta kerülete: 22-42 cm 

❙Extra nagy LCD (150 x 34 mm) kék háttérvilágítással

❙2 felhasználós 60 méréses memória  beleértve a dátum és 

idő

❙Mérési tartomány: nyomás 0 -300 Hgmm, pulzus 40-199 

ütés / perc

❙Oszcillometriás mérési módszer

❙Remegő karra való figyelmeztetés a mérés során

❙Alacsony akkumulátor töltési szint kijelzés

❙Tartozékok: 4 x AAA elem, hálózati adapter 

❙Elemről (4x AAA) vagy hálózati adapterről is működtethető

13 640 Ft

40023039 8590669092697 SBP 901

Digitális kar vérnyomásmérő 

❙ Egyszerű otthoni használatra

❙ Szisztolés és diasztolés vérnyomás mérése, beleértve 

átlagérték

❙ Vérnyomás grafikus kijelzése(alacsony / normál / magas 

vagy kritikus)

❙Állítható kézi mandzsetta kerülete: 22-42 cm 

❙Extra nagy LCD (150 x 34 mm) kék háttérvilágítással

❙60 méréses memória  beleértve a dátum és idő

❙Mérési tartomány: nyomás 0 -300 Hgmm, pulzus 40-199 

ütés / perc

❙Oszcillometriás mérési módszer

❙Remegő karra való figyelmeztetés a mérés során

❙Alacsony akkumulátor töltési szint kijelzés

❙Tartozékok: 4 x AAA elem, hálózati adapter 

❙Elemről (4x AAA) vagy hálózati adapterről is működtethető

12 600 Ft

40029248 8590669114795 SBP 690

Digitális felkaros vérnyomásmérő

Méri a szisztolés és diasztolés vérnyomást és szívverést

Magas vérnyomás grafikus megkülönböztetése (mérsékelt / 

közepes / erős hipertónia) ,Szívritmus-zavarra figyelmeztető 

jelzés, Beállítható mandzsetta kerület 22 – 42 cm

Extra nagy LCD kijelző (61 x 93 mm)

Memória 60 méréshez (1 felhasználónak) az adatok és mérés 

idejének feljegyzésével ,Tápellátás elemről (4 x AA) vagy 

hálózati adapterrel, Automatikus mandzsetta felfújás és 

kieresztés, Oszcillometrikus mérési módszer

Mérési tartomány: vérnyomás 0 - 300 mmHG, pulzus 40 - 

199 szívverés/perc, Mérési pontosság: +/- 3 mmHG, pulzus 

+/- 5%

Választható nyomásegység (mmHG vagy kPa)

Csuklórázásra figyelmeztető jelzés mérésnél, Gyenge elem 

jelzés, Automatikus hiba-diagnosztika az LCD kijelzőn

Automatikus kikapcsolás tétlenség esetén (1 perc után)

Az elmentett adatok memóriában tárolása elemcsere után is

A csomagolás tartalma: 4 x AA elem

Megvásárolható hozzá SENCOR SBX 001 adapter( nem 

6 085 Ft

40025781 8590669104246 SBD 1680

Csukló vérnyomásmérő

❙ mérési módszer: oszcillometria

❙szisztolés / diasztolés vérnyomás mérése

❙ Pulzus mérése

❙ LCD-kijelző

❙ Hordozó táska

❙ tápellátás: 2x alkáli AAA(LR03)-a készülék tartozéka

5 205 Ft

40029249 8590669114788 SBD 1470

Digitális csuklós vérnyomásmérő

Méri a szisztolés és diasztolés vérnyomást és szívverést

Magas vérnyomás grafikus megkülönböztetése (mérsékelt / 

közepes / erős hipertónia)

Szívritmus-zavarra figyelmeztető jelzés

Beállítható mandzsetta kerület 13,5 – 19,5 cm

Nagy LCD kijelző (31 x 44 mm)

Memória 60 méréshez (1 felhasználónak) az adatok és mérés 

idejének feljegyzésével

Elemről táplálás (2 x AAA), Automatikus mandzsetta felfújás 

és kieresztés, Oszcillometrikus mérési módszer

Mérési tartomány: vérnyomás 0 - 300 mmHG, pulzus 40 - 

199 szívverés/perc,Mérési pontosság: +/- 3 mmHG, pulzus 

+/- 5%

Választható nyomásegység (mmHG vagy kPa)

Csuklórázásra figyelmeztető jelzés mérésnél

Gyenge elem jelzés,Automatikus hiba-diagnosztika az LCD 

kijelzőn, Automatikus kikapcsolás tétlenség esetén (1 perc 

után)

Az elmentett adatok memóriában tárolása elemcsere után is

4 255 Ft

40017926 8590669085934 SBM 1600

Bébiőr                                                                                                     

❙a készletben egy adó és egy vevő készülék

❙ hatótávolság 400 m nyílt területen

❙ Frekvencia tartomány:1,9 Ghz

❙ tápellátás hálózatról vagy elemről

❙ Lágy éjszakai fény a gyermek egységén

❙ A készülékkel kér irányú kommunikáció lehetséges                          

( Szülői egységtől a gyermek egysége felé is)

❙ állítható mikrofon érzékenység ( 5 szint)

❙ állítható hangerő (6 fokozat)

❙ akku töltöttség kijelző

❙ Tartozékok: 2 darab AC adapter,2 db AAA akkumulátor 

elem

16 255 Ft

40026680 8590669104413 SBT 50

Digitális hőmérő

• Hang jelzés a mérés befejezésekor

• Gyors hőmérséklet mérés (kb. 30-60 másodperc)

• Szájban, hónaljban, vagy végbélnyílásban alkalmazható

• A kijelző automatikus korábban mért érték

• ON / OFF gomb elforgatásával történik hőmérő be-és 

kikapcsolása

• Automatikus kikapcsolás az utolsó mérés után 10 perccel

• Mérési tartomány: 32 - 43 ° C között

• Pontosság: + / - 0,1 ° C 35,5 ° C-tól 39,0 ° C közötti 

tartományban

• Gyenge elemfeszültség kijelzése

• Elem élettartama min. 200 óra folyamatos működés

• Áramforrás: 1x 1,5 V LR41 elem (tartozék)

865 Ft

Bébi termékek

Egyéb termékek
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GEYSER

SINK

Átfolyásos vízmelegítő készülék

3 fokozat: 2kW, 3kW és 5kW

Maximum 60°C-os meleg víz

Energiatakarékos működés, csak a szükséges mennyiségű 

vizet melegíti fel

Minőségi, nyugat-európai alkatrészekből

TÜV tanúsítvánnyal

Nyitott rendszer

Vízcsap tartozékkal

20 830,00 Ft

HAJDU ZA 10

Zártrendszerű, alsó elhelyezésű 

forróvíztárolóűrtartalom: 10 liter

alsó elhelyezés

gyors vízfelmelegítés

energiatakarékos, kiváló hőszigetelés

kitűnő térkihasználás

fűtéskijelzés

33 400,00 Ft

HAJDU FT 5

űrtartalom: 5 liter

egyedülállóan jó hőszigetelés és energiatakarékosság

gyors vízmelegítés

szabályozható hőmérséklet

felső elhelyezés

használaton kívül kikapcsolható

tartozék: komplett csaptelep

26 545,00 Ft

ZANUSSI ZRG15805WA

Méretek

(szélesség, magasság, mélység) 550mm × 850mm × 612mm

Osztály A+

Garanciaidő 2 év

Kompresszorok száma 1

Éves energiafogyasztás > 183 kWh/év

Klímaosztály SN-N-ST-T

Hűtőtér nettó térfogata 118 l

Fagyasztótér nettó térfogata 18 l

Hűtőtér leolvasztási módja automatikus

Fagyasztótér leolvasztási módja mechanikus

Zajszint 38 dB(A)

Visszamelegedési idő 11 óra

Hűtőtér technológia statikus

Polcok üveg, 1 db

Zöldségtartó fiók 1 db, széles, átlátszó

Kiegészítők tojástartó

Extra tulajdonságok - megfordítható ajtónyitás

59 180,00 Ft

ZANUSSI ZRA22800WA

Méretek

(szélesség, magasság, mélység) 550mm × 1250mm × 

612mm

Osztály A+

Garanciaidő 2 év

Kompresszorok száma 1

Éves energiafogyasztás > 228 kWh/év

Klímaosztály SN-N-ST

Hűtőtér nettó térfogata 214 l

Fagyasztótér nettó térfogata 18 l

Hűtőtér leolvasztási módja automatikus

Fagyasztótér leolvasztási módja mechanikus

Zajszint 40 dB(A)

Visszamelegedési idő 11 óra

Hűtőtér technológia statikus

Polcok üveg, 3 db

Zöldségtartó fiók 1 db, széles, átlátszó

Kiegészítők tojástartó, palackrögzítő, Z-box

70 865,00 Ft

ZANUSSI ZRG11600WA

Méretek

(szélesség, magasság, mélység) 494mm × 847mm × 494mm

Osztály A+

Garanciaidő 2 év

Kompresszorok száma 1

Éves energiafogyasztás > 113 kWh/év

Klímaosztály N-ST

Hűtőtér nettó térfogata 102 l

Fagyasztótér nettó térfogata -

Hűtőtér leolvasztási módja automatikus

Fagyasztótér leolvasztási módja -

Zajszint 37 dB(A)

Visszamelegedési idő -

Hűtőtér technológia statikus

Polcok üveg, 2 db

Zöldségtartó fiók 1 db, széles, átlátszó

Kiegészítők tojástartó

Extra tulajdonságok - megfordítható ajtónyitás

46 480,00 Ft

GORENJE RF3111AW

Gyártó: Gorenje

Jellemzők Üveg polcok

Állítható lábak

Állítható ajtónyitási irány

Szín Fehér

Kialakítás Szabadonálló

Hűtő típusa Felülfagyasztós

Belső világítás Van

Kapacitás

Mélyhűtő 36 l

Hűtő 134 l

Hűtő Felépítés

Ajtórekeszek száma 3

Fiókok száma 1

Polcok száma 4

Mélyhűtő Felépítés

Polcok száma 1

Fagyasztási kapacitás (kg/24h) 2,5

Energia

Energiahatékonysági osztály A+

64 900,00 Ft

STARMIX TT-1800E

Elektronikus, 1800 W, fehér, légáram: 38 liter/mp, zajszint: 

69 dB, 

szárítási idő kb. 23 mp, szél/mély/mag 270/160/330 mm, 

súly 3,5 kg

100 750,00 Ft

SAMSUNG MG23F301TAK

SAMSUNG Mikrohullámú sütő

Térfogat: 23 liter

Kerámia bevonatú belső (5 év garancia)

Grill funkció

Prémium megjelenés

800 W mikrohullámú teljesítmény

1100 W grill teljesítmény

2300 W max. fogyasztás
30 615,00 Ft

ORION OM-5125D

Digitális vezérlésű mikrohullámú+ grill kombinált 

sütő 

Szín: inox

Űrtartalom: 25 liter

9 teljesítmény fokozat

Digitális vezérlés

Grill és kombinált főzési program

Kiolvasztó funkció

95 perces időzítő

Üveg forgó tányér

Festett acél belső felület

Belső világítás

Főzés végét jelző hang

Gyerekzár

25 990,00 Ft
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ORION OM-028D

Digitális vezérlésű mikrohullámú+ grill kombinált 

sütő 

Szín: inox

Űrtartalom: 28 liter

9 teljesítmény fokozat

Digitális vezérlés

Grill és kombinált főzési program

Kiolvasztó funkció tömeg/idő alapú

60 perces időzítő

Üveg forgó tányér

Festett acél belső felület

Belső világítás

Főzés végét jelző hang

Gyerekzár

27 990,00 Ft

ASPICO 131052

Merülő forraló, 1000 Watt

5 400,00 Ft
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